
Kinek szól ez a tájékoztató füzet?

A városi jeleken túl című tájékoztató füzetben bemutatjuk, hogyan járulhatnak hozzá egy idegen 
nyelv elsajátításához a céltudatosan elkészített útikönyvek, illetve az ezekben fellelhető városfotók. 
Ezek a módszertani ajánlások segítenek  kihasználni a helyi adottságokat, azzal a céllal, hogy a 
látogatókkal megismertessük - ,,eladjuk” - városunkat és annak nyelvét. 

Ezen tájékoztató füzetet főként a várospromócióért felelős helyi hatóságoknak írtuk, de előnyére 
válhat a polgármesteri hivatal alkalmazottainak, a helyi vagy a regionális hatóságok képviselőinek és 
alkalmazottainak, turisztikai ügynököknek, kulturális területen dolgozóknak, helyi idegenvezetőknek 
és a kereskedelmi kamara alkalmazottainak is. Emellett hasznos lehet pedagógusoknak, például 
tanároknak, idegenvezető oktatóknak,  kulturális és turisztikai szakok egyetemi előadóinak valamint 
civil szervezetek tagjainak is, akik a város kulturális fejlődését szorgalmazzák. 

A fuzetben bemutatott tevekenysegek es modszerek kiserleti megvalositasa az Europai  Unio, 
nevezetesen az Europai Bizottsag altal 2005. es 2010. kozott nyujtott tamogatas altal valt lehetőve. 

A nyelv es a varos nepszerűsitese

A városok vezetői minden lehetőséget megragadnak arra, hogy felhívják látogatóik figyelmét a hely 
különlegességeire. Felemlegetik a város híres személyiségeit, bemutatják történelmét,  megismertetik 
őket a helyi építészeti és természeti értékekkel, megkóstoltatják a sajátos ételeket, figyelmükbe 
ajánlják a helyben fellelhető szabadidős tevékenységeket. Az információk leggyakrabban szórólapok 
és prospektusok formájában, valamint a helyi turisztikai irodák és idegenvezetők által jutnak el a 
látogatókhoz. 

Az azonban eléggé ritka, hogy a helyi nyelv ugyanolyan mértékben szerepeljen a várospromócióban, 
mint az épületek, a híres emberek és a természeti értékek.  Ha a látogatónak mindezek ellenére kedve 
támad betekintést nyerni a helyi nyelvbe, vagy szóba elegyedni a helyiekkel, be kell érnie a 
prospektusokban fellelhető egy-két üdvözlési és  köszönési formával, vagy be kell szereznie egy 
nyelvkönyvet. 

Mi mindannyian szeretjuk varosunkat, es ezt igyekszunk is masok tudomasara hozni. Tegyuk ezt 
anyanyelvunkon! 

Legtöbb városvezetés promociós stratégiájából teljes mértékben hiányzik a helyi nyelv 
megismertetése, holott ez ugyanannyira fontos lehet, akár a város múltjának, jelenének és jövőjének 
bemutatása. 

A városi jeleken túl című tájékoztató füzet a helyi kultúra bemutatásán keresztül ismerteti a helyi 
nyelvet olyanmód, hogy a városról készült fényképeken látható feliratok, jelek segítenek a nyelvi 
elemek (szavak, szószerkezetek) elsajátításában.  Ilyen nyelvi jelekként funkcionálhatnak a 
közlekedési táblák feliratai, az utcanevek, az üzletek elnevezései, a különféle épületek feliratai, vagy 
akár az étlapok, a menetrendek vagy más közérdekű információk. 

A könyv hangsúlyozott célja, hogy meggyőzze az olvasót, elsősorban a várospromócióval foglalkozó 
szakembereket arról, hogy jelentősen növelhetik a városuk iránti érdeklődést, ha a városban látható 
nyelvi jeleket felhasználva az egyéb helyi értékekkel egyidőben a helyi nyelvet is népszerűsítik. 

A koncepcio kialakulasarol: műveszet, neveles es utazas

Képzelje el, hogy valaki először jön az Ön városába. Aztán képzelje el önmagát, amint első 
alkalommal ellátogat egy ismeretlen városba. Ha ön vizuális személy, akkor a feliratokat figyeli az 
épületeken, és próbálja kisilabizálni a városi jeleket egy ismeretlen nyelven, gyakorta egy ismeretlen 
ábécé betűivel leírva. Ha ön inkább az auditív típushoz tartozik,  akkor mindegyre az új és 
ismeretlennek hangzó nyelvet hallgatja, figyeli. Mindkét esetben erős öszönzést fog érezni, hogy 
legalább egy keveset megtanuljon ebből a nyelvből, annyit, amennyi elég a legalapvetőbb dolgok 
megértéséhez és kommunikálásához. 

Tehát aki ellátogat az Ön városába, azt eleve érdekli a helyi nyelv. Kihagyott lehetőség lenne a 
városvezetés részéről, ha elmulasztaná a város nyelvének ismertetését, miközben a helyi történelemet, 
helyi örökséget és kultúrát népszerűsíti. 

A városi jeleken túl című elképzelés tulajdonképpen egy turista átal megfogalmazott igényéből fakad. 
Négy évvel ezelőtt egy londoni kirándulás során valaki, aki egyáltalán nem beszélt angolul, próbálta 
értelmezni a városi jeleket, feliratokat. Először azon akadt fenn, hogy mit jelenthet a „Mind the gap!” 
(,,Vigyázzon a résre!”) a metrómegálló burkolatán, vagy a „Look left!” (,,Nézzen balra!”) a 

Veni,vidi, vici. Jöttem, láttam, betekintést nuertem egy újabb nyelvbe.
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közlekedési lámpánál, aztán az is foglakoztatni kezdte, hogyan válnak a város kultúrájának, 
múltjának, jelenének és jövőjének részéve az utcai jelek, feliratok. A várost elárasztó feliratok mind 
elsődleges, denotatív jelentésüket, mind másodlagos, kulturális konnotációikat tekintve felcsigázták a 
látogató érdeklődését. Ebben a felfedező hangulatban a turista néhány képet készített London jeleiről, 
és ezzel megszületett a projekt ötlet.

Négy évvel később öt európai város (Alcala de Henares Spanyolországban, Birgu Máltában, Dobrich 
Bulgáriában, Gdansk Lengyelországban és Nafplio Görögországban) egy-egy kulturális érdeklődésű 
intézménye, a helyi önkrományzatok támogatásával meg is valósította az elképzelést. A kiválasztott 
városképekről és városi jelekről készült fotókból pedig elkészült az öt város nyelvi városkalauza.   A 
fényképek mellett   természetesen megtalálható a város történelmének és kultúrájának bemutatása, 
valamint – más turisztikai kiadványoktól eltérően – a helyi nyelv részletesebb ismertetése is. 
   

A megvalositasrol (celok es modszerek)

A városi jeleken túl című füzet fő célja, hogy a helyi nyelv iránt a látogatók részéről megmutatkozó 
érdeklődést fokozza, illetve annak megfigyelését, elemeinek elsajátítását támogassa. Ennek 
eszközeként készülhet el egy város- és nyelvkalauz. A cél akkor érhető el, ha ez a kiadvány kiegészül 
különböző rendezvényekkel, várost és helyi nyelvet népszerűsítő más tevékenységekkel. 

A szakertői csapat

Az első feladat, hogy létrehozzunk egy csapatot, amely elkészíti a tájékoztató füzetet. A csapatban 
részt vehetnek szakértők, egyetemisták, valamint önkéntesek is, például érdeklődő lakosok, 
munkanélküliek vagy fiatalok,  akik szeretnének ezen a területen tapasztalatot szerezni. Legfontosabb, 
hogy a csapat erősen motivált, lelkes és városa iránt elkötelezett legyen. 

Egy sikeres projektcsapatnak minimalisan a kovetkező feladatokat ellato szemelyekből kell allnia:
- egy fényképész, aki ideális esetben rendelkezik valamennyi tapasztalattal a városi és utazási 
  fényképészetben,
- egy szerző, aki lehet tanár vagy nyelvész,
- egy projektvezető, akinek van tapasztala a helyi önkormányzatokkal való együttműködésben,
- egy kivitelező cég, amely legalább egy grafikusból, egy tervezőből és egy nyomtatásért felelős 
  személyzetből áll.

A projektvezetőnek  létfontosságú szerepe van a projekt sikerét illetően. Dinamikus és motivált 
személyt kell választani erre a célra, akire a jó szervezési és kiváló kommunikációs készségek 
jellemzőek. Ő lesz felelős a csapat kialakításáért. Ő fog döntéseket hozni a határidőket, az anyagi 
forrásokat és a marketing stratégiákat illetően. Ideális esetben egy olyan személyt kell választani, 
akinek útikalauzok szerkesztésében is van már tapasztalata. 

A latnivalok, fototemak kivalasztasa:

Miután megvan a csapat és az működőképesnek bizonyul, a következő lépés a látnivalóknak az  
azonosítása, és azon helyek kiválasztása, amelyeket le fogunk fényképezni. Érdemes sok jelet, 
feliratot fotózni, mivel ezek sokat elárulnak a város nyelvéről. Ezek lehetnek közlekedési jelek, 
közszállítással kapcsolatos feliratok (pl. a vonatállomás feliratai, jegyvásárlási információk, 
buszjáratok menetrendje, stb.), vallási helyek jelei (feliratok templomokon, mecseteken). 
Fényképezni lehet a városlakók mindennapi cselekvéseihez kapcsolódó jeleket is (mint például a 
banki szolgáltatásokhoz, a helyi üzletben való vásárláshoz, postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
feliratokat), de olyan rendkívüli eseményeket, és ezek jeleit is,  mint például a helyi ünnepségeket, 
családi ünnepeket.

Meglepő, hogy mennyi jel van a városban, amely betekintést enged a helyi nyelvbe. Ha a látogatónak 
olyan köznapi kifejezéseket akarunk megtanítani, mint például „kérjük”, „köszönjük”, bátran 
felhasználhatjuk egy bank vagy üzlet jeleit. Ha abban akarunk a turisták segítségére lenni, hogy 
önállóan, a helyi nyelven rendelje meg a helyi ételeket, fotózhatunk, mutathatunk neki étlapokat, 
árlistákat.  Azt szeretnénk, hogy egy kis helytörténetet tanuljanak?  Fényképezzünk múzeumokat, 
műemlék épületeket és helyi látványosságokat. S hogy a modern élet jeleiről se feledkezzünk meg, 
fotózzunk graffitiket, utcai művészeti alkotásokat, a helyiek ruházatán (pl. pólokon) jelen lévő jeleket, 
vagy akár a paradicsom árjegyzékét a helyi piacon. Minél eredetibb szemléletet sikerül 
érvényesítenünk, annál nagyobb érdeklődésre számíthatunk. 

A városi jeleken túl című weboldal  tartalmaz egy (nem kimerítő) jegyzéket azon városi helyekkel, 
ahol  hasznos lehet még fényképeket készítenünk. 

Fotozas:

Ideális az volna, ha profi fényképészre bíznánk a munkát. Az ő részletlátása, egyéni látásmódja, 
képzelőereje és tapasztalata segítségével eredeti és izgalmas képek készülhetnek. 
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A legjobb választás egy olyan fényképész, aki nem ismeri a várost, így sokkal tárgyilagosabb, mint 
egy helyi fotós, és hasonló dolgokat „lát meg”, mint bármely turista.  Erre a külső nézőpontra van épp 
szükség a projektben.
 
A városi jeleken túl című projekt összes útikönyve olyan fotósok közreműködésével készült, akik 
először látogattak el a városba. Az ő munkájukat természetesen a helyi csapat támogatta. Egy fotózási 
alkalommal (öt-hét nap alatt) kb. 800-1000 felvétel készíthető. 
 
Ami a felszerelést illeti, fontos követelmény, hogy a fényképész úgy nappal mint éjjel is tudjon 
fotózni. Legjobb, ha digitális felszerelést használ, mert így a képek felhasználhatók a könyben és más 
reklámanyagokban is (szórólapokon és a weboldalon). Ha tervezünk fotókiállítást is a projekt végén, 
akkor figyelembe kell venni a fényképek méretét és felbontását is. 

Az utikalauz megirasa:

A városi jeleken túl című projekt keretében kidolgozott fejezeteket ajánljuk a hasonló projektet 
tervezőknek:
- Tarsadalmi kapcsolatok jelei
- Utcai jelek
- Mindennapok jelei
- Kulonleges helyek jelei
- A varos hangulatanak jelei

Ezen fejezeteket a kovetkező modon toltottuk meg tartalommal:

A Társadalmi kapcsolatok jelei című fejezet olyan városi jelek fotóit tartalmazza, amelyek 
megtanítják a látogatót bizonyos közkeletű szavak és kifejezések elsajátítására, amelyeket családi 
körben használnak, mint például gyakori nevek és vezetéknevek, köszönések, köszöntések, a hét 
napjai, hónapok nevei, évszakok nevei. 

Az Utcai jelek olyan fotókat tartalmaz, amelyek bemutatják a városi közlekedést, a helyi szállítást, az 
utcatáblákat, az utcaneveket, és azok kulturális konnotációit.   
A Mindennapok jelei fejezetben kiemeltük a különböző szolgáltatások (bankok, postai hivatalok, 
kórházak, stb.), üzletek és éttermek jeleit. 

Különleges helyek jelei a műemlék jellegű és történelmi jelentőségű épületekről, híres emberek 
szobrairól, múzeumokról, művészeti galériákról, valamint templomokról, könyvtárakról és kulturális 
központokról szólnak.

A város hangulatának jelei fejezetben igyekeztünk megragadni a város hangulatát. Itt bemutathatunk 
egy fesztivált, ennek keretében pedig a helyi hangszereket, vagy valami helyi jellegű sportjátékot. Ez 
a fejezet magába foglalhat szabadidős tevékenységeket és jellemző hobbikat vagy bármi mást, ami a 
város egyedi hangulatát tükrözi. 

Minden fejezetnek számos fotót kell tartalmaznia. Mi kb. 60-80 felvételt publikáltunk könyvenként.  
A fotókat célnyelvi szavakkal, kifejezésekkel, mondatokkal kell kísérni, esetenként angol vagy más 
nyelvű magyarázatokkal kiegészítve. A könyvet érdemes CD melléklettel megjelentetni,  hogy a 
helyes kiejtésben is segítsünk. Végül, a könyvnek tartalmaznia kell egy rövid és érthető  kulturális 
összefoglalót a városról, amelynek nem szabad sem túl részletesnek, sem túl nehézkesnek lennie. 
Vegyük figyelembe, hogy ez a kalauz elsősorban a város nyelvéről szól, és nem enciklopédia a város 
történelméről és kulturális örökségéről. 

Lehetséges ugyanakkor egy rövid bevezető a helyi nyelvről (angol nyelven), közölhető annak ábécéje 
is. Jól hasznosulhat bevezetőként egy rövid, személyes hangú üdvözlet  a városról, például a 
polgármester részéről. 

Mindent egybebéve, a stílus legyen könnyű, szórakoztató és humoros. Minél barátságosabb a 
megközelítés, annál nagyobb érdeklődést válthatunk ki. A fő célcsoportot a turisták képzik,  nekik 
könnyű olvasnivalóra lesz szükségük, miközben városunkat felfedezik, ugyanakkor  egy szép 
emléktárgyra – ennek a követelménynek is meg kelle felelnie az útikalauznak.     

A városi jeleken túl című weboldal tartalmaz egy listát a már meglévő város- és nyelvkalauzokkal, 
ezek felhasználhatók további projektjek modelljeként. 

Reklam es finanszirozas:

A varosi jeleken tul cimű projektben sokfele promocios tevekenyseget kiprobaltunk, ezekhez hasonlok 
rendezeset ajanljuk masoknak is:
-Teljes promóciós csomag készítése a "Signs in the city - Jelek a városban" szemléletmód alapján -  
  számítógépes játék, dokumentum- vagy rövidfilm a városról
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- A nyelvkalauzok bemutathatók különféle oktatási és kulturális rendezvényeken, valamint 
   könyvvásárokon.
-  Fotókiállítások szervezhetőek azokon a helyeken, ahol a könyveket bemutattuk, ezzel egyidőben 
   rövid nyelvkurzusokat tarthatunk.
-  Létrehehozhatunk interaktív weboldalakat. 
-  Készíthetünk filmet, mely a projekt megvalósítását dokumentálja.
-  Közölhetünk cikkeket a médiában, amúgy is fontos a médiával és a sajtóval való folyamatos  
   párbeszéd. 

Tovabbi lehetősegek: 

-  Együttműködhetünk kiadókkal, hogy felkutassuk annak lehetőségét, hogyan védhető le az 
   útikalauz.
-   Beszélhetünk a helyi hatóságokkal, hogy más (akár testvér-) településeken is ismertetni tudjuk a 
    könyvet.
-   Kiképezhetünk helyi idegenvezetőket és önkénteseket arra, hogy városuk „nyelvi idegenvezetői” 
legyenek.

A nem profit-orientált kulturális és nevelési projekteket nem könnyű finanszírozni. Az Európai 
Uniótól és a helyi hatóságoktól kapott támogatáson kívül (amely a mi projektünk megvalósítását 
lehetővé tette), érdemes szponzorokat is keresni (például utazási ügynököket, egy nemzetközi kiadót 
vagy egy nagyobb nyelviskolát). Ezen kívül próbálkozhatunk állami szervektől (pl. a kulturális vagy 
a turisztikai minisztérium szervezeteitől) támogatást szerezni. Az igazán sikeres, innovatív  
projekteknek biztosan van piaca, márpedig a A városi jeleken túl elsősorban az újításról szól. 

Sok sikert a nyelvi utazasban,

A városi jeleken túl projektcsapata
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