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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiuma 
Virtuális kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

online digitális ismeretátadási tartalmak létrehozására 

Altéma kódszáma: 204106/320 

 

Nyertes pályázó: Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.) 

 

Virtuális kiállítás címe: Hómezők vadászai – A Kárpátok jégkora / Hunters of Snowfields – 

Carpathian Ice Age 

 

A miskolci Herman Ottó Múzeum Hómezők vadászai – A Kárpátok jégkora /Hunters of Snowfields – 

Carpathian Ice Age c. kétnyelvű virtuális kiállítása az első olyan, az online térben megvalósult tárlat 

az intézmény életében, amely egy egész földtörténeti és ősrégészeti időszak bemutatására tesz 

kísérletet. Korábban csak jelentősen kisebb témák kidolgozására került sor, mindenekelőtt a 

COVID-19 járvány időszakában megnövekvő digitális ismeretterjesztési/ismeretátadási igények 

kielégítése céljából. Ezek a témák a 2020. évi tavaszi ünnepkörhöz, húsvéti népszokásokhoz 

kapcsolódtak: „A juhásznak jól van dolga…” és a „Húsvét napjára, piros hajnalára…” c. tárlatok. 

A jégkori tárlat célközönségét az oktatási rendszer résztvevői jelentik, azaz a pedagógusok és a 

diákok, utóbbiak esetében a 10–26 év közötti korosztályokat fókuszba helyezve. A virtuális kiállítás 

nyelvezete ennek megfelelően a mesélő stílustól a közepesen könnyed tudományos 

ismeretterjesztőig terjed. 

A megvalósítás eredeti időszaka a Támogatási szerződés szerint 2020.07.01–2021.06.30. közé 

esett, de a világméretű koronavírus járvány okozta nehézségek miatt a Herman Ottó Múzeum 

halasztási kérelemmel fordult a Nemzeti Kulturális Alap felé, melyben 2022. február 28. napjáig 

kívántuk kitolni a véghatáridőt. Végül a COVID-járvánnyal összefüggésben meghozott 

kormányzati döntés a 2022. június 30-i teljesítésre adott lehetőséget. 

 

Mivel a pleisztocén földtörténeti korral és a Kárpátok vidékén élő ősemberrel kapcsolatban az 

elmúlt 130 évben felhalmozott ismeretanyag rendkívül nagy és szerteágazó, így a honlapot kezdettől 

dinamikusan bővülő tartalommal terveztük létrehozni és üzemeltetni. A feltöltéseket különösen a 
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2022. szeptember 1-jével induló iskolai idényben érdemes heti rendszerességgel végezni. Erre az 

előkészített anyagok rendelkezésre állnak. 

 

A honlap jelenleg aktív domain elérései az alábbiak:  

 homezokvadaszai.com 

 https://hermuz.hu/aktualis-kiallitasok/ 

 https://pannontenger.hu/kiallitasok/homezok-vadaszai-a-karpatok-jegkora/ 

 

A domain elérések induló napja, így a mérhető statisztikai adatok gyűjtésének kezdete 2022. 

június 30., az első teljes napot alapul véve 2022. július 1. 

A statisztikai adatokat a virtuális kiállítás honlapjához rendelt Google Analytics alkalmazás gyűjti 

a fejlesztő MGL Creative Kft. javaslatára. A Google Analytics a ma elérhető legfejlettebb ingyenes 

weboldal-látogatottság elemző szoftver, amely többek között az alábbi mutatók szerint méri egy 

weblap működését: 

– munkamenetek száma és időtartama, 

– oldalmegtekintések, 

– a forgalom forrásai, kampányok teljesülési adatai, 

– látogatások földrajzi megoszlás szerint, 

– oldalmegtekintések, 

– oldalakon töltött idő, 

– belépések, visszafordulások, kilépések, 

– trendmutatók és navigációs nehézségek stb. 

 

A kétnyelvű (magyar–angol), reszponzív kialakítású honlap alapvetően két választási lehetőséget 

ad a tartalom megtekintésére. A fiatalabb vagy játékosabb korosztályok számára egy öt lépcsős, 

mese jellegű Bevezető indítja a jégkoré felfedezést. A mesélő nem más, mint Herman Ottó, akinek 

szelleme visszaemlékezik gyermekkorára, amikor először találkozott egy látomásban ősemberekkel. 

Ez az élmény egész életét meghatározta és sorsszerűen vezette el a miskolci „szakócák” 

felfedezéséig és az őstörténet-tudomány megszületéséig. 

A rövid történet követése közben a látogatónak lehetősége van irányított kérdések feltételére és 

a kapcsolódó válaszok begyűjtésére, miközben lassan a honlap összes fontosabb témakörét is 

előzetesen érintik. 

Az ötödik lépcsőben Herman Ottó szavai átvezetnek a Főmenü pontjaihoz és napjaink sok 

társtudománnyal megtámogatott őstörténet-tudományához, ősrégészetéhez. 

 

A látogató, aki természetesen kihagyhatja a Bevezetőt és rögtön a Barangolásra léphet, ez utóbbi 

esetben az alábbi Főmenü pontokból választhat: 

1. Kronológia 

2. Topográfia 

3. Földtan 

4. Földrajz 
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5. Éghajlat 

6. Emberelődök 

7. Régészeti kultúrák 

8. Lelőhelyek 

9. Nyersanyagok 

10. Életmód / Túlélés 

11. Állatvilág 

12. Növényvilág 

13. Művészet 

14. Kutatási módszerek 

15. Társtudományok 

16. Kutatástörténet 

17. Leletanyagok 

 

Az egyes témák végén külön választható Ajánlott irodalom lista található. 

 

A megvalósításnál külön is fontosnak tartottuk az őskőkori életmódot és életteret érintő 

rekonstrukciót. Ennek elérése érdekében – Zdeněk Michael František Burian (1905–1981) cseh 

festőművész és könyvillusztrátor nyomdokain – a magyarországi lelőhelyekhez kapcsolódóan 

összesen 15 festményt készíttettünk el Nagy S. József munkatársunkkal. Ezek az alkotások az egyes 

tematikus aloldalak dinamikus hátteréül szolgálnak. A háttérképek interaktív elemei továbblépési 

lehetőséget kínálnak (pl. Suba-lyuk temetkezés esetében a felszínre kattintva térkép, az emberfejre 

kattintva koponyafotó jeleníthető meg). 

A honlapot tudományos szempontból egyedi értékkel ruházza fel a Kárpátokat a Kárpát-

medencével, a Morva-medencével, a Dél-lengyel alfölddel és a Kárpátaljával, valamint a Dinaridák 

egy részével együtt feltüntető interaktív lelőhelytérkép. Ez jelenleg 229 db (188 db szabad ég alatti, 

41 db barlangi) régészeti lelőhelyet tartalmaz földrajzilag pontos letűzéssel és koronkénti 

válogatásban. A lelőhelyekre kattintva előhívható szöveges, fotós és térképi tartalmak bővítése 

folyamatos. Jelenleg a magyarországi viszonylatban legismertebb barlangi és szabad ég alatti 

lelőhelyek alapadatai hívhatók le. 

A Leletanyag főmenü pont fényképes adatbázisa lelőhelyenkénti bontásban kereshető és 

folyamatosan bővülő anyagot tartalmaz. Ez a kutatók számára fontos funkció idővel a Múzeum 

Digitárba történő feltöltést, átvezetést is megkönnyíti. 

 

Az oktatás és tudományos ismeretterjesztés izgalmasabbá és könnyebbé tételére – a szűkös 

költségvetésből adódó megfontolások miatt – két alapfunkció került beépítésre. A honlapon 

egyrészt lehetőséget biztosítunk kérdések nyilvános feltételére, melyeket, az intézményi 

kapacitásokat figyelembe véve – kétheti rendszerességgel tudunk megválaszolni, segítve ezzel a 

tanári oktatási tananyagok elkészítését. Másrészt 2022. szeptemberétől múzeumi nyereményjáték 

keretében havonta egy feladványt teszünk közzé (a honlappal egy időben a múzeum Facebook, 

Instagram és Twitter oldalain), melyek általában nem az interneten, hanem speciálisan a 
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MELLÉKLET 

Honlap képernyőképek 
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