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Az örökségturizmus napjaink divatos jelensége (RichaRds, 2011), aminek fontosságát jól érzékelteti a 
téma folyamatosan bővülő szakirodalma (a legutóbbi évekből merítve lásd: du cRos&McKeRcheR, 2015; 
coMeRs&WilleMs, 2019). Bár sok szempontból a kulturális örökség és a turizmus természetes szövetsége-
seknek tekinthetők (Mihelić, 2019), a régészeti örökség nyújtotta lehetőségek turisztikai potenciáljának fel- 
és elismerése hosszabb folyamat eredménye volt (loWenthal, 1998; hoWaRd, 2003; erdősi&sonkoly, 2004; 
haRRison, 2013; sonkoly, 2016). Ebben fontos szerepe volt az olyan jelentős nemzetközi egyezményeknek, 
mint például a Világörökségi Egyezmény (1972), az UNESCO Egyezmény a Szellemi Kulturális Örökség 
Megőrzéséről (2003), az Európai Táj Egyezmény (2000) és az európai Keretegyezmény a kulturális örök-
ség társadalmi értékéről (2005), amelyek révén a kulturális örökség fogalma egyre inkább kiterjedt az 
ember és környezetének kölcsönhatását őrző (történeti) tájra. A táj történeti és régészeti forrásként történő 
elismeréséhez hozzájárultak a régészet korábbi lelőhely-központú szemléletét átformáló tájrégészeti kuta-
tások. A tájrégészeti kutatások az 1980-as évektől kezdődően hoztak sok fontos eredményt és új megköze-
lítési lehetőségeket (aston, 1997; david&thoMas, 2016, különösen pp. 27–91) és az utóbbi két évtizedben 
a hazai régészeti kutatás is egyre szélesebb körben alkalmazza ezt a kutatási irányt (laszlovszky, 2008; 
zatykó 2011; 2015). (1. kép)

A természetes környezetünket átalakító korábbi emberi beavatkozások nyomai általában könnyen felis-
merhetőek a tájban, de a Közép-Duna-medence kora vaskori monumentális tájelemei gyakran már nem 
olyan egyszerűen azonosíthatók. Ezt felismerve, az Európai Unió Duna Transznacionális Programjának 
támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával, öt ország húsz intézményének részvételével zajló 
együttműködés (A Duna-medence kora vaskori monumentális tájai, röviden: Vaskor-Duna projekt) a régió 
jellegzetes vaskori kulturális emlékeinek azonos szempontok szerinti kutatását, megőrzését és bemutatását 
tűzte ki céljául.1 A Magyar Régészet folyóiratban a projekt kezdete óta olvashatók beszámolók ennek ered-
ményeiről.

A DUNA-RÉGIÓ VASKORI RÉGÉSZETI EMLÉKEI
Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Szlovákia nagy része az úgynevezett keleti Hallstatt-
kultúrához tartozott a Kr.e. 9–5. századi időszakban, és a régiót erődített magaslati települések és halom-
sírok határozták meg. A nagyméretű erődítésekkel körbevett magaslati települések több esetben a késő 
1 http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/iron-age-danube (Letöltve: 2019. július 31.)
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1. kép. A süttői löszplató panoráma képe, háttérben a Gerecsével (fotó: Czifra Sz.)
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bronzkorban jöttek létre és használatuk folytatódott a kora vaskorban. Általános vélekedés szerint a tele-
pülési hálózat csúcsán álló magaslati települések több szerepet is betöltöttek: amellett, hogy a hatalom 
egyértelmű szimbólumai, a vezető réteg megerődített lakhelyei voltak, egyben vallási központokként is 
funkcionáltak (Potrebica, 2012; Mlekuž&Črešnar, 2014; Mele, 2015; Tiefengraber&Tiefengraber, 
2015; Mason&Mlekuž 2016; PoTrebica&Mavrović-Mokos 2016). A Hallstatt-kori vezető réteg elhunyt 
tagjainak emelt sírhalmok nagysága legalább oly mértékű gazdagságról árulkodik, mint a halottakkal elte-
metett fegyverek, ékszerek, használati és luxustárgyak (egg, 1996). A Hallstatt-kultúra nagy alapterületű, 
tagolt belső szerkezettel jellemezhető, sűrűn beépített, síktelepülésekkel és halomsír-mezőkkel körbevett 
komplexumai, az ún. fejedelmi központok már városias (proto-urbánus) településeknek tekinthetők. Ez a 
népességkoncentrációs folyamat a Kr.e. 6. század közepén megtorpant, majd később drámai módon össze-
omlott (collis, 2014; sMith, 2014; Krausse, et al. 2016).

KUTATÁSI MÓDSZEREK ÉS A RÉGÉSZETI EREDMÉNYEK TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA
A Vaskor-Duna projektben alkalmazott interdisz-
ciplináris kutatási stratégiában jelentős szerep jutott 
a korábbi kutatási adatok feldolgozásának, online 
adatbázisba rendezésének,2 és a roncsolásmentes 
távérzékelési eljárásoknak. A projekt kilenc 
mikrorégiójában (Strettweg, Großklein, Poštela, 
Dolenjske Toplice, Jalžabet, Kaptol, Sopron, Süttő, 
Százhalombatta) csak az így összegyűjtött ada-
tok kiértékelése után következtek a hagyományos 
régészeti feltárások, amelyeket célzottan, egy-egy 
speciális kérdés eldöntésére és megválaszolására 
indítottak el a tudományos kutatómunka össze-
hangolására megszervezett nemzetközi táborokban 
(Črešnar&vinazza, 2019; czajlik, et al. 2017; 
2018; 2019). (2. kép)

A tudományos kutatómunka mellett a programban fontos cél volt, hogy lehetőséget adjon e vaskori tájak 
és a hozzájuk kapcsolódó tudományos eredmények bemutatására, nem csak a szakemberek, hanem a turis-
taként a helyszíneket meglátogató szélesebb érdeklődő közönség számára is.

A fenti célok megvalósítása érdekében osztottuk fel a projektben meghatározott feladatokat, szem előtt 
tartva a 21. századi muzeológiai és turisztikai folyamatokat. Ezek közül kiemelkedett a 2000-ben megfo-
galmazott kreatív turizmus koncepció, amelynek célja, hogy a helyiek és az odalátogató turisták kapcso-
latba lépjenek egymással a kulturális programok keretei között. Ennek köszönhetően sokkal személyesebbé 
válik az élmény mindkét fél számára. Ennél is fontosabb szempont, hogy a házigazdák és a vendégek között 
valódi tudásátadás zajlik a program során (rayMond–richards, 2000).

A vaskori kultúra népszerűsítésére kidolgozott stratégiának három fő eleme van. Az első az új látogatói 
programok bevezetése az érintett múzeumok közönségkapcsolati kínálatába, melynek keretében új múze-
umpedagógiai és andragógiai foglalkozások indultak, ezen kívül nemzetközi régészeti tábort szerveztünk 
mind a négy partnerországban. A második elem új digitális eszközök fejlesztése a turisták számára, ame-
lyek közül legfontosabb az e-learning és az okostelefonos látogatói alkalmazás. A harmadik elem a régé-
szeti parkok és tanösvények kialakítása és korszerűsítése az említett országokban. (3. kép)

A kreatív turizmus haladó szellemisége mellett említést kell tennünk a több évtizedes múlttal rendelkező 
európai kulturális úthálózatról.  Az Európa Tanács támogatásával életre hívott nemzetközi együttműködés felté-

2 https://iad-dev.acdh.oeaw.ac.at/ (Letöltve 2019. július 31.) 

2. kép: Térképező talajtani fúrás (fotó: Fejér E.)

https://iad-dev.acdh.oeaw.ac.at/
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telrendszerét és elismerését a Luxemburgban található 
központ határozza meg.3A kulturális utak népszerűsí-
tése és koordinálása sem lehetséges a modern okos 
eszközök nélkül. Ennek a felismerésnek a jegyében 
alakítottuk ki a Vaskor-Duna projekthez kapcsolódó 
helyszíneken a tematikus útvonalakat. Örvendetes 
módon elsőként a már 100 évvel ezelőtt is népszerű 
kirándulóhelynek számító Soproni-hegységben nyílt 
meg a projekt keretében kialakított kulturális út. Az 
1,8 km hosszú Sopron-Várhely régészeti tanösvényen 
jelenleg 7 állomás ismerteti meg a látogatóval a vas-
kori lelőhely kutatását, bemutatja az erődített telepü-
lés sáncait, a bejárati kapu rekonstrukcióját, elvezet 
a halomsírokhoz és egy rekonstruált temetkezésen 
keresztül bepillantást enged a 2700 évvel ezelőtti 
temetkezési szokásokba.4 A projekt keretében tovább-
fejlesztett magyar termék segítségével ősztől már az 
okos eszközökre fejlesztett alkalmazás is elérhető, 
amely a soproni mellett 8 további mikrorégió vaskori 
tájain vezeti végig az érdeklődőket.

A GUIDE@HAND IRON-AGE-DANUBE OKOSTELEFONOS ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA
Kulturális örökségünk megóvásában és bemutatásában egyre nagyobb szerep jut a digitális megoldások-
nak. Az utazni vágyókat már jó ideje segítő okos alkalmazások felhasználása a régészeti és történeti örök-
ségünk bemutatására hozzájárulhat múltunk sérülékeny történeti és táji elemei, valamint a turizmus közötti 
különleges kapcsolat elmélyítéséhez. 

A SZTAKI 2011 óta fejleszti és üzemelteti a GUIDE@HAND szoftvercsaládot, amelynek több tagja 
tartalmaz a projekt témájához szorosan kapcsolódó tartalmakat. Ezek közé tartozik a százhalombattai Régé-
szeti Parkhoz és a bolgár Veliko Tarnovohoz köthető alkalmazás. A GUIDE@HAND családot gyarapítja 
2019-től az Iron-Age-Danube okostelefonos alkalmazás. Kifejlesztésének az volt a célja, hogy a projekthez 
kapcsolódó információk széles körben, és a manapság sokak által hasznát digitális eszközökön is elérhe-
tővé váljanak azon hazai és külföldi látogatók számára, akik ellátogatnak a Vaskor-Duna projekt kiemelt 
helyszíneire. Az alkalmazás és a benne elérhető tartalmak iOS és Android operációs rendszerű készülé-
kekre telepíthetők és tölthetők le.

A projekt célkitűzéseit szem előtt tartva a digitális alkalmazásoknál egy összetett, de mégis felhaszná-
lóbarát főmenüt hoztunk létre:

• az érintett régiók tematikus kapcsolódó elemeit az interaktív Térkép menü mutatja be;
• a régió felfedezéséhez a Séták menüben érhetők el az előre összeállított tematikus csomagok;
• a Régiók menü részletesen ismerteti a kiemelt látnivalókat;
• a Legjobb I-A-D menüben tájékozódhatunk a régiók legfontosabb szolgáltatóiról;
• a  Játéktér menü az oktatóanyagok, interaktív feladatok és játékok tárháza;
• a Projekt menüben találhatók az általános információk, célkitűzések és partneri bemutatkozások.

(4.1-3 kép)
3 Az 1987-ben létrejött első útvonal a Santiago de Compostelába tartó, középkori eredetű Szent Jakab zarándokutat élesztette 

újra. Jelenleg 33 európai szintű kulturális útvonalat fogadott el a Tanács, melyen belül különböző tematikus utak találhatók, 
úgymint vallási, történelmi, kulináris vagy művészeti témájú útvonalak. https://www.coe.int/en/web/cultural-routes (Letöltve 
2019.július 31.).

4 http://www.archaeolingua.hu/news/23-07-2018/orokseg-regeszeti-tanosveny-atadasa-sopron?language=hu (Letöltve: 2019. 
július 31.)

3. kép: Kora vaskori halomsírok torzított panorámaképe 
(fotó: Márkus Zs. és Weisz Zs.)

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes
http://www.archaeolingua.hu/news/23-07-2018/orokseg-regeszeti-tanosveny-atadasa-sopron?language=hu
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További speciális funkciók a menüoldal jobb felső részén lévő Beállítások almenüben érhetők el. Ezek 
közül a legfontosabbak a következők:

• Nyelvválasztás: a felhasználó itt tudja módosítani a telepítés közben választott nyelvet.
• Kedvencek: a felhasználó itt tudja megtekinteni egy listában a használat során kedvencnek megjelölt 

elemeket.
• Frissítés: a felhasználók számára ennek a funkciónak a használatával érhetők el közvetlenül az alkal-

mazás tartalomkezelői által módosított, új tartalmak.

Az okostelefonos alkalmazásban kiemelt szerepet kapnak a tematikus séták, a 3D képek és videók, vala-
mint a 360 fokos panorámaképek. A sétáknak három típusa van, amelyek különböző módon és formában 
mutatják be a séta környezetében lévő tematikus elemeket:

• a Lista típusban a felhasználó helyzetéhez viszonyítva az alkalmazás növekvő távolságban jeleníti 
meg a sétacsomag elemeit;

• a Térkép típusban ugyanezen elemek egy interaktív térképen keresztül érhetők el;
• míg a Kiterjesztett valóság típusban a sétaelemek az okostelefon kameráján keresztül érhetők el.

Az okostelefonos alkalmazás család többi tagjához hasonlóan az alapvető multimédia tartalmak közvetlenül 
a GUIDE@HAND Iron-Age-Danube alkalmazáson keresztül érhetők el. Ehhez ezeket a tartalmakat az uta-
zás, az indulás, azaz a közvetlen felhasználás előtt le kell tölteni az alkalmazásba. A tervezett felhasználási 
módot és helyszíneket tekintve ez nagyon praktikus, hiszen az érintett régióban lévő kiemelt helyszíneken 
nagyon vegyes az online elérhetőség. Az alkalmazás természetesen magában foglal kiegészítő tartalmakat 
is, amelyek azonban csak online érhetők el.

A tanulmány a Duna Transznacionális Programból, az Európai Unió Regionális Fej-
lesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával 

megvalósuló Vaskor-Duna projekt keretében született (projekt azonosító: DTP1-1-248-2.2).

4.1-3 kép: A séták listája; a séta általános leírása; a sétapont leírása 
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