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Csont István

Az ókori Alexandriai Könyvtár, mint virtuális oktatási 
környezet

A jelenleg is folyó kutatás alapja az ókori Alexandriai Könyvtár 
háromdimenziós virtuális könyvtári modelljének megvalósítása, amely a 
VirCA (Virtual Collaboration Arena) rendszer prezentációs és navigációs 
lehetőségeit aknázza ki. A projekt keretén belül Kallimachos osztályozási 
rendszerét alapul véve a Kr. e. 3. század görög költészetének és drámai-
rodalmának néhány jeles alkotóját, valamint egyes műveiket választottuk 
ki a virtuális könyvtárban hozzáférhetővé tett tartalom számára, így ezek 
az ókori művek új formátumban és környezetben kerülnek bemutatásra. 
Ennek a programnak a hasznosítása azonban nem csak a kulturális értékek 
megőrzése szempontjából fontos. A virtuális modellt, annak a tartalmától 
függően lehetőségünk van az oktatásban is felhasználni.

A tanulmányon keresztül bemutatom a jelenleg elérhető könyvtári 
modell megvalósításának lépéseit, használhatóságának lehetőségeit, 
előnyeit. Azonban emellett felvázolom a már megkezdett fejlesztést, ami 
megfelel a kor legmodernebb lehetőségének a virtuális valóság megjele-
nítésének szempontjából.

A virtualitás és az oktatás

Alig tíz éve még ezt a két szót nem vagy csak nehezen (sci-fi filme-
ket idézve) tudtuk volna összehozni egy mondatban. Kutatásokban ugyan 
megjelenhetett, mint jövőjósló cím vagy gyerekcipőben járó kutatások, 
fejlesztések kapcsán. Azonban ma már teljesen összefonódott ez a két 
fogalom. Ez egyrészt a technikai fejlődésnek köszönhető, hisz olyan 
exponenciális fejlődés megy végbe az informatikai vagy akár műszaki 
tudományokban, melyeknek köszönhetően az oktatási életszíntér szerves 
része lett a virtuális megvalósítás. Ezt az elterjedést mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a tudományágon belül saját szakemberek is megjelentek, 
akik kizárólag a virtuális oktatással, annak előnyeivel, hátrányaival fog-
lalkoznak, kutatnak. Ehhez azonban kellett egy társadalmi fejlődés is, 
amit kétségkívül a technikai fejlődés vonzott magával és ennek köszön-
hetően születtek meg a digitális bennszülött és digitális bevándorló szak-
specifikus fogalmak is. Ugyanis egy adott technikai eszközök korában 
született gyermek, aki együtt cseperedik fel a korszak fejlődéseivel, már 
saját magától, autodidakta módon sajátítja el az adott korszak „sláger” 
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eszközeit, míg az idősebb korosztálynak szükséges a tanulás, hisz nem 
feltétlenül volt szervesen az életük része, mondjuk egy táblagép vagy 
egy okostelefon. Egy egyszerű példát tekintve a mai nagyszülők nem 
feltétlenül boldogulnak el az okostelefonnal, azonban a kis iskolás uno-
káik már az okostelefonokon elérhető alkalmazásokon keresztül rendelik 
meg az uzsonnáikat. Számukra már elképzelhetetlen lenne, hogy életüket 
„lelassulva” éljék, a technikai felszereléseik nélkül. Ehhez a gondolat-
hoz visszavezetve pedig szintén megjelenik az oktatás és a virtualitás 
fogalmak kapcsolata, hisz épp ezekből kifolyólag fontos oktatni ezeket, 
és fontos kihasználni a technikai fejlődés adta lehetőségeket. Hisz a di-
gitális bennszülött számára alapvető, hogy akár az élet minden területén 
használni tudja – és akarja is – a készülékeit, addig a digitális bevándorló 
számára pedig – hogy ne maradjon le a munkaerőpiac elvárásaihoz ké-
pest – szükséges az adott korszak technikai lehetőségeinek a megtanítása. 
Így a mai értelemben vett élenjáró technikák közül a virtuális valóságok 
megteremtésének, lehetőségeinek és kiaknázásának teret kell nyerniük 
az oktatásban.1 A virtuális valóság, valamint az oktatás összekapcsoló-
dásáról már több külföldi és itthon is egyre nagyobb számban megjelenő 
tanulmány lelhető fel. Azonban a témával történő növekedő foglalkozás 
ellenére még mindig gyermekcipőben jár ez a tudományterület. Ha a 
diákoktól megkérdezzük, hogy mi jut eszükbe a „virtuális valóságról” 
akkor biztosan azokról a számítógépes játékokról fognak majd beszélni, 
melyeket a legújabb fejlesztésű VR szemüvegek segítségével érhetnek 
el (és érnek is el, hisz a technikai fejlődésnek köszönhetően egyre több 
háztartásban megtalálható ez az eszköz). Ők a virtuális oktatás alatt, a 
világhálón elérhető – esetleg háromdimenziós – oktatási segédanyagokat 
érthetik. Azonban a fent említett technika már lehetővé tette, a komple-
xebb, háromdimenziós és valóságos virtuális érzetet keltő oktatási kör-
nyezetek megteremtését. 

A virtuális környezetek fajtái

A virtuális oktatási környezetek többféleképpen csoportosíthatók. A 
tanulmányom témáját tekintve három nagyobb részt emelnék ki, abból 
kifolyólag, hogy a saját fejlesztésű oktatási, könyvtári modell is ehhez a 
három kategóriához tartozik:

1  Az elektronikus tanulási környezetek jellemzői. Online: Elektronikus Tanári 
Teljesítménytámogató Rendszer, http://et3r.ektf.hu/wp-content/tananyag/et3r-2144-
kbx/5_az_elektronikus_tanulsi_krnyezetek_jellemzi.html – 2016. december
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1. Virtuális oktatási tér lehet egy olyan háromdimenziós tér, ahol a 
felhasználó vagy felhasználók háromdimenziós formában, egy-
idejűleg, együtt vagy külön-külön vannak jelen és a saját néző-
pontjukon keresztül ugyanolyannak látják azt. Itt a felhasználók, 
számítógépes játékokban ismert avatárokon keresztül vehetnek 
részt az oktatásban. Az avatárjaik segítségével tartják egymás-
sal a kapcsolatot, segítségükkel kommunikálnak és mindenféle 
munkafolyamatban – például az oktatásban is – ezeken keresztül 
vesznek részt.2 A virtuális tér ezen formáját számítógépen, bil-
lentyűzet és egér segítségével érhetik el, mint egy számítógépes 
játékot.3

2. A második lehetőség csupán technikai szempontból különbözik 
a fent említett első ponttól. Itt is egy háromdimenziós virtuális 
térben helyezkednek el a felhasználók. Egy időben, egy helyen, 
saját szemszögükből nézve vesznek részt a virtuális valóságban, 
azonban a hardver kiegészül egy úgynevezett VR szemüveggel, 
aminek köszönhetően sokkal magasabb érzelmi hatást kaphat-
nak – számukra a virtuális valóság, olyan mintha a megteremtett 
világban élőben, ott lennének.4

3. A harmadik variáció a mai értemben hagyományosnak tekinthe-
tő oktatási tér. Ami nem más, mint a két dimenziós, a világhálón 
elérhető oktatási környezet. Itt is lehetőség van több felhasználó 
oktatására, foglalkoztatására azonban itt az időbeli korlát nem 
olyan szigorú, nincs szükség a felhasználók egyidejű jelenlétére.5

A bemutatott virtuális környezet jelenleg ötvözi a fenti felsorolás első 
és harmadik pontját, a jelenleg folyó fejlesztés pedig a második pontban 
foglaltaknak fog majd megfelelni. Egy olyan háromdimenziós könyv-
tárat fejlesztettünk, mely az ókori Alexandriai Könyvtárat rekonstruálja 
háromdimenziós formában. A modell a Magyar Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének a Virtuális Kol-
laborációs Arénája (VirCA) által biztosított lehetőségeket kamatoztatja. 

2  Ollé János – Lévai Dóra: A XXI. század oktatástechnológiája. I.
2014. Online: Digitális Tankönyvtár, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop412A/2011-0021_15_a_xxi_szazad_oktatastechnologiaja_i/822_a_virtulis_
vilgok_alkotelemei.html – 2016. december
3  Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás. Bp., 2012.
4  Online: Telenor Hipersuli, http://www.hipersuli.hu/ – 2016. december
5  Balla Tibor et al.: Elektronikus oktatási környezetek, 2009. Online: Digitális 
Tankönyvtár, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0103_10_
elektronikus_oktatasi_kornyezetek/adatok.html
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A könyvtári modell jelen pillanatban, ugyan egy háromdimenziós térben 
elevenedik meg, a felhasználó egyes szám első személyben (számítógépes 
játékokból ismeretes First Person Shooter) nézetben tanulmányozhatja a 
könyvárból visszakereshető információkat. Ez a modell – jelenlegi álla-
potában – a fent említett első pontba sorolható, a háromdimenziós modell 
számítógép és világháló segítségével érhető el. Azonban a további cél, 
hogy a technikai fejlesztéseknek köszönhetően az alkalmazás megjelenít-
hető legyen a legmodernebb technikákon keresztül is.

A virtuális valóság és a VirCA

A virtuális valóság vagy a magyar nyelvben is használatos Virtual 
Reality (VR) nem rendelkezik általános definícióval. A szakirodalom 
többféleképpen is megkísérli meghatározni a pontos fogalmat. Az egyik 
megközelítés szerint egy olyan mesterséges, háromdimenziós világ, 
amely ugyan a valóságban nem létezik, ám képes a valós jelenlétünket, 
cselekedeteinket szimulálni.6 György Péter megközelítése szerint „a Vir-
tuális Valóságon a digitális technikával létrehozott világot, és az általa 
felkeltett perceptuális élmény egészét értjük”.7

A virtuális valóság technikailag két lábon áll. A rendszer egyik lába a 
hardver, a másik pedig a szoftver vagy szoftverek, melyet direkt a hardver 
kezelésére írnak. A hardver (a számítógépet vagy a telefont most leszá-
mítva) tekintetében az egyik legjelentősebb eszköz a virtuális szemüveg, 
mely a háromdimenziós képet megjeleníti. Ezen kívül beszélhetünk még 
adatkesztyűkről is, amellyel a virtuális valóság bizonyos elemeit úgy 
kezelhetjük, mintha a valóságban érzékelnénk azokat. Azonban a vir-
tuális valóságot megjeleníteni képes eszközök, technikák sokfélesége a 
tanulmány későbbi fejezetében, egy példán kifejtve látható lesz. Ennél 
egyszerűbb a technikai meghatározás, ha a virtuális világot egy számí-
tógép és monitor segítségével jelenítjük meg, mint egy háromdimenziós 
számítógépes játék. Ez esetben csupán egy számítógép szükséges a prog-
ram futtatására, ám a valóságérzetet kevésbé adja át a felhasználó számá-
ra, ugyan a felhasználó interaktív része a környezetnek, ám nem élheti 
magát bele, nem a virtuális valóság konkrét részeként lesz jelen, kevésbé 

6  Online: Center for Virtual Reality of the Mediterranean, http://www.crvm.eu/ – 
2016. december
7  Online: http://old.ektf.hu/~csabakom/vr/a_virtulis_valsg_vr_meghatrozsa.html – 
2016. december
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érzi valóságnak azt (például a first person shooter játékok8). Az ebben 
a tanulmányban bemutatott, saját fejlesztésű virtuális könyvtár jelenleg 
az utóbbi módon jeleníthető meg és a következő cél, hogy az új virtuális 
valóságot reprezentáló technikai lehetőségeket is kihasználhassuk.

A virtuális valóság ma már számos területen érvényesül az életünk-
ben. Ennek legfőbb oka, hogy a hardveres és szoftveres fejlesztések le-
hetővé tették, hogy egy egyre nagyobb réteg számára elérhetővé legyen 
ez a technika. A legjelentősebb megjelenését a játékok területén érte 
el. Az első VR szemüvegek piacra dobását követően, számos fejlesztő 
jelentetett meg olyan játékokat, melyek a virtuális valóság lehetőségeit 
aknázta ki. Manapság már a nevesebb játékok a VR technikán is elérhető-
ek, mellyel a legnevesebb játékfejlesztők irányt mutatnak a kisebb cégek 
számára is. De az élet más területein is előtérbe került ez a technika. 
Minden olyan területen elkezdték alkalmazni, ahol szükséges bizonyos 
szimulációs tesztek (cselekmények) lefuttatása, mint például orvostudo-
mányban egy műtét, hisz a tökéletesen rekonstruált környezet, valamint a 
magas valóságérzet hatása lehetővé teszi, hogy gondosan eltervezzenek, 
begyakoroljanak egy-egy akciófolyamatot vagy teszteljenek egy új kísér-
leti fázisban lévő technikát. Azonban a jelenlegi tanulmány tekintetében a 
legfontosabb felhasználási terület az oktatás. A diákok számára nagyobb 
élményt nyújt, hogy az informatika lehetőségeit kihasználva érdekesebbé 
tehetjük számukra az oktatást, az élmény mellett pedig csupán a fantázi-
ánk szabhat határt a rendszer adta lehetőségek tárházára, hisz szoftveres 
úton szinte bármi lefejleszthető. Nem utolsósorban pedig ki kell emelni, 
hogy a 2010-es évek a VR technikák forradalma volt, így manapság már 
nincs olyan diák, aki ne hallott volna róla és bár csekélyebb létszámban, 
de már kezelni is tudják ezeket a műszereket. Ebből kiindulva felvizi-
onálható, hogy a nem túl távoli jövőkép az, hogy minden háztartásban 
megjelenik majd a VR szemüveg, aminek segítségével az oktatás már a 
diákok szobájában is elérhető lesz.

A tanulmányban bemutatott virtuális környezet, ahogy fentebb is 
említettem, egy számítógépes virtuális könyvtárat jelenít meg, melyet a 
felhasználó – a számítógépes játékokhoz hasonlóan – a billentyűzet és egér 
segítségével használhat. Az ókori Alexandriai könyvtár háromdimenziós 
virtuális könyvtári modelljének megvalósítása, amely a VirCA (Virtual 
Collaboration Arena) rendszer prezentációs és navigációs lehetőségeit 

8  First-person shooter. Online: Wikipedia,  https://hu.wikipedia.org/wiki/First-
person_shooter – 2016. december
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aknázza ki. A VirCA9 vagy más néven a Virtuális Kollaborációs Aréna 
az MTA SZTAKI fejlesztése. A VirCA főbb részei röviden a következők:

1. VirCA Core Component: Ez a komponens felel a háromdimen-
ziós tér megjelenítésért, magáért a szimulációért. A 3D megjele-
nítést az OGRE grafikai motort, a valós idejű testek dinamikai 
szimulációjára a Bullet fizikai motort használja. Ez a komponens 
képes a kommunikációra a VirCA interfészeken keresztül. 

2. Cyber Device: segítségével valósul meg a virtuális valóság a Vir-
CA megosztott terében. Célja a kapcsolattartás a fő komponens 
és az interfészek között.

3. VirCA Interface: Interfésznek nevezzük a fő komponens és a 
Cyber Devices közötti kommunikációs csatornát. 

4. VirCA System Editor: A VirCA alkalmazások felhasználhatóak 
web alapú rendszerszerkesztő vezérlésre is. Ez a szerkesztő 
bármely flash kompatibilis internetes böngésző program segít-
ségével futtatható.10

A VirCA főbb jellemzői

Lényegében egy olyan platformról beszélhetünk, ahol a fejlesztők lét-
rehozhatnak, módosíthatnak és megoszthatnak különböző háromdimen-
ziós tartalmakat. A VirCA-ban megjelenő háromdimenziós tartalmakat a 
felhasználók, akár magukban, akár hálózatba kötve más felhasználókkal 
szabadon használhatják, manipulálhatják. A fejlesztéseknek csupán az 
emberi fantázia szabhat határt, segítségével olyan méréseket végezhe-
tünk és tapasztalhatunk meg testközelből, amelyek a való világban szinte 
lehetetlenek vagy esetlegesen a próbájuk nem biztonságos. Gazdasági 
szempontból pedig nem elhanyagolható, hogy egy való életben történő 
fejlesztés virtuális térben történő tesztelése mennyire költséghatékonyan 
jósolja meg a siker vagy bukás valószínűségét. Ugyanez igaz az oktatás-
ban történő felhasználásban is, hisz a diákok modern, költséghatékony 
környezetben gyakorolhatják, mélyíthetik el a megszerzett tudást kímél-
ve az intézmény infrastruktúráját.

9  Virtual Collaboration Arena. Online: http://virca.hu/ – 2016. december
10  Galambos Péter – Baranyai Péter: Virca as Virtual Intelligent Space for RT-
Middleware. In: IEEE/ASME International Conference on Advenced Intelligent 
Mechatronics. 2011. 140–145.
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Az ókori Alexandriai Könyvtár virtuális megvalósítása

A projekt jelenlegi verziója az Alexandriai Könyvtár háromdimenzi-
ós megjelenítésére szolgál. A könyvtár az ókori görög kultúra leghíresebb 
és legszámottevőbb gyűjteménye volt, mára azonban semmi sem maradt 
belőle. Létéről, valamint a könyvtár működéséről (könyvtárosairól, 
osztályozási rendszereiről, gyűjteményeiről) csupán korabeli feljegyzé-
sekből, újkori kutatásokból tudunk. A híre mindmáig fennmaradt, az ak-
kori uralkodók és könyvtárosaik gyűjteményszervezési munkálatai a mai 
napig követendő példát állítanak a mai könyvtáraknak is. A teljességre 
való törekvése és a könyvtári eszme úgymond megtestesítője miatt vált a 
projekt alapgondolatává az Alexandriai Könyvtár, más néven a Museion. 
Az osztályozási rendszerének precíz kidolgozása, mind a mai napig meg-
állná a helyét. Korukat meghazudtoló könyvtársai, az egymásra épülő 
gyűjteményszervező munkájukkal, a jelenben is jól használható rendszert 
valósítottak meg, mely a mai technikai fejlettségnek köszönhetően kivá-
lóan megjeleníthető informatikai környezetben. Így ha a könyvtár fizika-
ilag már nem is, de annak tulajdonságai alapján virtuálisan újra létezhet 
és támogathatja az oktatói, kutatói munkát.

A könyvtár osztályozási rendszere

A virtuális környezet megértése érdekében muszáj szót ejtenünk az 
Alexandriai Könyvtár osztályozási rendszeréről is. A könyvtár kataló-
gusának első változatát ephesosi Zénodotos11 (grammatikus, filológus) a 
könyvtár első vezetője (Kr. e. 284-től) alkotta meg. Bevezette a görög 
művek téma és szerzői betűrend szerinti rendezését. Leltárjegyzéket 
készített, amelyben a műveket három csoportba sorolta.12 Ugyancsak Zé-
nodotos használt először a mai értelemben vett metaadatokat, azaz a mű 
szerzőjét, címét és témáját megjelölte a tekercsek alján – ez elősegítette, 
hogy a művek gyorsan visszakerüljenek a megfelelő helyre és könnyen 
visszakereshetők legyenek a katalógus segítségével. Az állományt a 
könyvtár harmadik vezetője, Kallimachos rendezte Kr. e. 260–240 kö-
zött. Az ő irányításával készült el a gyűjtemény katalógusa, a Pinakes, 
magyarul a Táblák13. A katalógus teljes címe: „Mindazok táblázatai, akik 

11  Rudolf Blum: Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of 
Bibliography. Wisconsin, 1991. 127.
12  Lionel Casson: Libraries in the Ancient World. New Heaven – London, 2001. 37.
13  Mostafa El-Abbadi,: The Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria. 
Mayenne, 1990. 101.
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az irodalom valamely területén jelentőset alkottak.”14 Érdekesség, hogy 
ez a katalógus nem a mai értelemben vett katalógus szerkezetét vette fel, 
hanem inkább hasonlított egy szépirodalmi műre, amelyben felsorolásra 
kerültek a könyvtár tekercsei. Kallimachos igazodva a Ptolemaida ural-
kodók célkitűzéseihez a görög irodalom teljességét kívánta felölelni kata-
lógusában. Szerzői megközelítést követve rövid életrajzot fűzött minden 
szerző nevéhez és leírta az egyes irodalmi művek eredetét is (ekkoriban 
filológiai munkálatokat is végeztek a könyvtárosok). Mivel a művek címe 
ritkán volt világos – már ha léteztek egyáltalán – ezért azok első sorát is 
kiemelte a műveknek, valamint feljegyezte a sorok számát is. A katalógus 
120 könyvből állt és megközelítőleg 200.000 papirusztekercset tartott 
nyilván. A Museion könyvtára gyakorlatilag teljes mértékben lefedte a 
görög irodalmi műveket, ezért annak a katalógusa a görög irodalom bib-
liográfiájának is tekinthető.15 Egy ilyen terjedelmű katalógus létrehozá-
sához előbb rendszerezni kellett az egész állományt, vagy a gyűjteményt 
eleve szisztematikus felállításban raktározni. A katalógus szerkezete a 
korabeli tudósok és irodalmárok gondolatrendszerét tükrözte, amely két 
szintre különült el. A felső szintet az írók csoportosítása adta (költők és 
prózaírók). Kallimachos mindkét csoportban hat-hat alcsoportot adott 
meg, költők: epikusok, elégikusok, szatirikusok, lírikusok, tragédiaírók, 
komédiaírók; prózaírók: történetírók, szónokok, filozófusok, orvosok, 
természettudósok, vegyes művek. A felosztás alsó szintjén a csoportokon 
belül szerzői betűrend volt.16

A virtuális könyvtári modell tartalma

A virtuális könyvtári modellben a Kallimachos féle hierarchikus 
struktúra valósult meg. Ennek érdekében három híres ókori görög szerző 
műveit tartalmazza a könyvtári modell a költők főcsoporton belül. Az 
egyes művekhez és azok íróihoz különböző információk lettek hozzáfűz-
ve, mint például a szerzők hermája, életrajza, művek elemzése vagy más 
fordítások. A cél, hogy a visszakeresett tartalommal együtt a hozzájuk 
tartozó információk is megjelenjenek a visszakeresést követően. Így 
ugyanaz a szerzői megközelítés állt fel, amit Kallimachos alkalmazott a 

14  Alex Wright: Glut. The Deep History of Information Science. Mastering 
Information Through the Ages. Washington D.C., 2007. 73.
15  Heather Philips: The Great Library of Alexandria? = Library Philosophy and 
Practice (e-journal), 2010. 4.
16  Konstantinos Staikos: The Great Libraries: From Antiquity to the Renaissance. 
Newcastle, 2000. 68.
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katalógusában. A tartalmak könyvtári modellbe történő integrálásának a 
menete a következő volt:

1. A szerzők munkásságával és a műveikkel kapcsolatos képek 
felkutatása.

2. A kiválasztott szerzők életrajzának felkutatása, összeállítása.
3. Figyelembe véve a szerzői jogokkal kapcsolatos elvárásokat a 

görög művek megfelelő angol nyelvű fordításainak felkutatása. 
Erre a célra kiválóan hasznosíthatók az irodalmi művek elektro-
nikus változatai, melyek különféle digitalizálási programokban 
voltak elérhetőek, mint például Perseus Digitális Könyvtári Pro-
jekt, Gutenberg Projekt vagy a Google Könyvek Projekt.17

4. Az összeállított tartalmakat ezt követően a VirCA rendszerbe 
kellett betölteni, a szoftver sajátosságaihoz igazodó eszközök-
kel.18

A virtuális modell előnyei

A háromdimenziós környezet számos előnnyel rendelkezik. Aki 
ismeri a háromdimenziós térben vagy másképpen a virtuális valóságban 
megvalósított játékokat, annak természetes elvárása a 3D-s térben történő 
mozgás, ami a könyvtári projekt esetében a klaviatúra egyes billentyűi 
segítségével valósul meg. A háromdimenziós környezetben megjelenített 
objektumok különböző perspektívából tekinthetőek át, emellett megkö-
zelíthetőek, körbejárhatóak, különböző irányokból megvizsgálhatóak. 
Egyes objektumokba – például a kiválasztott könyvtári tartalmakat 
magukba foglaló kabinetekbe – be is mehetünk és elolvashatjuk, illetve 
megnézhetjük az objektumok révén megjelenített információkat. A há-
romdimenziós környezetben kialakított könyvtári modell a térbeli vagy 
térkép-alapú hipertext rendszerek lehetőségeit használja ki, azaz lehetővé 
teszi a 3D környezetben megjelenített szövegobjektumok közötti kapcso-
latok reprezentálását (például a kabinetek elrendezésével, meghatározott 
kategóriák megjelenítésével, különböző színek, formák, szimbólumok 
alkalmazásával), és a teljes szövegstruktúra egészében történő, „ho-
lisztikus” áttekintését az adott virtuális környezet által meghatározott 

17  Online: Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ – 2016. 
december; Online: Project Gutenberg, https://www.gutenberg.org/ – 2016. december; 
Online: Google Books, http://books.google.com – 2016. december
18  Boda István et al.: Developing a knowledge base of ancient literary texts in virtual 
space. In. 2016 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications. 
2016. 
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korlátok mellett. Az elkészített modell virtuális szobájában legfeljebb 
tizennyolc kabinetet, kabinetenként pedig, oldalanként, négy-négy 
képfolyosót jeleníthetünk meg. A háromdimenziós környezetben való 
mozgás már önmagában is élmény, és emellett a billentyűzet segítségével 
történő navigálás, valamint az, hogy a szövegobjektumokban megjelent 
információk elolvasásakor szabadon választhatjuk meg a szövegtől való 
távolságot – ezáltal a szövegméretet – akadálymentességi szempontból is 
kifejezetten előnyös.

Technikai megvalósítás

A virtuális könyvtári modell a VirCA háromdimenziós megjelenítési 
képességein alapul. A modell háromdimenziós környezetében egy virtuá-
lis szobában mozoghatunk. Ebben találhatóak meg azok a 3D objektumok, 
amelyek biztosítják a könyvtári tartalom megjelenítését – kabinetek, cím-
kék, képfolyosó, navigátorok, panelek, stb. A virtuális szoba hátsó falán 
a Museion – Library of Alexandria felirat látható, mögötte az Alexandriai 
Könyvtár rekonstruált képe. A felhasználók tájékoztatása céljából kétol-
dalt tájékoztató panelek segítik az ismeretszerzést, melyek bemutatják a 
könyvtár történetét, osztályozási rendszerét valamint híres könyvtárosait 
(pl. Kallimachos) és azok életrajzát, munkásságát. A virtuális könyvtár 
oldalsó falait korhű papirusztekercsek képei, a szoba padlóját pedig 
ókori görög mintázatok díszítik. A virtuális tér közepén kaptak helyet a 
könyvtári modell legfontosabb 3D objektumai, a kabinetek, melyek se-
gítségével megjeleníthetőek a felhasználók által kért információk, azaz 
az adatbázisból visszakeresett könyvtári tartalmak. A virtuális szobában 
maximum tizennyolc kabinet helyezkedhet el, két, párhuzamos sorban. A 
kabinetek a szövegeket képek formájában tárolják, így lényegében bár-
milyen szövegtípus megjelenítésére alkalmasak. A modell adatbázisában 
jelenleg a fentebb említett költőkre, illetve egyes műveikből vett szöve-
gekre, szövegrészletekre kereshetünk. Ezekhez természetesen hozzátar-
toznak a művekhez kapcsolt fordítások, elemzések, szerzői információk, 
életrajzok valamint arcképek. Ez azért jelentős, mert a visszakeresett 
tartalommal együtt, a hozzá – szorosan – kapcsolódó információkat is 
megjeleníti a felhasználók számára, amivel az információkat együttesen, 
a köztük lévő kapcsolatokkal feltárva láthatja. A kabinetek tetején egy 
felirat segíti a kabinetben tárolt szöveg tartalmi azonosítását. Ha a kabi-
netben egy kiválasztott mű szövege vagy ennek egy részlete szerepel, a 
címke a megfelelő kategóriát jeleníti meg, ha pedig egy kabinetben egy 
szerző életrajzát tároljuk, a címke a szerző nevét adja meg. A kabinetek 
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elejét egy „függöny” díszíti, amely a szöveg címét vagy pedig a szerző 
képét mutatja – ez is a kabinet tartalmától függ. A kabinetekhez kétol-
dalt legfeljebb négy képből álló képfolyosó kapcsolatható, amely segíti 
a megjelenített tartalmak elemzését, részletesebb megismerését, nem 
utolsó sorban pedig a képek segítségével jobban kihasználhatjuk a virtu-
ális tér verbális tartalmát. A képfolyosók tartalmát felcserélhetjük, képek 
helyett, további, a visszakeresett műhöz tartozó dokumentumokra, akár 
internetre történő hivatkozásokra is.19

1. ábra: Kabinetek és tartalmaik a virtuális könyvtárban

Technikai jellemzés

A könyvtári modell tartalmát egy MySQL adatbázis tárolja és egy 
interaktív webes keresőfelület segítségével kereshetőek vissza az adatbá-
zisban tárolt információk. Az adatbázis lekérdező felület kezelése szem-
pontjából a lehető legkönnyebben használható felület kialakítása volt a 
cél. Az összetettkeresés segítségével, legördülő menükből választhatjuk 

19  Boda István et al.: Toward a knowledge base of literary content focusing on 
the ancient Library of Alexandria in the three dimensional space. In: 2015 6th IEEE 
International Conference on Cognitive Infocommunications. 2015.
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ki a visszakeresendő, megjeleníteni kívánt információkat – szerző, kate-
gória, cím, nyelv vagy a kiválasztott dokumentumhoz kapcsolt további 
elemek. Emellett haladó felhasználók az SQL utasítások segítségével is 
elvégezhetik a keresést. A keresés eredményeket egy PHP nyelvű prog-
ram állítja elő a következő formátumokban:

• a visszakeresett könyvtári tartalmak egyszerű szöveges leírása;
• a VirCA rendszerben történő megjelenítéshez szükséges, a virtu-

ális szobát leíró XML fájl;
• a fenti XML fájl közvetlen webes megjelenítéséhez készített 

XSLT stíluslap, ami követi a virtuális szoba kabinetjeinek elren-
dezését;

• a virtuális szoba elrendezését minden lényeges szempontból kö-
vethető weblap, amely a 3D virtuális könyvtári modell hipertext 
reprezentációját valósítja meg.20

2. ábra: Az interaktív lekérdező felület

Összefoglalva tehát a virtuális modell három dimenzióra osztható 
fel. Az első, a legalsó szint a modell adatbázisa, amely a fent említett, 
Kallimachos által is kidolgozott kategorizálási rendszert alapul véve a 
költők főkategórián belül, három-három jeles görög költőt és azok egyes 
műveinek részleteit tartalmazza. A második dimenzió, maga a lekérdező 
felület, ami segítségével a felhasználó lekérheti a kívánt tartalmat, mely 

20  Csont István: Az ókori Alexandriai Könyvtár modellje a virtuális térben. In. Tavaszi 
Szél Nemzetközi Konferencia konferenciakötet. IV. Szerk. Keresztes Gábor, Eger, 2015. 
Online: Doktoranduszok Országos Szövetsége, http://www.dosz.hu/dokumentumfile/
tsz2015_4.pdf – 2016. december
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az utolsó legfelső dimenziójában, magában a virtuális szobában jelenik 
meg, összekapcsolva a vele együtt tárolt, hozzátartozó információkat, 
melyek a műre vagy a mű alkotójára vonatkoznak (például életrajz, elem-
zések, fordítások). A rendszer előnye, hogy a tartalma, vagyis az adatbázis 
szabadon és könnyedén bővíthető és szerkeszthető. A rendszer megléte 
lehetővé teszi bárminemű képek, dokumentumok, illetve azokhoz tartozó 
egyéb információk megjelenítésére. Ezeket az információkat – az elérni 
kívánt célt figyelembe véve – egyszerűen tölthetjük fel az adatbázisunk-
ba. Egy ilyen cél volt az ókori művek kulturális értékeinek megőrzése, 
új formátumban történő megjelenítése, mely kihasználja az informatika 
adta lehetőségeket, így egyszerre jeleníthetjük meg a kért információt, 
illetve a hozzátartozó, feltöltött – vagy a világhálón fellelhető – egyéb 
dokumentumokat, ezzel is elősegítve a különböző információk egységes 
megjelenítését, feltárva a köztük lévő kapcsolatokkal. A jelenlegi rend-
szer, az adatbázis tartalmaival az ókori kultúra megjelenítésén túl kiválóan 
használható az oktatásban is. A feltöltött tartalmakat a diákok bármikor, 
szabadon használhatják, a tér és idő korlátok hiányainak köszönhetően. 
Elolvashatják a tanulmányaikhoz szükséges dokumentumokat, illetve 
a hozzájuk tartozó egyéb információkat, melyek, szükségesek a művek 
mélyebb megértéséhez vagy csak megspórolja számukra a további ke-
reséseket az adott témakörben. Ezen kívül a további, nyelvi fordítások 
segíthetnek a nyelvek tanulásában is, hisz a különböző nyelven tárolt do-
kumentumok akár egyszerre is tanulmányozhatóak. Ám egy másik példa, 
hogy bizonyos tudományterületeken, mint például az orvostudományban 
a modell egy egyszerű virtuális könyvtárként is hasznosulhat, ahol a diák 
a drága orvosi atlaszokat, a mellé fűzött tanulmányokat, illetve képeket 
a modellben együttesen tanulmányozhatja, így a könyvtári tartalmat ott-
honról is elérheti a világhálón keresztül.21

Fejlesztési lehetőségek

A megalkotott modell egyelőre csupán egy számítógép valamint a 
világháló segítségével érhető el. Természetesen a csupán szó használa-
ta ebben a helyzetben nem negatív jelentésű, hisz a könyvtári tartalom 
visszakereshetősége, a tartalmak közötti kapcsolatok megjelenítése, vala-
mint a keresett tartalomhoz kapcsolódó többlet információk megléte ha-
talmas ráadást adnak mind az élmény, mind a tanulás vagy kutatás szem-
pontjából is. Azonban a technika és maga a VirCA is lehetővé teszi ennek 

21  Boda István et al.: Egy ókori könyvtár modellje a virtuális térben. Az alexandriai 
könyvtár. In: Agria Media. Szerk. Nádasi András, Eger, 2015. 215–223.
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a virtuális valóságnak egy, modernebb, kompaktabb megvalósítását, ahol 
már feltétlen szükséges a számítógép megléte. Itt mutatkozik meg az álta-
lam használt csupán szó jelentése, hisz ha egy fiatal diáknak megemlítjük 
a virtuális valóságot, neki már nem egy számítógépen játszható játék fog 
megjelenni a lelki szemei előtt, hanem maga, azaz informatikai techni-
ka vagy eszköz, amit VR szemüvegnek hívunk. A VR szemüvegek ma 
már beépültek a köztudatba, a 2010-es évek elejétől rohamosan fejlődni 
kezdtek és ma már nincs olyan diák, aki ne tudná, hogy mi is az a virtu-
ális valóság, az a virtuális valóság, amit ők már úgy ismernek, mint egy 
szemüveget, amit ha felveszünk, egy másik világban találjuk magunkat. 
A szemüveg segítségével, már színházi előadásokat, mozifilmeket nézhe-
tünk meg, játszhatunk a legmodernebb játékokkal – akár hálózatba kötve 
is – vagy az adottságokat kihasználva, akár a könyvtári szolgáltatások 
között vagy az oktatásban is kiaknázhatjuk az általa nyújtott lehetősé-
geket. A virtuális valóságot megteremteni kívánó technika kifejlesztése 
nem új keletű dolog, az erre való törekvések már a 20. sz. első felében 
megjelentek. Az úttörőnek számító Sensorama az 1950-es években jelent 
meg és a nagyobb szerkezet csupán filmek megtekintésére volt alkalmas, 
azonban a látvány mellett a hang, szaglás és érintés érzeteket is megpró-
bálta nyújtani.22 Az ezt követő fejlesztések már megvalósították a mai 
értelemben is használatos szemüveg koncepcióját, ami lehetővé tették a 
hordozhatóságot is. Ilyen volt például a Sega VR (1990 évek eleje), amit 
már tömeggyártásban, a nagy közönségszámára készítettek, azonban át-
törő sikert nem ért el, hisz egyrészt drága volt másrészt nem adott magas 
valóságérzetet.23 Az átütő siker azonban a Sega megjelenés után húsz 
évvel mutatkozott meg. Palmer Luckey fiatalkorában, 2011-ben robbant 
be a köztudatba a Kiskstarter24 kampányával megalkotta a forradalmi 
Oculus Rift-et25, amely árban egyre jobban elérhetővé vált a nagykö-
zönség számára, valamint a valóságérzet hatása nagyon realisztikus lett. 
Ez a forradalmi fejlesztés eredményezte, hogy a 2015, illetve a 2016-os 
években minden a VR technikáról, a VR szemüvegekről szólt. A nagyobb 
tech-cégek egymással versenyezve dobták piacra a saját fejlesztésüket, 
melyek ugyan a technikailag különböztek, azonban a piacot jelentősen 
ellepték és így már egy egyre jelentősebb réteg háztartásába felelhető lett 
a virtuális valóságot megjelenítő technika. Az eszközök használatukat 
tekintve más-más technikai megoldást alkalmaznak. A már említett Ocu-
22  Sensorama. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama – 2016. december
23  Sega VR. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Sega_VR – 2016. december
24  Kickstarter. Online: https://www.kickstarter.com/ – 2016. december
25  Oculus Rift. Online: https://www.oculus.com/ – 2016. december
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lus Rift önmagában nem használható, használatához szükséges egy a mai 
értelemben még drágábbnak számító számítógépes konfiguráció, hisz 
csak ezzel együtt nyújt igazán élvezhető élményt. Egy másik fejlesztés 
a Samsung Gear VR26 szemüvege, ami legelsőnek 2014-ben jelent még 
és mindig az élvonalban járó telefonjával együtt kerül fejlesztésre. Tech-
nikailag abban különbözik, hogy a működéséhez nem számítógépre van 
szükség, hanem a Samsung által fejlesztett okostelefonra. Itt is szükséges 
egy fizikai hardver, ami árban – a legújabb telefonok esetében – nem is 
annyira tér el a számítógépekétől, de mindenképpen kompaktabb. Ezt a 
technikát alkalmazva árban sokkal olcsóbban piacra dobta a Google a sa-
ját Cardboardját27, mely egy házilag összehajtogatható papír szemüveget 
jelent és szintén a telefon segítségével teszi lehetővé a virtuális valóság 
megjelenítését. Ezen technikai fejlesztések tudatában fogalmaztam a fe-
jezet elején, úgy hogy csupán számítógépen jeleníthető meg a tartalom. 
Látható, hogy a technikai fejlődéseknek köszönhetően van már olyan le-
hetősége a programok fejlesztőinek is, amelyek segítségével, egy sokkal 
látványosabb virtuális valóságot nyújthatunk a felhasználó számára az 
okos telefonjuk segítségével, ami már elterjedt a háztartásokban.

A következő megvalósítandó cél

A következő cél, hogy a számítógép segítségével, a világhálón ke-
resztül elérhető verziót egy új technikára sikerüljön átültetni, ami nem 
más, mint a virtuális valóság megjelenítésére szolgáló szemüveg. A már 
említett technikák közül az került kiválasztásra, mely a lehető legköny-
nyebben elérhető és a legkönnyebben használható (hordozható), így a 
választás a telefonra történő fejlesztésre esett. Ennek egyrészt gazdasági 
oka van, hisz ugyan egy új készülék ára nem nagyon alacsonyabb egy 
számítógépénél, ami az Occulus Rift-hez kell, (meg kell jegyezni, hogy 
már itt is jelentkezik egy kisebb árkülönbség a Samsung Gear javára), 
azonban maguk a szemüvegek, melyek a telefont, mint hardvert használ-
ják ki, lényegesebben olcsóbbak, mint a társaik (Samsung Gear, Google 
CardBoard). Másrészt azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy manapság már 
mindenki zsebében ott lapul egy okostelefon így a hardver megléte jobb 
helyzetben kerül a számítógéppel szemben. További pozitívum szintén 
a felhasználók zsebében rejlik, hisz az okostelefon mindenhol ott van 

26  Samsung Gear VR. Online: http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/ – 
2016. december
27  Google Cardboard. Online: https://vr.google.com/intl/hu_hu/cardboard/get-
cardboard/ – 2016. december
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a felhasználójával, így bármikor használni tudja a virtuális könyvtári/
oktatói modellt egy egyszerű alkalmazás segítségével. Amiben hasonlít 
a számítógépes verzióhoz az a hálózat meglétének szükségessége, hisz 
az eszközökre telepített mobilalkalmazás mérete nem lehet nagyméretű, 
mert a készülékek tárhelye véges, másrészt a felhasználót is elijesztenénk 
az alkalmazás használatától. Ezért szükséges egy központi adatbázis a 
világhálón, mely tartalmazza a könyvtári modell dokumentumait, és az 
alkalmazás csupán az adatbázisból visszakeresett információ halmaz 
megjelenítésért szolgál (lekérdező felület, valamint a háromdimenziós 
tér), amit már a szemüveg segítségével teszünk lehetővé. A virtuális 
könyvtár kinézetében nem változna, hisz grafikai minőségében nem rom-
lana, ugyanaz a hatás érhető el a mobiltelefon és a szemüveg segítségével, 
mint a jelenlegi számítógépen használható verzióval. Ami változna, hogy 
szinte bárhol elérhetővé válna, ha adott a felhasználó számára a telefonja, 
valamint a szükséges alkalmazás. A szemüveg meglétét direkt nem emel-
tem ki, ennek magyarázataként az alábbi példát mutatom be. Tegyük fel, 
hogy egy oktatási intézmény vagy egy könyvtár rendelkezik több, VR 
szemüveggel (Samsung Gear, vagy az egészen alacsony árfekvésű Goog-
le CardBoard). A diák az alkalmazása segítségével visszakeresi a tartal-
mat, és ha számára nem adott a technikai eszköz, azaz a szemüveg, akkor 
elmegy az oktatási intézmény könyvtárába és a telefonja segítségével 
igénybe veszi annak a szolgáltatásait. Konkrétabban, adott a már fentebb 
is említett orvosi képzés keretén belül használt megannyi, drága lexikon. 
Az orvostanhallgatók, a könyvtárban tanulás közben nem a könyvet la-
pozgatják, hanem a virtuális modellben olvassák, tanulmányozzák azt a 
megannyi hozzákapcsolt plusz információkkal együtt, ami megkönnyíti 
az oktató, kutató munkáikat. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy 
az intézmény vagy a könyvtár rendelkezzen megfelelő eszközparkkal, 
azonban ezek meglétének előnye vitathatatlan, hisz így a dokumentumok 
áraival lehetne kiadásokat csökkenteni. Az adatbázis feltöltése rugalmas, 
minden tudományterületnek megfelel, bármiféle oktatást támogatha-
tunk vele. A felhasználó a hardver lényegi részét magával hozza, hisz 
rendelkezik okostelefonnal, a könyvtár, vagy az intézmény csupán a 
szemüvegeket szerzi be és adja közre – amit megtehet alacsony áron is, 
hisz a Google szemüvege nem drága. Így egyidejűleg több felhasználó is 
ugyanazt a dokumentumot tudja használni, a dokumentum nem haszná-
lódik el, felhasználási száma végtelen és nem csupán egy dokumentum 
tanulmányozása lehetséges, hanem minden kapcsolódó információ, amit 
vagy az adatbázisba töltünk fel vagy pedig a világhálón fellelhető.
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Összegzés

Ma már tényként kezelhető, hogy az élet minden területén megjelent 
az informatika, és nincs ez másképp az oktatásban sem. Az oktatás admi-
nisztrációjában már a kétezres évek elején megjelentek a számítógépes, 
online tanulmányi rendszerek. Ez előrevetítette, hogy a technikai fejlődé-
sek következő lépése az oktatási munkafolyamatok felé irányul majd. Ma 
már interaktív, okostáblák segítségével tanítják a diákokat a köznevelési 
vagy a felsőoktatási intézményekben. A nyugat-európai oktatásban pedig 
az informatika és annak eszközei a diákok tanulmányainak minden terü-
letén fellelhetőek, a számítógép ugyanúgy része a biológiaórának, mint 
az emberi test frekvenciáit mérő okosóra a testnevelés órának. Ezt a társa-
dalmi fejlődés tette lehetővé, ami az informatikai, technikai fejlődésnek 
a következménye. A mai diákok már úgy nőnek fel, hogy a mindennapi 
híreket a táblagépeiken, okostelefonjaikon nézik, melyeknek a kapacitása 
eléri ez előző év csúcs számítógépeinek a szintjét – ebből is látszik az 
exponenciális fejlődés. Ezzel a fejlődéssel lépést kell tartani az oktatás-
nak is, muszáj a digitális bennszülötteket a saját maguk által megismert, 
megtanult, a mindennapjukat körülvevő eszközök segítségével oktatni – 
a digitális bevándorlókat pedig továbbképezni.

A tanulmányban jól látható, hogy megannyi tanulmány és kutatás 
született már a témában, és az egyik ilyen lehetőség ennek a publikáci-
ónak a fő témája is. A jelenleg meglévő fejlesztés könnyedén segítséget 
nyújthat az oktatásban is és a könyvtárakban is. Azonban az igazi lehe-
tőség a közeljövőben megvalósuló fejlesztés lesz, mely keretein belül az 
oktatásban, testközelben használhatjuk a ma ismert legmodernebb tech-
nikát, a VR szemüvegeket. Reményeink szerint a fejlesztés kiváló alapot 
biztosít majd további kutatásokhoz és nagyszerű lehetőség lesz a diákok 
számára a tanulmányaik korszerű, hatékony folytatásához.

A jövőre vonatkozó lehetőségeket pedig kíváncsian várom, hisz le-
hetséges, hogy a diákok – nem is a távoli jövőben – a szobából, az iskolai 
infrastruktúra tehermentesítése mellett vehetnek majd részt az oktatás-
ban. Természetesen addig még hosszú utat kell megtennünk és legalább 
annyi veszélyt rejt ez, mint amennyi pluszt nyújthat, de ez legyen egy 
következő tanulmány témája.
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The library of Alexandria, as educational environment
 
Abstract

In this current article I seek to present the usability of the modern, virtual 
techniques in nowadays’ education, and wish to illustrate the accomplish-
ments of my ongoing research. Today the terms virtual reality and virtual 
education are more and more present within education. Day by day new 
developments and articles appear in both international and local levels. 
Scholars of instruction are increasingly endeavor to exploit the technolo-
gical possibilities of IT development in education. In the first part of the 
present paper I will present the potentials of these virtual realizations, 
however only broadly, since the main theme and aim of this paper is to 
show the proprietary developed virtual library and its future evolution. 


