Szemle
A turistatérképtől
a QR-kódig
A tömeges turizmus kezdeteinek az
ókori olimpiai játékokat, majd a szent
helyekre induló keresztény zarándoklatokat tekintik. A korai keresztény zarándoklatoknak a térképészet szempontjából fontos emléke az ókor egyetlen
ismert térképe (a Római Birodalom
úthálózatát szemléltető rajz) a zarándokok segítésére készült másolat formájában maradt fenn. Ezt igazolják a
bibliai szent helyekre utaló megírások a térképen. A muszlimok mekkai
középkori vándorlásairól nem maradt
fenn térkép, csak néhány pihenőhelyül szolgáló karavánszeráj épülete.
A rendszeres, egyre nagyobb tömegeket mozgató turizmus csak a kapitalizmus hajnalán, Angliában alakult ki. Itt
születnek meg az első szállodák (1776),
az utasokat is szállító postakocsijáratok
(1784), majd a közforgalmú vasútvonalak (1825) is. Érdekes, hogy az utasokat segítő, irányító, tájékoztató első útikönyv nem Angliában, hanem német
nyelvterületen született meg. A tájat, a
látnivalókat leíró rövid ismertetők már
a 19. század elejétől megjelentek. Az
írók, költők élenjártak ebben az utazásaik leírásával. Hazánkban is jól ismertek Goethe: Utazás Itáliában (1816)
vagy Heine: Útirajzok (1824–1830)
című munkái. 1828-ban Koblenzben
szintén írótól (Klein, J. A.) jelent meg
egy könyv a Rajna menti utazásról.
A Baedeker nyomda- és könyvkiadótulajdonos felvásárolta a rajnai utazás
kiadóját, majd a szerző halála után a
könyvet kicsit kiegészítve, kettős név
alatt (Klein, Bädecker) újból megjelentette 1832-ben. A könyv címe: Rajna
menti utazás Mainz és Köln között
(Papp-Váry 2009).
Angliában John Murray kezdte meg
– Kézikönyv utazóknak sorozatcím
alatt –az útikönyvek kiadását. Első útikönyve 1836-ban jelent meg. A két
kiadó hosszú id őre meghatározó szereplője lett a turizmust segítő könyvek
készítésének. Mindkét kiadó egyszínű
(feketével nyomtatott) térképekkel
egészítette ki kiadványait. Céljuk az
volt, hogy olyan segítséget adjanak az
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A Baedecker első útikönyvének térképes oldala

utazóknak, hogy egyénileg, külön fizetett vezető nélkül is bejárhassák, megismerhessék az adott területet, ahogy
Baedecker írta útikönyvei elején, minden információt megkapjanak a közlekedésről, szállásokról, éttermekről,
árakról, borravalókról és a látványokról. A fellendülő turizmust jól jelzi,
hogy a két nagy útikönyvkiadó termékei mellett számos egyéb, kisebb kiadvány született. Bizonyíték erre Viktor
Hugo megjegyzése, aki 1838–1839-ben
utazott a Rajna völgyében. Azt írja úti
beszámolójában, „ha egy francia nem
tud németül, mint én, hiába fordul a
főpincérhez olyan kérdésekkel, amelyek nem fordulnak elő az útikalauzokban.” (Hugo 1842).
Az utazás a szabadidő eltöltésének
egyre nagyobb tömegeket vonzó formájává vált. Az utazóknak is két nagy
csoportja alakult ki. Az egyik csoport
minél több ismeretet szeretett volna
kapni a tájról, az épületekről, a terület
történetéről és az emberekről. A másik
csoport csak a legszebb, legfontosabb
műemlékeket kívánta megnézni kevés
szöveges információ mellett.
A két csoport igényének kielégítésére különböző típusú térképek és útikönyvek születtek. Az igényes utazók
számára egyre vastagabb, egyre több
belvárosi térképet tartalmazó kiadványok készültek. A vastag köteteket

nehéz volt használni a forgalmas sétálóutcán vagy egy vár termeiben. A másik
csoport igényei nyomán megszülettek
a tájat, vagy csak a látnivalókat kis rajzokkal bemutató térképek. Ezeken a
térképeken a rövid szövegek a térkép
kevésbé fontos részein vagy a kereten
túl szerepeltek. Az ilyen térképek egy
korai példája a mai napig megjelenő
grafikus szalagtérkép, Rajna völgyét
szemlélteti.
Más megoldást választott az osztrák Freytag & Berndt térképkiadó, a
térkép hátoldalára rányomtatta halványszürke színnel az előoldali térképet. Ezen a térképen az adott helyen
egy jellel kiemelte a megnézni érdemes épületeket, rövid leírással kiegészítve. Görögország térképük megjelent magyarul is. Nem lett sikere, mert
a nagy méretű (A/0) térkép megfelelő összehajtása, az apró betűs megírások olvasása nehézkes volt, és a
hajtogatások mentén a térkép hamar
szétszakadt.
Az utazók információigényének
minél egyszerűbb, kevés helyet igénylő
kielégítését egy technikai újítás a QR
feltalálása tette lehetővé. Mi is az a
QR? A QR-kód (mobilkód) feketefehér összevissza futó vonalakból álló,
ránézve nem értelmezhető, kis négyzet
alakú rajz. A kódot a japán Denso Wave
cég fejlesztette ki 1994-ben. Jelentése
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A Rajna-völgy grafikus, szöveges szalagtérképe

Quick Response, azaz gyors válasz. A
furcsa rajz megértéséhez, feloldásához, azaz az információ kinyeréséhez
kamerával, kódolvasóval, mobilinternet- vagy wifikapcsolattal rendelkező
eszközre (mobiltelefonra vagy tabletre
van szükség. A telefon kameráját a
kódra irányítva az felismeri a furcsa rajzot, megfejti, dekódolja a tartalmat, és

az megjelenik a készülék képernyőjén.
A nagyobb múzeumokban, egyes várak
helyiségeiben a fülhallgatós tájékoztatás helyett vagy mellett megjelentek
a QR-kódok, de egy-egy szép műemlék épülettel szemben az út túloldalán is kitették a kódot, hogy ott elolvasva lehessen mindent megtudni az
épületről.

A rövid, kis formátumú útikönyvek fontos kiegészítői lettek a
QR-kódok. 2012ben hazánkban,
a Kossuth Kiadó
Zrt. újításaként
született meg
az „OkosKönyv”
gondolata.
„Budapest. A
20 legszebb látnivaló”
című
kiadvány egy kis
papírlap a belvárost szemléltető
térképpel. A térképen 20 szám
látható. A térkép
szélén 20 fotó
mutatja a jelölt
látványosságokat és 20 QR-kód
segíti az azokat
ismertető szöveg
meghallgatását és
a szöveget kísérő
fényképek megtekintését. Miért
nem vált ez az
ügyesnek tűnő ötlet tömegtermékké?
A számítástechnika gyors fejlődése
tette túlhaladottá az ötletet. A telefonok GPS-vevőkkel való kiegészítése és
a felhőalapú adatszolgáltatás terjedése
lehetővé tette, hogy a telefont a távoli
épületre irányítva a GPS-adatok alapján
az adott épületre vonatkozó információkat kinyerjük a felhőalapú adatbázisból. Ez a megoldás szabadtéren érvényesül, az épületek belsejében még tovább
használhatjuk a QR-kódot.
Dr. Papp-Váry Árpád
Irodalom
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