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A nyelviskolák hirdetéseinek 
jellegzetességeiről, 

a nyelvi reklámokról

A reklám „egy értékesíteni kívánt termékre, vagy szolgáltatásra próbálja felhívni a 
figyelmet”, ám a „műfajt a témák olyan változatossága jellemzi, hogy egy minden 
reklámra érvényes álláspontot lehetetlen fenntartani”1, éppen ezért érdemes megvizs
gálni, hogy milyen jellegzetességekkel bírnak a nyelvekkel hivatásszerűen foglalkozó 
gazdasági szervezetek, a nyelviskolák reklámjai. A későbbiekben érdekes lenne ezt a 
vizsgálatot a fordítóirodák, tolmácsszolgálatok, és egyéb szakmai szervezetek név- és 
szlogenhasználatára is kiterjeszteni.

A reklámnyelv vizsgálata azért is érdekes, mert „az első benyomást többnyire a 
látvány, a design teszi ránk [...] a hirdetések [viszont] szinte kizárólag a nyelv 
segítségével érik el, hogy azonosítsuk az árut, megjegyezzük (vagy legalább ismerős
nek találjuk) a nevét, s hogy meggyőzzenek: a reklámozott árut érdemes megvenni.”2

A nyelviskolák reklámjai tehát az úgynevezett fogyasztói reklámok körébe tartoz
nak, s legjellemzőbb (reklám)hordozóik a plakátok, prospektusok, katalógusok, újság- 
esetleg képújság- vagy rádióhirdetések.

A nyelviskolák reklámjai is sajátos fejlődéstörténettel bírnak, végigélik, végigélték 
a reklámgenezis jellegzetes szakaszait, a kezdeti bizonytalan, én-központú, mindent 
egyszerre elmondani akaró stb. hirdetésekből mára már olykor valóban szellemes, 
emlékezetes, meggyőző, s nem utolsósorban etikus reklám lett. Az egyes hirdetések és 
esetleges reklámkampányok megítélése természetszerűleg erőteljesen szubjektív. Az 
egyes hirdetések pontos jelentése számos tényezőtől, többek között a megjelenési 
közegtől, a megcélzott befogadó csoport értékrendjétől, a megjelenés idejétől, időzí- 
tettségétől is függ.

Az alábbiakban megkísérlem bemutatni a nyelviskolai hirdetések egy sajátos doku
mentumát, a Nyelviskolai Kalauz néven ismert kiadványt. Megpróbálom elkülöníteni 
a nyelviskolai hirdetések üzeneteiben rejlő közös és egyedi jellemzőket, s igyekszem 
megvizsgálni, miként, milyen érveket felsorakoztatva és mire hivatkozva próbálták, 
illetve próbálják a nyelviskolák a fent említett kiadványt forgató olvasókat arról 
meggyőzni, hogy ők a legjobbak, s az olvasó választására legérdemesebbek. Arra is 
kíváncsi voltam, hogy a reklámok tükrében változott-e egyáltalán - és mennyiben - az 
idegen nyelvekhez és a nyelvtanuláshoz való hozzáállás.

Köztudomású, hogy a rendszerváltást követően óriási mértékben megnövekedett - 
a sok esetben jobb munkaerő-piaci kilátások által motivált - érdeklődés és kereslet az 
idegen nyelvek tanulása iránt. A korábbi nyelvoktatási struktúra több szempontból is 
elégtelennek, rugalmatlannak mutatkozott az új, sokszor korántsem egyértelmű elvá-
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rásokkal szemben. Az új nyelviskolák egy része ugyanakkor - ha nem is a nyelvtanítás, 
de a piacgazdasági „helytállás” tekintetében mindenképpen - tapasztalatlan volt, így a 
reklámok tekintetében is szükségszerűen kísérletezni kényszerült.

A nyelvtanulás iránt megnövekedett kereslet, és a bővülő, illetve megújulni igyekvő 
nyelviskolai kínálat egyik jele, illetve következménye volt az is, hogy 1994-től rend
szeresen megjelenő, külön tájékoztató (reklám)füzet foglalkozott a budapesti nyelvta
nulási lehetőségekkel. Ez az ingyenes kiadvány a piacon ekkor már három éve jelen 
lévő Pesti Est programajánló különszámaként jelent meg, Nyelviskolai Kalauz néven.3 
Az induló évben még alig 15 oldalt számláló, többnyire fekete-fehér szedésűkis újság, 
ahogy mondani szokás „kinőtte magát”, s a tetszetős, színes kiadvány ma már csak
ugyan széles körben ismertnek tekinthető, és tartalmának jelentős része az Interneten 
is elérhető a www.nyelvkalauz.hu címen.

A reklámnyelvről általában
A jó reklám egyidejűleg három feladatot tölt be: docere, vagyis információközvetítés, 
movere, azaz emocionális ráhatás, delectare, a figyelem, érdeklődés fenntartása.4 A 
szakirodalom alapján a reklámnyelv legfőbb jellegzetességeit az alábbiakban foglal
hatjuk össze:

• A sikeres reklámszöveg vagy szlogen általában meglepő5, egyesek verbális sokk
ról beszélnek, hiszen a szöveg szakít a hagyományos nyelvi normákkal és elvá
rásokkal.6

• A reklámüzenetre jellemző a csoda ígérete, az azonnali és tökéletes megoldás 
biztos kínálata.

• A szöveg rendszerint magasztaló, magabiztos és harsány, a „mondanivaló” pusz
tán a termék egyediségének hangsúlyozása.

• Nem ritka a homályos fogalmazás, a tudatos ködösítés és a csúsztatás sem.
• A szókincs általában élénk és konkrét, gyakran találkozunk figurativ kifejezések

kel is.
• Sokszor szerepelnek előregyártott kifejezések, szószerkezetek, pl. minó'ségi 

nyelvoktatás.
• Jellemző az új kifejezések, szóösszetételek, idegen szavak és szakkifejezések, 

speciális regiszterek gyakori használata.
• Tipikusnak mondható a több jelentésű szavak, rövid kulcsmondatok alkalmazása is.7
• Gyakoriak a totális megfogalmazások, pl. minden, senki, bármikor, örökké.
• Vannak nagyon gyakran használt, ún. sláger- vagy varázsszavak, pl. most, egyszeri 

alkalom, új. Ezek azonban egy idő után elkopnak, s „a kisajátítást rendszeresen 
követi a kiüresedés, [...] a szó varázserejének csak a megszokás vethet véget”.8

• Gyakoriak a rímes, ritmusos szövegek, a verses formák, a szójátékok, a tudatos 
szó- vagy szótőismétlések.

• Sokszor találhatunk utalást közmondásokra, irodalmi-művészeti alkotások, fil
mek stb. címére.

• A „hagyományos” meggyőzési technikák mellett előfordulnak kicsavart érvelé
sek is, amikor az eladó látszólag éppen a vevő oldalán áll.

• Jellemző azoknak a hátrányoknak a bemutatása is, amelyek akkor érik az embert, 
ha nem veszi meg az adott terméket, szolgáltatást., A mennyország vonzerejénél 
mindig hatékonyabb érv volt az elkárhozás fenyegetése.”9

http://www.nyelvkalauz.hu
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• Előfordul(hat)nak a megszokottól eltérő, esetleg tudatosan hibás, deviáns írás
módok is.

• Egyéb, egyszer használatos nyelvi eszközök, mint pl. a határozott névelő indoko
latlan használatára is számos példát találhatunk, pl. A nyelviskola.

A magyarországi reklámokról
„Egyre többször használják a szövegírók tudatosan az egyes nyelvi rétegeket és 
elemeket: a beszélt nyelv fordulatait, bizalmas stílusámyalatú, sőt argószavakat, köz
mondásokat és szállóigéket. [...] Manapság arra is törekednek, hogy a reklám stílusa 
minél közvetlenebb legyen.”10 A fenti, a 80-as évek magyarországi reklámjairól szóló 
megállapítás sok tekintetben ma is érvényes. A közvetlenség azonban nagyon viszony
lagos. A két évtizeddel ezelőtti megállapítás szerint „a vásárlók és eladók közötti 
bizalmaskodás egyre többször feltűnik a kirakatokban is...”11, ám ugyanakkor „nehéz 
összeegyezetni a bizalmasabb hangot azzal, hogy a magyar reklámban egyelőre nem 
illik tegezni a fogyasztót, sőt a magázás is ismeretlen, egyedül a kimérten udvarias, 
választékos Ön járja.”12 Az alábbiakban látni fogjuk, hogy a nyelviskolai hirdetésekben 
is felváltva használatos a fogyasztó tegező, illetve magázó vagy személytelen (közve
tett) megszólítása.

Az idézett szerzők kritikája szerint: „A bárgyú versikék elszaporodása ijesztő. [...] 
Legunalmasabb fajtájuk hirdetni valója csupán egy szó vagy név.. .”13 „A szerzők [...] 
legtöbbször egy rím kedvéért, általában meg változtatják a beszélt nyelv fordulatait. A 
rímes furcsa játék figyelmet kelt ugyan, de egyúttal elvész az otthonos kifejezés 
meggyőző ereje. [...] A közmondásokat, szállóigéket is előveszik néha a reklámszer
zők, és hasonlóképp elrontják őket.”14

A Hárompercesek a nyelvről című népszerű - egy évtizeddel későbbi - kötet szerzői 
sem sokkal elégedettebbek: „A reklámszövegek, főleg pedig a reklámjelszavak (szlo
genek) írása szakértelmet kíván. A mai magyar reklámokból, úgy ítélem, hogy ezt a 
szakértelmet még nem szokás megkövetelni. Legalábbis erről tanúskodnak a bugyu- 
tábbnál bugyutább reklámszlogenek. [...] A mi kultúránkban az a nyerő, ami vicces, 
vagyis egy megszokott, sematikus fordulat eltorzításával utal arra, amit reklámoz. [...] 
Nem arról van szó, hogy csak a szóviccen alapuló reklámok lehetnek frappánsak. Csak 
éppen az ilyeneket lehet futószalagon gyártani...”15

Most nézzük meg, hogy a fenti, nem éppen hízelgő vélemények mennyiben vonat- 
koztathatóak a nyelvi (nyelviskolai) reklámokra.

A nyelviskolai reklámok üzeneteiről és nyelvezetéről
Az egyes reklámok vizsgálata előtt szólni kell magáról a reklámhordozóról, esetünkben 
a már említett Nyelviskolai Kalauzról, illetve (utódjáról) a Nyelv + Oktatási Kalauzról.

A legelső ilyen prospektus (1994) előszavából - ahol a szerkesztők büszkén állítot
ták, hogy lapjukban olvasható először a budapesti nyelviskolák teljes jegyzéke - 
kiderül, hogy eleinte évente 3 alkalommal, értelemszerűen a tanfolyamok indulásának 
időpontjait közvetlenül megelőző időszakokban, azaz januárban, júniusban és szeptem
berben tervezték a kiadványt megjelentetni.

A szerkesztők fordítási verseny kiírásával igyekeztek az olvasók - a hirdetések 
tanúsága szerint elsősorban a fővárosban élő nyelvvizsgára, felvételire készülő diákok 
- figyelmét megragadni, illetve az üresen maradt hirdetési felületeket a témához
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kapcsolódó nyelvi gyakorlatokkal megtölteni. A lap „fejlődésével”, a hirdetők (és 
hirdetéseik) számának növekedésével párhuzamosan egyre csökkent, illetve átalakult 
a nyelvi játékoknak szentelt felület. Az első vizsgált lapszámban pl. angol, német és 
francia szövegek magyarra, és mintegy 50 magyar mondat bármely idegen nyelvre 
történő fordításával lehetett ingyenes vagy kedvezményes tanfolyami részvételt, vala
mint (könyvjutalmakat kapni. A későbbiekben a hirdetők maguk is felfedezték a 
játékos hirdetésben rejlő lehetőségeket, s többen is így próbáltak az olvasók (a lehetsé
ges beiratkozok) látókörében maradni, pl. Light House Nyelviskola, Magyar Mac
millan Kiadó. A tényleges nyelvi feladatot, kihívást jelentő játékok azonban hamar 
kikoptak, s helyüket - néhány kivételtől eltekintve - sablonos, érdektelen feladatok 
foglalták el. Ezek sorában az egyik utolsó fellángolás a Budapest Nyelvstúdió és az 
International House pályázata volt: az előbbire „nyelvtanulással kapcsolatos szólás
mondást”, az utóbbira pedig „LEG... élményedet kedvenc nyelviskoládról” kellett 
megírni, s ezúttal is az iskolák ajándék nyelvtanfolyama volt ajutalom. A későbbiekben 
ezek a névleges játékok is eltűntek, illetve tovább halványodtak. A 2001. téli számban 
már egyáltalán nem találkozhattunk nyelvi játékkal.

A Nyelviskolai Kalauz kezdeti számaiban található hirdetéseket a bőbeszédűség 
jellemezte, a reklámszakma más területeihez hasonlóan, itt is gyakran találkozhattunk 
„apró betűkkel szedett hosszú üzenetekkel”, napjainkban viszont már inkább a „nagy 
betűs rövid üzenetek”16 a jellemzőek.

Érdekes megfigyelni, hogy a hirdetések megfogalmazásában kezdetben egyrészt a 
kurzusok létén pl. „ angol tanfolyam a kezdőtől a haladóig ”, „ indul az őszi szemeszter”, 
másrészről pedig a fizetési kedvezményeken volt a hangsúly: külön aláhúzással vagy 
vastag betűs szedéssel jelezték a „részletfizetési lehetőség”-eket.

A kezdet kezdetén a legtöbb hirdetésben szinte csak az alábbi, igencsak száraz, 
szaknyelvi megfogalmazású kulcsmondatokkal találkozhattunk: „több tudásszinten 
induló kurzusok”, „kihelyezett, vállalati tanfolyamok”, „kis csoportos oktatás”, „bel
városi helyszín”, „beszédcentrikus nyelvtanítás”, „felvételi előkészítő tanfolyamok” 
stb.

A legelső számban elsősorban olyan, angolt, illetve másodsorban németet, franciát 
valamint oroszt tanító, nagy múlttal rendelkező intézmények, mint a Budapest Nyelv
stúdió, az International House, a Fáklya Klub stb. hirdettek. A nyelviskolák fizetett 
hirdetései mellett az idegen nyelvű (tan)könyvek akkori egyik legnagyobb forgalma
zójának, a Műszaki Könyvkiadónak a „promóciós üzeneteit” is megtalálhattuk.

A prospektusban szereplő nyelviskolák kínálatában tehát egyértelmű volt az angol 
nyelv dominanciája, mellette (a már említett németen, francián és oroszon kívül) 
lehetett görögöt, hollandot, magyart, olaszt, spanyolt és svéd nyelvet is tanulni. A 
kínálatból egyetlen nyelviskolában „hiányzott” csupán az angol, a (később is sajátos 
hirdetésekkel jelentkező) G & G Nyelviskola kizárólag csak francia és német nyelv
tanfolyamokat szervezett.

Ebben az első kiadványban még kevés volt az egy-egy iskolához, esetleg egy-egy 
nyelvhez kapcsolódó sajátos szlogen, vagy grafika. A „jelmondatok” megfogalmazása 
még néha erőltetett volt, - amint már említettük, elsősorban a tanfolyamok létét és 
kedvező árát - nem annyira a szolgáltatások egyediségét, magas színvonalát, stb. 
hangsúlyozták. A hallgatókat egyszerűen a „sikeres nyelvtanulás” ígéret jegyében 
igyekeztek „megfogni”: „Lehetetlen? Nálunk nem! Lépjen Ön is a siker útjára!”', „A
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legnehezebb a jó nyelviskolát megtalálni, a többi gyerekjáték ” ; „ Hány órát töltött eddig 
életében angol nyelvtanulással?”; „És a világ bármely országában megérteti magát. ”.

A kurzusok ára többnyire önmagáért beszélt, ám nem hiányoztak a gyakran „kivé
teles lehetőség”-ként hirdetett beiratkozási kedvezmények, ajándékutalványok vagy 
részletfizetési akciók sem.

A Nyelviskolai Kalauz második száma (1994. december) az elsőhöz képest valami
vel vastagabb volt, 15-ről 23-ra nőtt az oldalszám, s több lett a színes hirdetés is. A 
címoldalt a London Stúdió 500 forintos kedvezményt jelentő - mára már megszokott 
- jellegzetes oroszlános grafikája foglalta el. Új hirdetőként - sajátos logokkal vagy 
fényképekkel - jelentek meg az Élő Nyelvek Szemináriuma, a Perfekt Poliglott 
Nyelvstúdió, a British Council, a Studio Italia és más nyelviskolák hirdetései.

A szerkesztőség olvasókhoz intézett előszava feltehetőleg a potenciális beiratkozok 
elvárásait - s ideális esetben talán a hirdető nyelviskolák törekvéseit - fogalmazta meg: 
„Nagyon fontos [...], hogy választásunkkor az ár csak másodlagos tényező maradjon, 
mert sokkal lényegesebb például az időbeosztás, az oktatási módszer, a technikai 
felszereltség. De mindez mit sem ér jó tanár nélkül. A jó tanár legyen fiatal(os), beszélje 
az adott nyelvet kiválóan, és nem utolsósorban legyen humorérzéke, szóval ötvözze 
magában a jófejségef és a hozzáértést...”

Ezt a nem ritkán erőltetettnek, mesterkéltnek érzett közvetlenséget, személyességet 
sugallta az egyik hirdetés alján olvasható: „ Várunk szeretettel: Doverék” mondat is, 
amelyet feltehetőleg a téli, éppen karácsony előtti megjelenés ihletett. Ugyanebben a 
számban egy másik hirdetés alján a sokkal természetesebbnek ható, egyszerű „boldog 
ünnepeket” jókívánságot olvashattuk, ám valamivel ötletesebb formában: négy nyel
ven.

Itt érdemes megjegyezni, hogy - mind a szerkesztők, mind a hirdetők - általában 
tegeződve, sőt néha már-már „haveri” stílusban szóltak az olvasókhoz: „Jártál már a 
G & G Nyelviskolába ? Akkor miért gondolod, hogy a többi nyelviskola jobb nálunk? ” 
Ennek oka talán a feltételezett olvasók fiatal korában és a már említett feltétlen 
közvetlenségre való törekvésben keresendő.

Egy adott nyelviskola melletti döntéskor jogosan feltételezett vonzerőt jelentett a 
nyelviskola múltja és a tanárok gyakorlottsága; ezek hangsúlyozása a kezdetektől fogva 
jellemző volt, mint pl. „Angol és német nyelvtanfolyamok az egyik legrégebbi magán
nyelviskolában!” Az alapítás évének jelölésére a későbbiekben is számos példát láthat
tunk, az Európai Nyelvek Stúdiója pl. egyszerűen évszámmal jelölte, hogy 1982-ben 
alapították, a Lingua School of English hirdetésében „13 éve a színvonalas angol 
nyelvoktatásért” (jel)mondat szerepelt, az Angol Stúdió pedig a „10 évesek lettünk az 
idén” hírt egy tortát magasba emelő vidám Mikiegér-pár rajzával is alátámasztotta.

A tanítási tapasztalatok mellett egy-egy nyelviskola tekintélyét nevének vagy 
alapító tanárainak ismertsége is fokozz(hatt)a. A „Kis angol nyelvtan szerzőinek 
nyelviskolája” elnevezés például az ottani nyelvtanulás sikerébe vetett bizalmat erő
síthette. A nyelviskolák nevei kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy az egyedi vezér
szavak17 mellett a nyelviskolák többsége akkoriban leginkább a stúdió, illetve egysze
rűen a nyelviskola megnevezést használta, az első - előkelőbbnek ható, és később 
elterjedő - többes számú „iskolák” elnevezés a „Bell iskolákénál tűnt fel.

A nyelviskolák között rendkívüli presztízzsel bíró, külön csoportot alkotó, s nagyon 
divatos nemzeti kulturális intézetek hirdetései 1994-ben még kevéssé voltak jelen a
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lapban, az olvasók egyelőre csupán a British Council nyelvtanfolyamairól értesülhet
tek. Hamarosan megjelent azonban a Goethe-Institut és az Osztrák Kulturális Intézet. 
Érdekes, hogy az előbbi németül, az utóbbi pedig magyarul hirdetett. Az intézetek 
együttműködésére később több példát is láthattunk, ezek közül az egyik legemlékeze
tesebb a metró-mozgólépcsők mellett rendszeresen elhelyezett plakátsorozat.

De térjünk vissza a kezdetekhez: a csoportos vagy egyéni tanulásra felkínált nyelvek 
választéka egyre bővült, a már említettek mellett megjelent a portugál is. Új, már egy 
másik beiratkozói réteg felé irányuló szolgáltatások is feltűntek, mint pl. az „angol és 
német nyelvű játszóház és tanfolyam külföldön élt gyerekeknek”.

Az információk és varázsszavak tömegében azonban nem könnyű eligazodni. Az 
egyik ilyen kérdéses pont a csoportok nagysága. Szinte minden hirdetés „kis csoportos 
oktatást” ígért, azonban a kiscsoport jelentése nyelviskolánként különböző volt: a 
Pannon Iskolák Oktatási Kft. pl. 8-12 fős kiscsoportokról beszélt, a Lingua School of 
English esetében a kiscsoport maximum 10 főt jelentett, a Budavári Nyelviskolában 
pedig a 3-5 fős kiscsoportok és a 6-12 fős normál csoportok mellett 2 személyes 
minicsoportok is voltak. Néhány évvel később a Budapest Nyelvstúdiónál extra-kicsi
nek nevezett (a valóságban 2-4 fős) csoportokba is beiratkozhatott az igényes nyelvta
nuló.

A 23 oldalas harmadik vizsgált szám (1995. június) címlapján egy újfajta nyelvta
nulási módszert, a relaxációs nyelvtanulást „Villám angol” és „Villám német” csoma
gokkal népszerűsítő Relaxa Kft. színes hirdetése szerepelt. A hirdető cég - hogy nevét 
jobban megjegyezzük - egyúttal a szerkesztőség által koordinált szokásos nyelvi 
versengésbe is bekapcsolódott, egy „Relaxmaster gépet és egy hozzávaló angol tanfo
lyamot” kínált fel a feladványok legügyesebb megoldójának.

Nyári megjelenésű lapszámról lévén szó, a legtöbb hirdetésben a nyelviskola neve 
mellett az „intenzív”, „nyári nyelvtanfolyamok”, „nyári intenzív tanfolyamok” - 
ténylegesen új információt nélkülöző - szószerkezetek voltak olvashatóak. Az ilyen, 
eredetileg kiemelt kulcsszónak szánt, ám végül semmitmondóvá lett kifejezések mellett 
a hirdetések grafikai kivitelezésekor továbbra is leginkább a nyelviskola nevét, és 
(amennyiben már volt) lógóját, továbbá a tanított nyelv(ek)et és esetleg az oktatási 
helyszíneket hangsúlyozták.

A nagyobb, ismertebb nyelviskolák inkább a nyelveket helyezték előtérbe: a Ling- 
várium Kft, az International House, az Arany János Nyelviskola, az Ausztrál Oktatási 
Központ és néhány más nyelviskola hirdetéséből messzire kiviláglott(ak) a preferált 
nyelv(ek). A Budapest Nyelviskola esetében azonban a felsorolt nyelvek, és a vélhetően 
azokat szimbolizálni hivatott ország-zászlók nem voltak teljesen összhangban.

Az International House volt az első olyan hirdető, amely két különböző (egymást 
erősítő) hirdetést is megjelentetett ugyanabban a lapszámban, az elsőben kommentár 
nélkül, ábécérendben olvashattuk azoknak az országoknak a nevét, ahol International 
House nyelviskolák működnek, a második - a lap egyik utolsó oldalán elhelyezett - 
hirdetés pedig erre utalt vissza, amikor a külföldi nyelvtanfolyamok kapcsán bevezette 
a „minó'ségi nyelvoktatás világszerte" szlogent.

A továbbiakban az iskolák többsége hangsúlyozta, hogy náluk is „minőségi nyelv
oktatás” folyik. Ez a kifejezés azonban - éppen gyakorisága folytán - rövidesen 
elkopott, megjelent viszont helyette a sokkal hitelesebbnek tetsző „A nyelviskolák 
kamarája által ajánlott és minősített nyelviskola. ” mondat, s az ehhez tartozó Q-betűs
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logo. A későbbiekben ezt a „Nyelviskolák egyesülete által minősített és javasolt 
nyelviskola ” felirat váltotta fel.

A tanított nyelvek palettája lassan, de folyamatosan tovább bővült, a szokatlan nevű 
Zöld Papagáj Nyelvstúdió elsőként hirdette meg például az ivrit nyelv oktatását.

Az ár azonban változatlanul fontos tényező maradt, a King Nyelvakadémia például 
„A nyelvtudás hatalom!” kifejezéssel az elsősorban diákoknak szóló kedvezményes 
árú kurzusaira igyekezett felhívni a figyelmet.

A közhelyszerű, többnyire apró betűkkel szedett, felszólító vagy felkiáltó mondatok 
hagyományával szakított a Hungarian Language School, amikor féloldalas hirdetésé
nek több mint felét fekete alapon fehér betűkkel ez az egyszerű kérdés uralta: „Do you 
speak Hungarian?” Majd alatta, ugyanebben a mezőben, de már kisebb betűkkel 
szerepelt (immár magyarul) a „Még nem?!” sokat sejtető kérdés, s csak ezt követően 
talált rá szemünk a nyelviskola közelebbi paramétereire.

Az egy kaptafára készült - a tanfolyamok széles skáláját, a nyelvtanítás kiváló 
körülményeit, a tanárok tapasztalatát és fiatalságát hangsúlyozó - hirdetések között 
megjelenésében és mondanivalójában is üdén hatott a G & G Nyelviskola hirdetése, 
amely ezúttal a szolgáltatások direkt reklámja helyett a hangya és a tücsök klasszikus 
meséjét idézte fel, s erre hivatkozva próbálta nyelvtanulásra ösztökélni a kíváncsivá tett 
olvasót.

A kiadványt forgató érdeklődő egyre több szlogennel találkozhatott. A Perfect 
Poliglott Nyelvstúdió a „Nyisson ablakot a világra, szerezzen esélyt az érvényesüléshez 
nyelvtudással!” mondata azért érdekes, mert a hirdetések többségétől eltérően már 
magázta leendő tanulóit. A későbbiekben először a magázó - vagy Önöző - jellegű 
hirdetések kerültek túlsúlyba, majd pedig a közvetlen megszólítást kerülő formák 
domináltak.

A lapban időnként (változó mértékben) más, a nyelvtanuláshoz egyáltalán nem, a 
fiatalok érdeklődéséhez viszont kapcsolódó egyéb hirdetések is szerepeltek, mint 
például a Magyar Narancs, Pepsisziget, modellverseny, koncert, utazás stb.

Figyelemre méltó, hogy a szerkesztőség - feltehetően a további hirdetések hatéko
nyabb megfogalmazása érdekében - kérdőívet készített a leendő nyelvtanulók elvárá
sai, preferenciái pontosabb megismerése érdekében (a válaszadók különböző nyelvtan
folyamokat nyerhettek).

Ötletes volt a Szinonima Nyelvstúdiónak az a hirdetése, amely a nyelvtanfolyam 
végére elsajátítható bonyolult elnevezésű készségek unalmas felsorolása helyett egy - 
a nyelvvizsgára való felkészülés során sokszor unos-untalan gyakorolt - feltételes 
mondattal kezdődött: „Szeretném, ha te lennél a fiam keresztapja, aki valószínűleg tíz 
hónap múlva fog megszületni. ” Majd alatta olvashattuk a mézesmadzag-taktika szelle
mében fogant kérdést „És ha két hét múlva többek közt ezt a mondatot is le tudná 
fordítani angolra...?”

Egy másik emlékezetes, ámbár valószínűleg a fent említett „egyszer használatos” 
kategóriába tartozó, hirdetés a lapszám hátulsó oldalán olvasható: „Mini test your 
English/Hungarian ” címmel. Az angol és magyar részekből álló, színes kivitelezésű, 
kétnyelvű tesztben a Dover Nyelviskolával, annak aktuális tanfolyamaival és azok 
áraival kapcsolatos valamennyi információ megfejthető volt. Az olvasó „aktív nyomo
zása” eredményeképpen talán jobban emlékezett erre a hirdetésre, mint a többire.

A formailag vagy nyelvileg érdekes hirdetések mellett azonban a nyelvi leleményes-
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ség hiányára is találhattunk (nem kevés) példát: a már nevében is furcsa PlaNet-Info 
Nyelviskola egész oldalas hirdetésének fejlécén a „Ne tétlenkedj tovább... Homoríts 
bele...” feliratot olvashattuk. Hiába sejtjük, hogy a hirdető csak biztatni akart, a 
kemény, erőfeszítésre utaló „homoríts” felszólítás láttán nem biztos, hogy kedvünk 
támad a beiratkozáshoz.

Elérkeztünk a következő (1996. júniusi) Nyelviskolai Kalauzhoz, ahol a címlapon 
a London és Berlin Stúdiók hirdetése olvasható. Itt még nem szerepelt a később standard 
kellékké vált „ Aki ad a minősségre ” szlogen, a kurzus-kínálatban azonban találhattunk 
néhány érdekességet, mint például a vastagon szedett „amerikai angol nyelvtanfo
lyam”, vagy a külön alsó tagozatosoknak, illetve 10-14 éveseknek szervezett nyelv
órák. Olyan bűvös, új programok is megjelennek, mint a „kommunikációs készségfej
lesztő' tanfolyamok”, vagy a „nyelv és szövegszerkesztés” című kurzus.

Ennek a lapszámnak a tanúsága szerint a nyelviskolák kínálata egyre differenciál
tabb. Amíg kezdetben többnyire csak olyan általános megfogalmazásokkal találkoz
tunk, hogy „több tudásszint”, „kezdó'tó'l a nyelvvizsga előkészítőig”, most már sokkal 
több és látszólag konkrétabb, ám a valóságban annál homályosabb önálló címszó volt 
használatos, mint pl. „általános 40 órás tanfolyamok”, „speciális tanfolyamok”, 
„PITMAN nemzetközi nyelvvizsga”, „multimédiás nyelvoktatás”, „gyermektanfolya
mok” stb. Egyre több nyelviskola kínálatában jelentek meg a külföldi nyelvtanfolya
mok is.

Térjünk azonban vissza a sajátos szlogenekhez. Különlegessége folytán most is 
említésre méltó az International House hirdetése, ahol ezúttal a „Heti 5x4 óra Mick 
Jagger nyelvén” felirat mellett az énekes beszédre (dalra) tátott szája volt látható egy 
fekete-fehér fotón. Az ábra alatt csak minimális információ szerepelt, mindössze a 
nyelviskola címe és telefonszáma, valamint a tanfolyamok kezdetének időpontjai, s az 
„Angolul tudni kell” - később állandósult - jelmondat volt olvasható. Ez utóbbi 
kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a felkiáltó jelet nélkülöző sima kijelentő módú - 
szinte fájó - megállapítás sokkal erőteljesebben hatott, mint bármely más felkiáltóje
lekkel hangsúlyozott felszólítás.

A szerkesztőség már megszokott, olvasókhoz intézett előszava ezúttal elsősorban a 
nyelvtudás hiányának „cikis” voltára, s a nyári szám és a szünidő kapcsán a tanfolya
mok aktualitására hívta fel a (fiatal) olvasók figyelmét. Jó ötlet volt, hogy ezúttal a 
szokásos nyelvi feladványok mellett a szerkesztőség a legnehezebben lefordítható 
magyar mondatok összegyűjtését is kezdeményezte.

A távlati sikerrel kecsegtető hirdetések mellett egyre több helyütt olvashattuk, hogy 
sikertelen nyelvvizsga esetén a nyelviskola további ingyenes tanfolyamot biztosít. 
Ehhez képest is újdonság volt azonban - nyilvánvalóan a potenciális nyelvtanulók 
„papírgyűjtő” szenvedélyére és további beiratkozásaira apellálva - hogy a hallgatók 
bármely tanfolyam elvégzése után bizonyítványt vagy oklevelet kaphattak. Az ilyen 
kurzusok hivatalos elnevezése „oklevelet adó nyelvtanfolyam” volt.

A kiadványt lapozgatva szokatlan - ezúttal igencsak erőltetett - szlogenjével most 
is kitűnik a G&G Nyelviskola: „Forró nyár, friss tudás. Ugorj fejest a G&G-be, hogy 
ne ősszel legyen meleged. ” A nyelvi megformálásában sántító, ám logikájában könnyen 
érthető, s legfőképpen könnyen elképzelhető (vonzó) szituáció erejét fokozta, hogy a 
szervezők az okítás mellé jéghideg limonádét is ígértek.

Nyár lévén természetes, hogy táboroz(tat)ásról is szó esett. A Bell Iskolák valamint
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a Katedra Nyelviskola kínálatában angol nyelvű gyerek-, ifjúsági, illetve felnőtteknek 
szóló táborok szerepeltek. Ez utóbbi esetében a kommersz utazási irodai hirdetések 
stílusában a hirdetés bal felső sarkában a „Last minute!” felirat is ott virított.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a kezdeti, a tanfolyamok puszta létezését hírül adó 
reklámok után a kereskedelmi üzenetek egyre színesebb formában, egyre több infor
mációt közöltek a nyelviskolákról, a tanárokról, az oktatási körülményekről és egye
bekről. Az információk mennyisége azonban lassacskán annyira megszaporodott, hogy 
úgy tűnt, többet mond, aki kevesebbet mond. Mindenki igyekezett tehát a szakmai 
kompetenciát igazolandó bonyolult megfogalmazású közlendőt nyelvileg tömöríteni, 
grafikailag is tagolni, hangsúlyozni, illetve részben képekben elmondani.

A következő rendelkezésünkre álló lapszám (1996. szeptember) szokatlanul vé
konyra, mindössze 15 oldalasra sikeredett. A címoldalon ezúttal a Studio Italia színes 
hirdetése szerepelt. Figyelmünket először a firenzei harangtoronyról és a dóm kupolá
járól készült fotó, valamint a sokat sejtető OLASZ ISKOLA felirat ragadta meg. A 
címlaphoz illően az olasz nyelv tanulása iránti kedvcsinálás a továbbiakban is folyta
tódott, például olasz nyelvű keresztrejtvény egészítette ki a nyelvi versengés feladatait.

Új arculattal, de változatlan szlogennel („Angolul tudni kell. ”) jelentkezett az 
International House. A „beszédközpontú”, „intenzív” és „szuperintenzív” szavakhoz 
ebben a számban egy-egy sokak által vágyott, egyedi automobilt társított. A „szu
perintenzív” felirat alatt a Jaguár emblémája szerepelt.

A nyelvi-pszichológiai lehetőségek közül a montázs18 tudatos kihasználására példa 
a Globe Nyelviskola alábbi szlogenje: „a profik, az idegen nyelvet anyanyelvi szinten 
beszélni szándékozók nyelviskolája”. Vagyis, ha csakugyan meg akarunk tanulni egy 
nyelvet, akkor mindenképpen ide kell járnunk. A folytatásban a hirdető a konkurenciát 
sem kímélve így fogalmazott: „Mi nem ígérünk villám megoldásokat, só't nálunk még 
alfába sem kell lemennie, ahhoz, hogy nyelveket tanulhasson. Mert mi ebben nem 
hiszünk!” Ez a gondolatsor akarva-akaratlanul a konkurencia módszereire hívja fel a 
figyelmet, ám a legutolsó mondat határozott kijelentése az egészet megcsavarja, s a 
többes szám első személy használata miatt az olvasó egyszer csak azt veszi észre, hogy 
egyetértő mz-t használva időzik a hirdetés szövegén.

Ebben a lapszámban is találhattunk egy - immár valamelyest továbbfejlesztett - 
kérdőívet, amelynek helyben kifejtett célja, hogy „a beérkezett adatokat kiértékelve 
hatékonyabbá tudjuk tenni mind a Nyelviskolai Kalauzt, mind pedig a nyelvoktatást 
Budapesten”. Ez a hagyomány a későbbi számokban is folytatódott, többnyire az 
életkorra, az iskolai végzettségre, az eddig tanult nyelvekre, a megszerzett nyelvvizs
gákra, az eddigi nyelvtanulás formájára kérdeztek rá, s a válaszadóknak közel húsz 
nyelviskolával szemben támasztott elvárást is sorba kellett rendeznie, illetve ki kellett 
egészítenie. A kitöltött kérdőívet visszaküldők között nyelvtanfolyamokat és könyvju
talmakat ígértek kisorsolni.

Egy új rovatról is szólnunk kell: az „apró” - ahol nyelvek szerinti bontásban 
elsősorban magántanárok és kisebb nyelviskolák hirdettek - eddig nem szerepelt az 
újságban. Az itt megjelent hirdetések vizsgálata azonban külön tanulmány témája 
lehetne.

A következő lapszám nem külön füzetként jelent meg, hanem az 1997. március 27. 
- április 2. időszakra vonatkozó Pesti Est programfüzet belső mellékleteként. Az ezúttal 
16 oldalas Nyelviskolai Kalauz címlapján a Studio Italia hirdetése szerepelt, egy
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szökőkutat ábrázoló fénykép kíséretében (rajta emberfej alakú vízköpőkkel, amelyek 
a folyékony beszédet voltak hivatottak emlékezetünkbe idézni). A szlogen ezért minden 
bizonnyal nem véletlenül a „folyékonyan olaszul” volt.

Az International House továbbra is ragaszkodott jól bevált szlogenjéhez és az 
automobilokhoz. Hirdetésében most egy angol taxi emlékeztetett a(z eló're) haladásra.

A hirdetések általában egyre színesebbek és célratörőbbek lettek, a felhasznált 
képanyag is finomodott. Kedvesen emlékezetes volt pl. az Ausztrál Oktatási Központ 
hirdetése, amelyben az „angol” szó virító zöld betűi között három szürke kenguru 
ugrándozott.

Megfigyelhető, hogy előtérbe kerültek a nyelvenként specializálódott nyelviskolák 
(számos esetben nagyobb nyelviskolákból leváló, formailag önállósuló, így „eredetibb
nek”, szakértőbbnek mutatkozó új nyelviskolák formájában), megjelent pl. az Aca
demia Espana Spanyol Nyelviskola, amely valójában a „Katedra Nyelviskola spanyol 
szekciója” volt.

Lássuk most az egy évvel későbbi, 1998. őszi lapszámot, amelynek címlapján a 
Lingvárium Nyelviskola és Nyelvvizsgaközpont - a Big Ben és a Brandenburgi Kapu 
rajzával ékesített, értelemszerűen angolt és németet tanító nyelviskola - hirdetése 
szerepelt. A lap alján olvashattuk a „ Megoldjuk a nyelvét! ” szlogent, s mellette - szintén 
magázva - a felszólítást ennek a mondatnak angol vagy német fordítására. A vállalkozó 
kedvű jelentkezők a hirdetők ígérete szerint a fordításért cserébe talányos „nyelvmeg
oldó” tollat kap(hat)tak.

Ez a lapszám jelentősen különbözött az előzőektől: már szinte minden oldal színes 
volt, a hirdetések struktúrája - talán éppen a korábbi kérdőíveknek köszönhetően - 
megváltozott, sokkal szemrevalóbbak lettek, a szokásos felsorolást már tudatosan (talán 
éppen reklám-szakemberek segítségével) tervezett megoldások váltották fel.

Aprócska, ám figyelemre érdemes változás volt az is, hogy már nem a személytelen 
szerkesztőség, hanem „Optimista Gondolatok” cím alatt maga a szerkesztő(nő) fordult 
az olvasókhoz, s már igazi, a megjelenés rendszerességét is közlő, s a munkatársakat 
is megnevező impresszumot is találhattunk az egyre újságszerűbbnek ható kiadvány
ban.

A hagyományos hirdetések mellett megjelentek a PR-cikkek is. Az első ilyen a 
Budapest Nyelvstúdió már említett kiscsoportos nyelvoktató módszeréről szólt, s 
nyilvánvalóan nem véletlenül szerepelt közvetlenül a nyelviskola hirdetése mellett. A 
második ilyen jellegű írás „ Tengernyi nyelvóra ” címmel a „Villám Angol” és „Villám 
Német” oktatócsomagok hatékonyságáról tájékoztatott, a harmadik pedig új, héber 
nyelvű tananyagok megjelenéséről adott hírt.

Az első oldalon további, a nyelvtanulókat is érdeklő, közvetetten nyelvtanulásra, 
beiratkozásra buzdító információkat, rövid híreket is találhattunk, pl. az új német 
helyesírási szabályok hivatalos elfogadásáról, a nyelvtanulók társadalmon belüli ará
nyáról, stb. Ez utóbbi hírből megtudhattuk pl. hogy „ a 33 év alatti korosztály [...] 23%-a 
már forgat valamilyen nyelvkönyvet”, s ezt olvasva, természetes, hogy mi is normakö
vetőén igyekszünk viselkedni, nem szeretnénk a statisztikából kimaradni, ezért még 
komolyabban folytatjuk a hirdetések böngészését.

A nyelviskolák lógókkal kiegészített ábécérendben történő felsorolása („Nyelvis
kolák A-tól Z-ig” rovat) mellett már nyelvek szerinti bontásban is válogathatott az 
olvasó, s a kínálatban olyan csemegék is megjelentek, mint a cseh, flamand, grúz,
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perzsa, szanszkrit nyelv, továbbá külön lista áll rendelkezésre az üzleti, a gyermek- és 
más speciális nyelvtanfolyamok szervezőiről is.

Ebben a lapszámban már tömegesen jelentek meg (a korábbi, jellegzetesen város
képekkel, vagy a nyelvterülethez kapcsolódó szimbólumokkal fémjelzett hirdetések 
mellett) az embert, a nyelvtanulót és az éppen magyarázó fiatal tanárt, esetleg a 
nyelvterület egy-egy jellegzetes alakját formázó ábrákkal kiegészített hirdetések. A 
„fiatal(os), lendületes, dinamikus, szakképzett, diplomás tanárok, jó hangulatú órák” 
stb. üzeneteket immár nem szavakkal, hanem képi megfogalmazásban próbálták eljut
tatni a hirdetők az olvasókhoz. A Danubius Német Nyelviskola hirdetése például egy 
szemüveget viselő, szőke, kezében német nyelvkönyvet tartó, szelíden mosolygó 
hölgyet ábrázolt, mellette az Európai Unió ECL nyelvvizsga-helyére emlékeztető logo 
szerepelt. A Studio Italia nagy betűkkel Olasz Iskolaként reklámozta magát, s a hirdetés 
fejlécen két jókedvű fekete hajú fiatal lány volt látható. Egyikőjük magyarázó pózban 
értelemszerűen a tanár, a másik, válaszoló szerepben pedig a hallgató.

Észrevehetjük, hogy a hirdetések egy jelentős része egyre távolságtartóbb, a tege- 
zésből átváltottak a magázásra, illetve a semleges - a tegező és magázó formát egyaránt 
elkerülő - közlésre. Arra is van azonban példa, hogy egy adott hirdetésen belül is 
következetlen a megszólító formák használata. A Teahouse Angol Nyelviskola 2000 
nyarán például így kezdte hirdetését: „Tudta? Nyugat-Európában minden harmadik 
ember beszél angolul. És Ön?” Majd a hirdetés közepén a szivárvány ívére emlékeztető 
módon a „... hogy el ne adjanak” üzenetet olvashattuk.

A Lite Angol Nyelviskola reklámjában is a kommunikációs (sőt, talán a szcien- 
tológus) szakember keze nyomát vélhetjük felfedezni. Az említett hirdetés egy fejét 
fogó, kétségbeesett fiatalembert ábrázol, amint az „Are you there my darling???” 
kérdést üvöltő telefonkagyló alatt (a jellegzetes angol telefonfülke ajtajában) ülve 
töpreng „ Hogyan mondjam el neked...? Ha nem tudok angolul! ” A bemutatott szituáció 
és probléma bizonyára érzékeny „vevőkre” talált a fiatal olvasók személyében. A 
hirdetés sarkában elhelyezett szelvénnyel az érdeklődők ingyen részt vehettek a 4x45 
perces bemutató órákon.

A képi megfogalmazás miatt figyelemre érdemes az International House új hirde
tése is. Itt a már elcsépelt műemlékek helyett, ezúttal egy jellegzetes medveszőr 
kucsmát viselő angol gárdistával találkozhattunk, aki sokat sejtető türelmes mosollyal 
mutatott az iskola épületére. A szöveg azonban már nem volt ennyire találó, a kép felett 
két sorba tördelten „ a nagy beiratkozás ” jelmondatot olvashattuk, s majdnem ugyanezt 
„A Nagy beiratkozási buli” formában láttuk viszont a hirdetés alsó harmadában. Az 
ismétlés nyilvánvalóan a mélyebb bevésődést volt hivatott elősegíteni.

A középlapot ebben a lapszámban a Katedra Nyelviskola hirdetései uralták. A bal 
oldalon először a „Mindenki iskolája” nagybetűs felirat ragadta meg az olvasó figyel
mét, majd a Föld és a világűr egy részletét ábrázoló fotó kíséretében a „vannak még 
néhányon, akik nem beszélik nyelvünket” ironikus mondat tűnt szemünkbe. A hirdetés 
többi részét az iskola jellemzőinek, a szolgáltatásoknak, és az aktuális tanfolyamoknak 
a felsorolása foglalta el. Ezek között kuriózumként szerepelt az angol és olasz nyelvű 
filmklub, s újdonság volt a gyorsított tanfolyam egyetemistáknak, valamint az egy tanév 
alatt megszerezhető közép-, illetve felsőfokú nyelvtudás ígérete is.

Az eddig szinte mindig változatlan formátumú hirdetésekkel jelentkező Babilon
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Nyelvstúdió is újított, nevének hátterében ezentúl a fekete világűrből előtűnő Földet 
láthattuk.

Ebben a számban az olvasó a nyelviskolák szakmai egyesülete által minősített 
nyelviskolák névsorát is megismerhette. Ezt a címet, és a hozzá tartozó emblémát - 
amint azt a mellékelt magyarázatból megtudhattuk - az arra érdemesnek tartott nyelv
iskolák 2 évig használhatták. A szerkesztőség külön oldalt szentelt az Internet címmel 
rendelkező nyelviskoláknak, s hasonlóképpen külön táblázat foglalkozott az egyes 
nyelviskolákban letehető nemzetközi nyelvvizsgákkal és az aktuális állami nyelvvizs
ga-árakkal is.

Figyelemre érdemes volt a Novotrade nyelvstúdió hirdetése is, ahol a nyelviskola 
neve alatt egy angol zászlót viselő (csere)bogár kíséretében a következő szlogen 
szerepelt: „Ez nem csodabogár, csak tudja, hogy angol nélkül nem halad előre... ” A 
hirdetés azzal is kirítt környezetéből, hogy tegezve fordult az olvasókhoz.

Az ismert nevű nyelviskolák, mint például a Berlitz, megtehették, hogy nemes 
egyszerűséggel csak ennyit írjanak: „Kezdje az iskolaévet a Berlitznél!”

A Horizont Nyelvstúdió hirdetésén azonban nem a névre lettünk figyelmesek, 
hanem a legfelső sorban elhelyezett - kissé bugyuta - apró betűs feliratra, miszerint: 
„Még a macskáját is megtanítjuk ugatni. ” Ennek igazolását szolgálta a tanári pálcával 
a kezében ábrázolt kutya és az őt figyelmesen hallgató cicák.

A magát 50 évesnek hirdető, ugyanakkor a hirdetés tanúsága szerint „csak” 49 éves 
(„alapítva 1949-ben”, s 1998-ban járunk) Élő Nyelvek Szemináriuma hirdetése még 
részben a korábbi hagyományok szellemében fogalmazódott. A Tower hídját ábrázoló 
fekete-fehér számítógépes grafikával kiegészített egész oldalas hirdetés egyik felét a 
szokásos információk hosszas felsorolása foglalta el, a másik oldalán viszont PR jellegű 
rövid tájékoztatást olvashattunk a nyelviskola egyedi módszereinek történetéről. A 
bizalom kulcsát tehát ismét a nyelviskola múltja jelentette. Hasonlóképpen „konzerva
tív” volt a KOTK és a Bell Iskolák hirdetése.

Szokatlanul nagy teret, dupla oldalt foglat el a „Villám Angol”, „Villám Német” 
szlogenek kapcsán megismert Relaxa Kft. hirdetése. A nyelvtanuló-csomagokat bemu
tató, „klasszikus hirdetés” mellett, három „élménybeszámolót” (PR cikket) is olvashat
tunk, arról, hogy kinek és hogyan sikerült 14 nap alatt németül, illetve angolul „jó 
turista szinten ” megtanulni a nyelvet.

Ez a szám azonban már nem csak nyelvkurzusokkal foglalkozott, a kiadvány új 
elnevezése - Nyelv + Oktatási Kalauz - is mutatta a részleges profilváltozást. Az utolsó 
oldalakat az „adótanácsadótól a villany szerelőig” apró- és nagy (óbb) hirdetések 
foglalták el, ám ezek elemzése nem tartozik ennek a tanulmánynak a feladatai közé.

Az 1999. januári és az azt követő Nyelv + Oktatási Kalauzokéban, az eddig említett 
hirdetéstípusok ismétlődtek, s a reklámok jelentős része újra és újra változatlan formá
ban (vagy csak minimális változtatással) jelent meg. A már ismert hirdetők egyre 
többször tűntek fel egy-egy lapszámon belül is, de rajtuk kívül voltak természetesen új 
szereplők is.

A korábbiakhoz képest előtérbe kerülnek a nyelvvizsgák, s ezzel együtt sokan a 
munkában felhasználható nyelvtudás fontosságát hangsúlyozták: „... hogy az angol 
nyelv az Ön legértékesebb munkaeszköze lehessen ” (Light House), „ Ön milyen nyelven 
dolgozik”, illetve később „Az üzlet nyelve angol” (International House). Itt kell
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megemlíteni, hogy gyakran használatos, s éppen ezért igen hamar megkopott szlogen 
volt az „Oktatás és vizsgáztatás egy helyen” is.

A „szó-szóló”-nak nevezett apró PR-híreket (pontosabban rövidhír-köntösbe öltöz
tetett hirdetéseket) tartalmazó oldalak száma növekedett, itt találkozhattunk, pl. „Zala 
megye legnagyobb nyelviskolájának” hirdetésével, amelyben a „Mi nem csak tanítjuk, 
mi megtanítjuk!” ironikus ígéret szerepelt.

Állandó rovattá vált a „virtualista” is, ahol elsősorban a nyelviskolák Internet-cí
meire és egyéb kapcsolódó információkra találhatott az olvasó.

Végezetül néhány érdekes példa az utolsó számokban található hirdetések közül: 
„Egy kis spanyol nyelvleckével”, majd pedig ugyanabban a formátumban „egy kis 
portugál nyelvleckével” - azaz kezdő beszédfordulatok szótárszerű felsorolásával - 
mutatkozott be a Graciela Serrano Intézet.

A Tudomány Nyelviskola egyik legutóbbi reklámja egy fél citromot ábrázolt, alatta 
az „Érzed az ízét?” kérdés tűnt elő, majd pedig az „Ugye, hogy van nyelvérzéked!” 
biztató mondat szerepelt.

A 2000. nyári szám címlapján egy kosárlabdát éppen leütő kézfejet ábrázoló 
fénykép felett az „ Ő tavaly nyáron tanult nálunk angolul. Most rajtad a sor! ” szintén 
sokat mondó kompozíciót láthattuk. A hirdető az International House volt.

A 2001. téli szám címlapján egy csésze Budapest Nyelvstúdió-tea volt a főszereplő, 
a hátteret a tea szó számos más nyelvi megfelelője töltötte ki, a lap tetején pedig a „Ha 
tudásra szomjazol... ” feliratot olvashattuk.

A telefonfülke variációi sem merültek még ki, az utolsó vizsgált lapszámban egy - 
immár jól ismert - ám ezúttal zárt angol telefonfülke tetején a híres krimire emlékeztető, 
talányos „Az angol kapcsolat” feliratra ismerhettünk. A nyelviskolával kapcsolatos 
többi információ az ablakokra volt „festve”.

Konklúziók
Az alapvető hirdetési stratégiák, valamint a felhasznált képi és nyelvi sémák a vizsgált 
kiadványokban szereplő nyelviskolai hirdetésekből jól összegyűjthetőek.

A Nyelviskolai Kalauz, illetve a Nyelv + Oktatási Kalauz mintegy 7 évfolyamát 
áttekintve megállapíthatjuk, hogy napjainkban is alapvetően jellemző a kompetenciát 
igazolni hivatott szaknyelvi regiszter használata, pl. „Az Európai Unió Lingua prog
ramjaival támogatott, az EU nyelveire sztenderdizált nyelvvizsga ”, továbbá a magabiz
tos stílus, és a rímes-játékos, egyidejűleg azonban eleganciára (magázódás és önözés) 
és közvetlenségre törekvő szövegalkotás. A reklámújságban található hirdetések több
sége ezért meglehetősen egy kaptafára készült. Bizonyos általánosan elfogadott, sőt 
talán elvárt grafikai, nyelvi és gondolati sztereotípiák ismétlődtek és keveredtek az 
egyéni erőfeszítések eredményeként megszülető, humorosnak és könnyednek látszani 
igyekvő mondatokkal, ábrákkal.

A sikeres reklám kulcsaként emlegetett sokk, illetve meglepetés, a meggyőző erejű 
érveléssel együtt azonban többnyire hiányzik.

A nyelviskolai reklámok legfontosabb üzenete a nyelvtanulási, és annak eredmé
nyeképpen a társadalmi (munkahelyi, anyagi és magánéleti) siker ígérete, a hirdetések 
különféle képi és nyelvi szimbólumokkal olyan, a nyelvtudás által megszerezhető 
javakat ígérnek, mint szerelem, utazás, élmény, társaság, buli stb.

Sok hirdetés, vagy legalábbis annak grafikai kerete - az alkalmazott színek és
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arányok, de ugyanígy a bevett szófordulatok tekintetében - változatlan, talán azért, mert 
a hirdetők a kialakított arculatot véglegesnek (és feltételezhetően sikeresnek) érzik. A 
rendszeresen ismétlődő képi sztereotípiák az alábbiak szerint kategorizálhatók:

• Állatok: leginkább kutya, macska és papagáj szerepeltek a hirdetésekben. Az 
Európai Nyelvek Stúdiójának különböző kutyákat ábrázoló hirdetését kísérő 
szlogenje szerint „ Ők értik egymást! ”, a „Még a macskáját is megtanítjuk ugatni” 
jelmondatról már szóltunk, a papagáj esetére pedig a Zöld Papagáj nyelvstúdió 
elnevezésen kívül a Tudomány Nyelviskola színes tollazatú papagájt ábrázoló 
logoja lehet példa.

• Mosolygó, boldog, „titkot tudó” emberek: fiatal lányok, ritkábban fiatalemberek, 
párok, vagy nagyobb diákcsoportok. Türelmet és biztatást sugárzó tanárnők, 
lendületes, sportosan elegáns öltözetű tanárok. A tanár-diák, vagy diák-diák 
interakciót bemutató képek mellett gyakran találkozhattunk figyelmesen jegyze
telő lány(ok) vagy elgondolkodó, töprengő ifjak fotójával is.

• Városképek: egy-egy nemzetet vagy (fő)várost jellemző szimbólumok, pl. firen
zei veduta, Brandenburgi Kapu, vagy a francia nyelv kapcsán pl. egy őszi (főleg 
szőlőt tartalmazó) gyümölcskosár a Francia Intézet reklámjában.

• Mese-, illetve rajzfilmfigurák: vidám Mikiegér, tanári pálcával magyarázó öltö
nyös, nyakkendős tanár (Peregrinus Nyelviskola), illetve laza, pocakos, szemüve
ges, mókás tanerő a Pasaréti Nyelviskola hirdetésén.

• A Föld és a világűr: általában csak háttérként szolgál.
A vizsgált reklámújságban szereplő hirdetések jelentős része ugyan nem tartozik a 

jó reklám iskolapéldái közé, ám megfigyelésük mégsem érdektelen. A hirdetések - és 
a hirdetési újság - puszta léte a nyelvek iránti megnövekedett tényleges érdeklődés 
bizonyítéka. Az egyes hirdetésekben tetten érhetjük a mind tapasztaltabb (sok esetben 
egyre csalódottabb) beiratkozói réteg nyelvtanulással kapcsolatos elképzeléseit, elvá
rásait is.

A nyelviskolai hirdetésekre többnyire ma is érvényes a közelmúlt reklám-kritikája. 
Bizonyára nem könnyű újra és újra kreatív hirdetéseket gyártani, de a nyelve(ke)t és 
nyelvhasználatot tanítóktól talán mégis elvárható, hogy a fentiekben bemutatottnál 
magasabb szinten, nyelvileg változatosa(bba)n és ötletese(bbe)n mutassák be önmagu
kat és céljaikat. A nyelvtanítás és a promóció ugyan különböző szaktudást és attitűdöt 
kíván, nem láthatunk a színfalak mögé, nem tudjuk hogyan készültek a bemutatott 
hirdetések, de az International House, vagy a Lite-ből alakult Light House Nyelviskola 
emlékezetes, s folyamatosan megújuló hirdetései bizonyítják, hogy érdemes további 
erőfeszítéseket tenni, s a hagyományos sztereotípiáktól időnként eltávolodni, vagy 
azokat legalább sajátos módon feldolgozni.
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