
Mûholdképes
linkgyûjtemény az ókori

Egyiptomhoz
www.piramisok.hu

Az Egyiptommal foglalkozó honlapok közötti tájékozódást könnyíti meg a
www.piramisok.hu azáltal, hogy az elérhetõ információt rendszerezi és szûri
helyszínek szerint, illetve tematikus csoportosításban. A honlap mûholdképen

azonosítja az egyes lelõhelyeket, és jelenleg kb. 500 linket tartalmaz olyan oldalakhoz,
amelyeken keresztül az ókori Egyiptom legfontosabb mûemlékeivel lehet megismer-
kedni. Az adott lelõhelyekhez kapcsolódó linkek további alcsoportokban szerepelnek
a honlapon. Az általános összefoglalót nyújtó honlapok után a képekre, képgyûjtemé-
nyekre mutató linkek következnek, ezen belül a „Korai utazók és dokumentációk” al-
csoport mellett színes felvételek gyûjteményeit találni. Ezután következik a részlete-
sebb információkat tartalmazó honlapok gyûjteménye.

Az egyiptológiai szempontból érdekes honlapok használatához a honlap többféle
segítséget is nyújt. Az ókori Egyiptommal ismerkedõk részére nem kis nehézséget je-
lent, hogy az általános ismeretterjesztõ munkákon kívül nehezen hozzáférhetõek a
speciálisabb témájú publikációk. Bár a szakirodalom legnagyobb része az egyiptológi-
ában továbbra is csak nyomtatott formában érhetõ el, egyre nõ azoknak a honlapoknak
a száma, melyek értékes és megbízható információkat tesznek mindenki számára elér-
hetõvé. Az interneten elérhetõ óriási információmennyiségben azonban nem könnyû
tájékozódni. Nehéz megtalálni, pontosan melyik honlap melyik menüpontján keresz-
tül lehet eljutni a minket érdeklõ információhoz, és azt sem könnyû eldönteni, melyik
honlap megbízható.

Az információ szûrésére a keresõprogramok (Google, Yahoo stb.) csak korlátozott
lehetõségekkel rendelkeznek. A találati listákat nem emberek állítják össze, hanem
egy algoritmus alapján automatikusan készülnek, többek között a keresett szavak gya-
korisági mutatói alapján. Ezért ha például beütjük a Google-ba a gízai Kheopsz-pira-
misra keresõ két kulcsszót (Pyramid + Cheops), az elsõ száz találat között hiába fogjuk
keresni a www.gizapyramids.org honlapot, amely a gízai nekropoliszról a legtöbb
szakmai szempontból is értékes információt tartalmazza.

Ugyanilyen problémát jelent, hogy gyakorta egy olyan honlapon keresztül jutunk el
alapvetõ információkhoz, amelyre nem is gondolnánk, hogy ott érdemes keresni.
A legtöbb lelõhelyhez például értékes korai dokumentációkat találhatunk az egyip-
tológiai szempontból egyébként kevésbé fontos New York-i Digital Galleryben,
(http://digitalgallery.nypl.org). Még nehezebb specifikusabb témákhoz megfelelõ
információt találni. A karnaki templom történetéhez például jó összefoglaló és alap-
rajzok találhatóak a francia CNRS (http://www.cnrs.fr/) aloldalaként megtalálható
karnaki kutatóközpont (http://www.cfeetk.cnrs.fr/) egyik aloldalán (http://www.cfe-
etk.cnrs.fr/Historique/Historiquekarnak.html), feltéve, hogy eljut ide az érdeklõdõ.

A www.piramisok.hu az elérhetõ információk szûrése és rendszerezése mellett an-
nak megértésében is segít, hogy hol helyezkedik el az adott lelõhely Egyiptomon belül.
Fontosabb helyszíneket könnyen meg lehet találni a térképen, és az internetes keresõ-
programok is segíthetnek (http://maps.google.com/, vagy akár a Google Earth). Ke-
vésbé jelentõs helyszíneket azonban nem lehet így megtalálni, és gyakorta okoz gon-
dot a helységnevek nyelvenként eltérõ átírása is.
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Ezekkel a problémákkal tanítás közben szembesültem elõször,
amikor arra próbáltam egyszerû megoldást találni, hogyan le-
hetne a hallgatók számára azt elmondani, mely honlapokat ér-
demes egy adott lelõhely tanulmányozása során felkeresni.
A gyakorta bonyolult honlapcímeket lehetetlen felírni a táblá-
ra, e-mailben kiküldeni ugyancsak problémás, így az tûnt a
legegyszerûbb megoldásnak, ha az interneten keresztül egy
linkgyûjtemény formájában lennének ezek elérhetõek. A lelõ-
helyek azonosításához kiváló eszközt nyújtott a Google Maps,
amely igen hasonlít a talán ismertebb Google Earth program-
hoz, így a honlap alapkoncepciója az volt, hogy a Google
Maps segítségével kijelölt fontosabb lelõhelyekhez egy-egy,
az érdekesebb honlapokat tartalmazó linkgyûjteményt ké-
szítek.

Ezt az ötletet azonban nem is volt olyan egyszerû megvalósí-
tani, mivel itt egy honlapba kellett a Google Maps-et integrálni.
Megvalósulása Károlyi Balázsnak köszönhetõ, aki az ötletet
nagy szaktudással lefordította a megfelelõ programozói nyelv-
re, így készült el a www.piramisok.hu.

A jelenlegi változatot tesztváltozatnak hívom, mivel a re-
mélhetõleg nemsokára elkészülõ végsõ változat több szem-
pontból is másképp fog kinézni. Vizuális szempontból az lesz
az újítás, hogy a mûholdkép fogja felbontástól függetlenül
majdnem az egész képernyõt kitölteni. A jelenlegi kb. 500 link-
nél jóval többet fog tartalmazni a honlap, és egy új elrendezésû
menürendszernek köszönhetõen a helyszínek száma is jóval
nagyobb lesz. A végleges változat rövid leírást fog adni a hely-
színekrõl és utazási információkat is tartalmaz majd azok szá-
mára, akik egyiptomi útjukat elõkészítendõ látogatnak az oldal-
ra. További újítás lesz, hogy az egyes lelõhelyek közvetlenül
belinkelhetõek lesznek, ami a mostani változatnál még nem
oldható meg. Így ha valaki e-mailben szeretne egy helyszínt és
a hozzá tartozó linkeket elküldeni ismerõsének, akkor ezt egy
olyan linkkel tudja megoldani, amely azonnal úgy mutatja a
honlapot, hogy a középpontban a kívánt helyszín áll. A honlap
fejlesztéséhez minden kritikai észrevételt örömmel fogadok a
honlapon található e-mail címen keresztül.

Gulyás András


