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1. Az értekezés tárgya és célja 

 

 Az értekezés tárgyát a nyomtatott turisztikai reklám, ezen belül a desztinációs reklám, 

illetve ezek főcímeinek (headlines) vizsgálata képezi. A kutatás korpuszát a német nyelvű 

„fvw Das Magazin für Touristik und Business Travel” szakfolyóirat 1998-2000 és 2008-2010 

számaiból nyert, 1000 főcímből álló minta szolgáltatja.  

 A témaválasztást indokolja az a tény, hogy az utazás tömegszerűségét lehetővé tevő 

feltételek csak a huszadik század második felére alakultak ki, így a modern értelemben vett 

turizmus – mint a társadalom szabadidő-eltöltésének egyik meghatározó formája, egyes 

esetekben a munkavégzés velejárója – alig néhány évtizede észlelhető komplex jelenség 

(MICHALKÓ–RÁTZ 2003). Mivel manapság a fejlett országokban gyakorlatilag már mindenki 

potenciális turistának számít, egyre nagyobb létjogosultsága van a turisztikai reklámnak. 

HELD (2008: 150) szerint a turisztikai reklámnak nevezett sajátos, differenciált szövegvilág 

behálózza az egész földgömböt, amit egyszersmind a reklám tárgyává is tesz. 

 Számos nyelvészeti kutatás a reklám bizonyos részelemeivel foglalkozik, mint a 

szlogen (BAUMGART 1992, MÖCKELMANN/ZANDER 1975, SALÁNKI 1998), az anglicizmusok 

(SCHÜTTE 1996, BOHMANN 1996), frazeologizmus (HEMMI 1994, DITTGEN 1989, FORGÁCS 

2005) vagy a szöveg-kép kölcsönhatás (KROEBER-RIEL 1993, SCHIERL 2001, STÖCKL 1997) 

vizsgálata. Mások (SOWINSKI 1998, JANICH 2003, GODDARD 2002, VESTERGAARD–

SCHRØDER 1985, MÓRICZ–HORVÁTH 1985) a reklámnyelvet veszik nagyító alá.  

 Jelen dolgozat az előbbi vonulatba illeszkedik, amennyiben egy eddig lényegében 

elhanyagolt területet, a főcímeket vizsgálja. A reklámok egyik fő elemének, a főcímnek a 

vizsgálatát kevesen kísérelték meg, annak ellenére, hogy a kommunikáció gyorsuló üteme 

miatt az üzeneteket összegző, tömörítő elemeknek, mint például a reklámok főcímeinek 

manapság nagyobb a szerepe, mint korábban volt. A turisztikai reklám is jószerivel feltáratlan 

területnek számít a nyelvészeti kutatásban, turisztikai reklámokkal tudományos elemzés 

szintjén ez idáig kevesen foglalkoztak.  

 A kutatás célja a desztinációs reklám főcímeire jellemző nyelvészeti sajátosságok 

feltárása és elemzése egy évtizedes időtávlatban. A vizsgálat kiterjed a nyelv pragmatikai, 

lexiko-szemantikai, morfo-szintaktikai és stilisztikai leíró síkjaira. 

A következő kérdésekre keresem a választ:  

 Milyen nyelvi változások mutathatók ki a desztinációs reklámok főcímeinek 

megformálásában tíz éves időintervallumon belül?  

 Milyen specifikus nyelvi eszközök segítségével éri el a reklámozó a kívánt hatást? 



2 

2. Kutatási módszerek 

 

 Kutatásom során többféle módszert alkalmaztam. Átnéztem számos, Németországban 

megjelenő turisztikai folyóiratot, és különböző kritériumok alapján (terjesztés volumene és 

hatásköre, komplexitás, aktualitás, igényes megjelenés, nyelvi minta autentikussága) 

kiválasztottam a vizsgálni kívánt „fvw Das Magazin für Touristik und Business Travel” című 

vezető turisztikai szakfolyóiratot. A folyóiratban lévő turisztikai reklámokat tematikájuk 

szerint csoportosítottam, majd a desztinációs reklámokat kiválasztva, azok főcímeiből saját 

gyűjtés alapján két, 500-500 főcímet tartalmazó korpuszt építettem. Az 1998-2000 között 

megjelenő főcímek a régi korpusz (R), míg a 2008-2010 közöttiek az új korpusz (Ú) 

megnevezést kapták. A korpuszokon kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat végeztem. Kézi 

módszer mellett a szoftveres konkordanciaelemzést is alkalmaztam, amellyel 

megszámlálhatóvá vált egyes szavak előfordulási gyakorisága. A kvantitatív vizsgálatot az 

AntConc 3.2.1. konkordanciaprogram 2007-es verziójával végeztem el.  

 

3. Az értekezés felépítése 

 

 Az értekezés egy bevezető fejezetre, hét további fejezetre, majd a zárófejezetre 

tagozódik. A fejezeteket tartalomjegyzék, magyar, angol és német nyelvű kivonat, valamint a 

táblázatok és ábrák jegyzéke előzi meg. Az értekezést az angol nyelvű összefoglaló, a 

bibliográfia és a függelék zárja, amely a képanyagot tartalmazza. 

 

 A bevezető fejezet meghatározza a kutatás tárgyát és célját, a témaválasztás okát, 

ismerteti az alkalmazott módszereket és a kutatási kérdéseket. 

 

Kutatási kérdések: 

 A desztinációs reklám – összevetve a 10 évvel ezelőttivel – megváltozott mind 

kialakításában, mind arányaiban. A verbális elemek vezető szerepe az információ 

célba juttatása szempontjából viszont megmaradt, ezeket nem váltották le olyan nem-

verbális jelcsoportok, mint a grafika vagy a fénykép. A nyelv, különösen a főcímek (és 

a szlogenek) szövege továbbra is a reklámkommunikáció meghatározó elemét alkotja, 

nem szorul háttérbe, nem válik öncélúvá vagy jelentéktelenné.  
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 A reklámfelület szöveg/kép aránya mennyiségi szempontból változott meg. A kép 

térnyerése révén a mennyiségileg lecsökkent szöveg viszont minőségi átalakuláson 

ment keresztül.  

 A technikai tökéletesedés következtében ugyanakkor megváltozott a reklámstratégia 

is, lehetőség nyílt a szöveg/kép finomabb kombinációja révén a jelentés árnyaltabb 

kifejezésére, érzelmek és értékrend megjelenítésére. 

 

 Az első fejezet a reklám átfogó bemutatását tartalmazza. A reklám elsősorban 

gazdasági kategória, marketing eszköz, egy meglehetősen komplex, sokrétű jelenség, amely 

különböző tudományterületek (gazdálkodástudományok, pszichológia, szociológia, 

kommunikáció-elmélet, nyelvtudomány, szemiotika) kedvelt kutatási tárgya. SAS (2007: 22) 

szerint „a reklám színtiszta kommunikáció, amely csak olyan mértékben képes hatását 

kifejteni, amennyire a kommunikáció két résztvevője, a közlő és a befogadó erre lehetőséget 

ad”. 

 Az első fejezetben ismertetem a reklám céljait, valamint bemutatom a legjelentősebb 

reklám-modelleket. Ezt követően kitérek a reklámhordozók szerepére, különös tekintettel a 

nyomtatott sajtóra. Ebben a fejezetben kerül részletes bemutatásra az „fvw Das Magazin für 

Touristik und Business Travel” turisztikai folyóirat. Végezetül a turisztikai reklám, majd 

annak egyik legjelentősebb típusa, a desztinációs reklám karakterisztikus jegyeit veszem 

sorra.  

 Összegzésként megállapítható, hogy a termékreklámmal ellentétben ez a turisztikai 

szakzsargonban space-packaging-nek nevezett reklámforma nem anyagi, hanem eszmei 

értéket kínál, és társadalmunk értékrendszerének megfelelően két síkon értelmezhető: 

egyrészt pozícionál egy turisztikai célterületet, másrészt népszerűsíti a nyaralást, ami a 

modernkori life-style máig legfontosabb összetevője, egyúttal a szabadidős szolgáltatások 

legnagyobb „szelete”. A desztinációs reklám szuggesztív-emocionális reklám, amelyben a 

leggyakrabban felfedezhető elemek az élvezet, az élmény, a természetközeliség és a 

szabadság. Ez a típusú reklám arra hivatott, hogy az álmokat cselekvésre váltsa, azaz elérje, 

hogy a potenciális turista „a helyzeti energiáit változtassa mozgási energiává” (OGILVY 2008: 

155). 

 

 A második fejezetben a nyomtatott szaksajtó reklámfelületein alkalmazott képi és 

nyelvi kifejezőeszközök jellegét és működését vizsgálom, különös tekintettel a főcím és a kép 

kölcsönhatásaira.  
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 A reklámkutatók körében még mindig vitatott kérdés, hogy a reklámüzenet 

közvetítésében a nyelv vagy a kép az, ami a meghatározó szerepet játssza. RÖMER (1971: 24-

27), BAUMGART (1992: 29), valamint KRÜGER (1978: 45) a nyelv mellett érvelnek, míg 

KROEBER-RIEL (1993: 3-8) egyértelműen a kép dominanciáját helyezi előtérbe. Mások, mint 

HANTSCH (1975: 137), JANICH (2003: 191) vagy SOWINSKI (1998: 51) azon az állásponton 

vannak, hogy a szöveg és a kép kölcsönösen kiegészítik egymást a reklámban. 

 Jelen fejezet arra kíván rámutatni, hogy a desztinációs reklámokban a kép-szöveg 

viszony közel egyenrangú. Mivel a főcím és a kép kiegészítik egymást, a szöveg is, és a kép is 

nélkülözhetetlen eleme a turisztikai reklámoknak. SCHIERL (2001: 251) szerint „A kép és a 

szöveg szuperjelet képez, amely a közvetíteni kívánt üzenet jelentését hordozza.”1
  

 

 A harmadik fejezetben áttekintem a szaknyelv meghatározásait, besorolását, majd a 

szaknyelv és köznyelv viszonyát tárgyalom. 

 Ebben a fejezetben kap helyet a a reklámnyelv kutatásának áttekintése. Kiemelem a 

reklám nyelvészeti szempontú vizsgálatának jelentős korszakait, valamint a szakterület 

leginkább mértékadó német, magyar és angol/amerikai kutatóit.  

 Ezt követően számba veszem a reklámnyelv fogalmi értelmezéseit, annak univerzális 

jegyeit, majd kitérek a stílus és a nyelvi norma reklámnyelvben betöltött szerepére. Választ 

keresek arra a kérdésre, hogy vajon a reklámnyelv szaknyelvnek tekinthető-e. BRANDT (1998: 

20) különbséget tesz reklámszaknyelv („Werbefachsprache”) és reklámnyelv 

(„Werbesprache”) között. A reklámszaknyelv definiálása nem ütközik nehézségekbe, viszont 

a „kifele irányuló” reklám nyelvének a meghatározása már nem ennyire egyértelmű. Egyes 

kutatók a reklámnyelvről mint szaknyelvről beszélnek (MÓRICZ –HORVÁTH 1985: 11), mások 

ezt elutasítják (KASZÁS, idézi BATA –  KARDOS 1998: 94). További nyelvészek, mint RÖMER 

(1971: 204), JANICH (1998: 25, 2003: 36), SOWINSKI (1998: 41), BAUMGART (1992: 34), 

STÖCKL (2007: 238), FÄHRMANN (2006: 38) egyetértenek abban, hogy a reklám nyelve a szó 

legszorosabb értelmében nem tekinthető szaknyelvnek, ugyanakkor egy olyan nyelvhasználat, 

amely szaknyelvi elemeket tartalmaz(hat), és a köznyelvvel szoros összefonódást mutat.  

FORGÁCS (2005 : 31) meghatározásával teljesen egyetértve azt vallom, hogy „A reklám nyelve 

egy, az emberek befolyásolására törekvő nyelvhasználat, mely a nyelv valamennyi rétegéből 

(stílusrétegekből, csoportnyelvekből, szociolektusokból) merít, figyelembe véve a megcélzott 

befogadók életkorát, foglalkozását, feltételezett (nyelvi) intelligenciáját.”  

                                                 
1 Az én fordításom – Cs.H.A.  
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 A reklám építőelemei közül a főcímet vizsgálom, amely mintegy szemantikai hidat 

képez a kép, a szlogen és a szöveg között, miközben összetartja azokat (HELD 2008:154). 

Ismertetem a főcím funkcióit, majd kitérek annak tipográfiai megjelenítésére. Mivel a 

különböző tipográfiai megoldások nem öncélúak, segítik az információk átadását, kiemelik a 

mondanivaló lényegét, továbbá bizonyos konnotációkat idézhetnek fel, a vizsgált főcímek a 

dolgozatban – lehetőségeimhez mérten – eredeti írásmódjukban szerepelnek. 

 

 A negyedik fejezetben pragmatikai oldalról világítom meg a főcímeket. 

Vizsgálódásom fókuszában a főcímekben előforduló megnyilatkozások illokúciós célja, 

valamint azok illokúciós ereje áll. A fejezet első része elméleti áttekintés a pragmatika, 

valamint annak egyik kutatási területe, a beszédaktusok tárgyát illetően. Ezt követi a főcímek 

beszédaktus-típusokba történő besorolása, azok csoportosítása és elemzése.  

 A pragmatikai szinten történt vizsgálat a következő megállapításokat teszi lehetővé: 

Az illokúciós aktusok közül jellemzően direktívumok és asszertívumok fordulnak elő, az 

expresszívumok száma elhanyagolható, míg komisszívumok és deklaratívumok a vizsgált 

korpuszokban egyáltalán nincsenek jelen. A régi korpuszban az ajánlások, az állítások, 

valamint az üdvözlések nagyobb gyakoriságot mutatnak, az új korpuszban viszont a 

jellemzések száma nagyobb. A két korpusz közötti különbséget nem tartom kirívónak. 

Ugyanakkor a vizsgált headline-ok között vannak olyanok, amelyeket kommunikatív 

funkcióik alapján nem lehet sem az ajánlások, sem az állítások, sem a jellemzések közé 

besorolni. Ennél a csoportnál a korpuszok közötti eltérés szembetűnő; az új korpuszban 22,6 

%-kal több az olyan főcím, amely nem illeszthető be a fentebb vizsgált csoportok (ajánlások, 

állítások, jellemzések, üdvözlések) egyikébe sem. Mindez a reklámstratégiák megváltozásával 

magyarázható: a verbalitás mellett egyre növekszik a vizualitás jelentősége. Az adott főcímek 

célja a figyelem felkeltése, mégpedig olyan nyelvi elemekkel, amelyeknek a dekódolása első 

látásra nem mindig egyszerű. A headline sokszor tartalmaz valami talányt, rejtvényt; jellemző 

az információ implicit kódolása. Az ilyen típusú headline-ok elgondolkodtatóbbak, több 

aktivitást és kreativitást várnak el a befogadótól. A főcímek sok esetben a hirdetések 

kulcsszavaiként értelmezhetők; felkeltik a címzett kíváncsiságát a hirdetés teljes szövege 

iránt. Ez pedig a hirdetés elolvasásához, a vágyak felszínre hozatalához vezet, amely a 

későbbi vásárlásnak, illetve szolgáltatás igénybevételének az alapja.  

 

 Az ötödik fejezetben elemzem a korpuszokban előforduló anglicizmusokat, azok 

megjelenésének okait és funkcióit. Megvizsgálom a neologizmusokat és az alkalmi 
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képződményeket. Felmérem a szakszavak, valamint ifjúsági nyelvi elemek előfordulását a 

desztinációs reklámok főcímeiben. Kitérek a figyelemfelkeltő szavak szerepére, jelentőségére. 

Áttekintést adok a főcímekben előforduló frazeologizmusokról, állandósult 

szókapcsolatokról.  

 A vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a figyelem felkeltése érdekében az első 

helyen az idegen szavak, elsősorban anglicizmusok állnak. Második helyen vannak a 

frazeológiai egységek, amelyek többnyire modifikált formában fordulnak elő. A 

korpuszokban találhatók példák a szintagma-extern és a szintagma-intern modifikációra is. A 

szintagma-intern modifikációs eljárások közül a lexikai szubsztítúció a leggyakrabban 

alkalmazott, de előfordult morfológiai modifikáció is. Az elferdítés különösen fontos, hiszen a 

frazeologizmusok éppen erre alapozva érik el céljukat, a befogadó meghökkentését. A 

neologizmusok gyakoriságukat tekintve a harmadik helyet foglalják el. A vizsgálat 

alátámasztotta, hogy a német nyelv különösen a szóösszetételek tekintetében nagyon 

produktív. A szakszavak, de különösen az ifjúsági nyelvi kifejezések nem mutatnak pregnáns 

előfordulást a korpuszokban. A figyelemfelkeltő szavak közül azokat a lexémákat emelem ki, 

amelyek korpuszonként legalább tíz főcímben jelen vannak; ezek közül hét – hangsúlybeli 

eltolódással – mindkét korpuszban előfordul: Kunden, Urlaub, schön, Welt, neu, entdecken, 

erleben. A bizonyos értelemben „homályos kifejezések” (például luxus, elbűvölő, izgalmas, 

kaland, egyedülálló) használata egyik korpuszban sem éri el a legalább tíz főcímben való 

megjelenést. Feltételezésem szerint a szövegírók valószínűleg óvatosak akartak lenni a 

szóválasztással. Az ilyen és az ehhez hasonló túlzó szavak csak akkor hatásosak, ha gondosan 

felépített, hiteles ajánlatban fordulnak elő. Ellenkező esetben negatív hatást válthatnak ki. 

 Kijelenthető, hogy a régi korpuszban a vizsgált nyelvi jelenségek nagyobb 

gyakoriságot mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy az utóbbi három év desztinációs 

reklámjai sokkal rövidebbek lettek (mintegy 1000 szóval kevesebbet tartalmaz az új korpusz), 

valamint a főcímek árnyaltabban fejezik ki az üzenetet.  

 

 A hatodik fejezetben a főcímekben leggyakoribb előfordulást mutató szófajokat és 

szintaktikai szerkezeteket vizsgálom.  

 A morfológiai vizsgálat igazolta, hogy mindkét korpuszra igaz a megállapítás, 

miszerint a desztinációs reklámok főcímeiben leggyakrabban előforduló szófaj a főnév, 

második helyen áll a melléknév, majd ezután következik az ige. Az új korpuszban magasabb a 

főnevek száma, viszont alacsonyabb mind a melléknév, mind az igék előfordulási 

gyakorisága. Ez egyrészt a főnév funkciójával magyarázható, másrészt arra utal, hogy a 
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szövegírók egyre inkább tényszerű közlésekre szorítkoznak, szem előtt tartva a nyelvi 

gazdaságosságot. 

 A mondattani vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a rövidségre, tömörségre való 

törekvés az utóbbi években egyre nagyobb tért hódít a reklámszövegírók körében. Ezt tények 

sora támasztja alá: 

 a régi korpuszban 40 főcím (8 %) összetett mondat, az újban 25 főcím (5 %) 

 az egyszerű teljes mondatok száma a régi korpuszban 45,4 %, az újban 26 % 

 az egyszerű hiányos mondatok száma a régi korpuszban 66,2 %, az újban 82,6 %. 

 

 A főcímek mondatfajták szerinti vizsgálata kimutatta, hogy mindkét korpuszban a 

kijelentő mondat fordul elő leggyakrabban: régi korpusz 87,4 %, új korpusz 89,4 %. Második 

helyen áll a felszólító mondat a régi korpuszban 18,4 %-kal, az újban 15,6 %-kal. A kérdő 

mondat csekély előfordulást mutat mind a régi, mind az új korpuszban: 5,8 %, illetve 3,6 %. 

Az arányok jól mutatják, hogy a két korpuszban a mondatfajták tekintetében nincs lényeges 

eltérés. A mondatok szerkesztettsége az, ahol nagy különbségek fedezhetők fel; ez pedig a 

reklámstratégiák megváltozásával magyarázható.  

 

 A hetedik fejezetben bemutatom, hogy a befogadóra milyen nyelvi-stiláris elemek 

hatnak, azaz a szövegírók a kívánt hatás érdekében mely alakzatokat részesítik előnyben. 

 Az alakzatok rendszerezése, tipizálása még napjainkban is sok problémát, vitatható 

kérdést vet fel. A legvitatottabb, a legproblematikusabb az alakzatok nyelvi-grammatikai 

hovatartozásának megállapítása, azaz a nyelvi síkok szerinti rendszerezés. Ennek tükrében 

vizsgálatom során a főcímekben előforduló legjellemzőbb stíluseszközöket és alakzatokat 

ábécérendben mutatom be, kitérve azok szerepére, funkcióira. Bár az egyes stilisztikák 

megkérdőjelezik a statisztikai-matematikai eljárások létjogosultságát, elemzésem során a 

főcímekben előforduló alakzatokat gyakoriságuk szerint osztályoztam. Meglátásom szerint a 

szubjektív becslésekkel szemben számszerű adatokkal pontosabban mutathatók ki a szövegek, 

adott esetben a főcímek nyelvi sajátosságai. ZSILKA szerint ez azért lényeges, mert „a szöveg 

stilisztikai hatóereje vagy az elemek elszaporodásában, vagy az egyes elemek nagyobb 

varietásában rejlik” (idézi SZIKSZAINÉ 1994: 33).  

 A retorikai alakzatok korpuszonkénti gyakorisági előfordulásában, egy-két kivételtől 

eltekintve, nincs lényeges eltérés. Mindössze négy alakzatban haladja meg a különbség a 

három százalékot: ezek a megszólítás (R 23 % – Ú 11,8 %), az antitézis (R 12,4 % – Ú 5,2 

%), a paralelizmus (R 9,6 % – Ú 5,2 %) és az aszindeton (R 9,4 % – Ú 6 %). A szövegírók 
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által leginkább előnyben részesített alakzatok sorrendiségét tekintve már nagyobb a 

különbség. Mindkét korpuszban az alliteráció és az ambiguitás állnak az első két helyen. A 

rangsor harmadik helyétől kezdve az új korpuszban azok a stíluseszközök kerültek a lista 

elejére, illetve előbbre, amelyek jobban bevonják, elgondolkodtatják, szellemi munkára 

ösztönzik az olvasót. Valójában már a második helyen lévő ambiguitás is ezt példázza, 

amennyiben gyakrabban van jelen az új korpuszban. A régi korpuszban a lista elején inkább a 

figyelemfelkeltő, hangulati elemeket előtérbe helyező alakzatok dominálnak.  

 

 A dolgozat utolsó fejezetében igazolom kutatási kérdéseimet, összegzem kutatásaim 

eredményeit, és felvázolom a kutatás további lehetőségeit. 

 

 A kutatási kérdések igazolásaként az alábbi átfogó megállapítások fogalmazhatók 

meg: 

 

 A turisztikai reklám általam legjelentősebbnek tartott fajtája (összevetve a 10 évvel 

ezelőtti állapottal) nem vesztett jelentőségéből, ugyanakkor kialakításában, arányaiban 

megváltozott. Az 1998-2000-es években jellemzően a folyóirat hasábjain jelentek meg a 

reklámok, a kiadvány szerves részét képezve. Egy évtizeddel később viszont az évente 

megjelenő 26 számnak mintegy fele tartalmaz egy külön tematikus reklámbrosúrát, amellyel a 

megbízók egy adott desztinációt népszerűsítenek. Ennek megfelelően a hirdetések száma is 

megemelkedett. A reklámok kialakításukban is változtak, amennyiben az utóbbi három évben, 

egy kivételtől eltekintve, kizárólag színes reklámokkal találkozhatunk. A 10 évvel ezelőtti 

hirdetések közel egy tizede (44 hirdetés) fekete-fehér, illetve kisebb hányada kék-fehér volt. 

A technikai lehetőségek bővülésének köszönhetően az utóbbi évek reklámjaiban 

megfigyelhető, hogy a vizuális alkotók a színkombinációk sokaságát használják fel és 

próbálják megtölteni tartalommal. A vizsgálatok során bizonyítást nyert, hogy a nyelv 

továbbra is jelentős szerepet játszik a reklámüzenetek közvetítésében, még akkor is, ha az 

utóbbi években a hirdetések, illetve azok főcímei „szűkszavúbbak” lettek. Míg a régi korpusz 

3639 szót tartalmaz, addig az új korpuszban az 500 főcím 2652 szóból áll. 

 A vizsgálat során beigazolódott, hogy a reklámstratégiák változása kihat a főcímek 

nyelvi megformálására. A 2008-2010 közötti headline-ok gyakran talányosak, értelmezést 

igényelnek. Megfejtésükhöz sok esetben szükség van a recipiens aktivitására, szellemi 

erőfeszítésére, kreativitására. Az utóbbi években értékváltozás és növekvő értékpluralizmus 

figyelhető meg; fontosabbá váltak a hedonista értékek, mint a hagyományos értékek, ami a 
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főcímekben tükröződik. Példákkal illusztráltam, hogy a 10 évvel ezelőtti reklámokkal 

ellentétben az újabb reklámokban a főcímet egyes esetekben az adott célterület honlapjának a 

címe adja, ami az internet reklámcélokra történő felhasználását igazolja.  

 Részben a technikai fejlődés következtében az utóbbi években egyre hangsúlyosabbá 

vált a kép szerepe a reklámban. A kép felkelti az olvasó érdeklődését, hat az érzelmeire, 

ugyanakkor a szöveg szerepét nem veszi át, annak jelentőségét nem csorbítja. A vizsgálat 

bebizonyította, hogy a turisztikai reklámokban megjelenő poliszemantikus képeket a szöveg 

egyértelműsíti, verbális segítség nélkül azok megfelelő interpretálása csorbát szenved. A 

szöveg (főcím) az olvasó figyelmét a kép bizonyos aspektusaira irányítja, a kép egyes elemeit 

kihangsúlyozza. A főcímek az utóbbi években lerövidültek; az új korpuszban szereplő 

headline-ok közel egyötöde nem hosszabb négy szónál. A rövidüléssel egyenes arányban 

végbement egy minőségi átalakulás, amennyiben a főcímek sokszor többértelműek, rejtvényt 

tartalmaznak, amit a recipiensnek meg kell fejtenie ahhoz, hogy megértse az üzenetet. Az új 

korpusz főcímeiben, a régivel ellentétben, egyszer sem jelenik meg az ár; az üzenet az eszmei 

értékeket, az élményt hangsúlyozza, és az anyagi jellegű kérdéseket figyelmen kívül hagyja. 

Sok esetben a szövegnek is szüksége lehet képi segítségre; a többjelentésű, „homályos” 

kifejezések helyes értelmezését a vizuális kód megkönnyíti. A vizsgálatok eredményeképpen 

megállapítható, hogy a kép és a szöveg együttes alkalmazása kiszélesíti a kommunikációs 

lehetőségeket és megkönnyíti az információ átadását.  

 

 Az értekezés új, tudományos eredményei  

 

 Dolgozatomban a reklámnyelvi kutatások körében meglehetősen elhanyagolt terület 

vizsgálatára vállalkoztam. A főcímek vitathatatlanul fontos szerepet töltenek be a 

reklámokban, a kutatók figyelme mégis inkább a reklám más építőelemeire összpontosult. A 

turisztikai reklám nyelvészeti szempontú vizsgálata szintén „fehér foltnak” számít a 

kutatásokban. Elsőként vállalkoztam e két, önmagában is alig kutatott terület ötvözésére és a 

desztinációs reklámok főcímeinek komplex, kvalitatív és kvantitatív módszerek segítségével 

történő nyelvészeti elemzésére.  

 Dolgozatomban nemcsak az utóbbi három év reklámjait vizsgáltam, hanem a tíz évvel 

ezelőtti reklámokat is nagyító alá vettem. Részletesen, különböző nyelvi síkokon feltártam a 

főcímek megformálásában végbemenő, a reklámhatást erősítő nyelvi változásokat. 

Tudomásom szerint még nem készült hasonló, átfogó elemző diachron vizsgálat a turisztikai 

reklámokkal kapcsolatban.  
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 A vizsgálat eredményeként kimutathatók azok a reklámhatást növelő nyelvi és képi 

eszközök, amelyek a magyar viszonyokra is adaptálhatók, és így beépülhetnek az ágazat 

marketing-kommunikációjába.  

 A külföldi szakirodalom magyar nyelvű áttekintése szélesebb körben ráirányíthatja a 

figyelmet a reklámok nyelvével kapcsolatos aktuális kutatási eredményekre, és további 

összefüggések keresésére ösztönözheti a szakterület művelőit. 

 

Az értekezés gyakorlati haszna 

 

 Az értekezés felépítése és szerkezete alapján kiinduló pontja lehet hasonló tematikájú 

munkáknak, valamint megkönnyítheti részletesebb nyelvészeti elemzések sematikus 

eljárásait: alapul szolgálhat kontrasztív vizsgálatok számára is, megkülönböztetve általános és 

nyelv-, illetve kultúra-specifikus reklámstratégiákat.  

 Gyakorlati szempontból a dolgozat eltérő szakterületek művelői számára is hasznos 

lehet, mint például a reklámmal foglalkozó marketingesek vagy a nyelvészeti stúdiumokat 

választók tágabb köre. 

 

A kutatás további lehetőségei 

 

 A tipográfiát a reklámmal foglalkozó nyelvészeti monográfiák mostohagyerekként 

kezelik; vagy nem, vagy csak érintőlegesen foglalkoznak vele. Gyakorlati oldalról 

megközelítve a tipográfiának jelentős szerepe van a reklámban, hiszen az írás mint a nyelv 

vizuális megjelenítése, a két központi modalitást, a nyelvet és a képet grafikai egységgé 

ötvözi. Jelen kutatást tovább lehet folytatni a tipográfia irányában, és megvizsgálni a 

tipográfiai elemek hatásmechanizmusát a főcímekben. 

 A kutatás kiterjeszthető a turisztikai reklám további fajtáinak a vizsgálatára.  

 Különösen reklámszakemberek számára hasznos lehet egy kontrasztív, német-magyar 

vizsgálat mind a reklámstratégiák, mind a hatásos nyelvi kifejezőeszközök tekintetében.  

 Különböző tudományterületeket érintő (turizmus-marketing, kommunikáció-elmélet, 

szövegnyelvészet) további kutatások irányulhatnak a befogadói oldal vizsgálatára, a 

nyelvhasználók megváltozott kódrendszereinek elemzésére, valamint a szocio-kulturális 

háttér és az ezzel összefüggő kommunikációs szokások feltárására.  
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