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a műemlékvédelmi tevékenység elengedhetetlen része az építészeti és régészeti örök-
ségek in situ korrekt geometriai dokumentálása, amely szolgálja a módszertanában egyre 
gazdagodó falkutatást és régészetet az épület történeti megismerésében: segít kiolvasni 
az eltelt korok, évtizedek, évszázadok lenyomatait. az emlékanyag történeti megisme-
rése azonos az örökség tér-idő, szellemi és geometriai összefüggéseinek megértésével, 
mert kiolvasandó az idők szelleme és fenntartandó a történelmi folyamatosság a műem-
lékvédelem során. 

ezen írás a hazai műemlékvédelem területén alkalmazott speciális mérési-feldolgo-
zási technológia gyakorlati eredményeiből mutat be konkrét példákat: olyan értékmen-
tő, értékmegőrző alapdokumentációkat, melyek „kiindulási és találkozási pont”-ként 
szolgálhatnak egy adott műemlék helyreállításánál a munkában résztvevő szakemberek 
– kutatók, régészek, művészettörténészek, építészek, szaktervezők, kőszobrász-restaurá-
torok, festőrestaurátorok, Pr szakemberek stb. – részére.

a technológia hardver, szoftver és emberi erőforrás tekintetében rendkívül flexibilis 
és feladatbarát. adatnyerés oldaláról 3d irányított lézerméréssel diszkrét ponthalmaz 
(pontmező), digitális fotóalapanyag, de lehet 3d lézer-scan is. a feldolgozás adatátviteli, 
számítási kiegyenlítési, transzformációs és Cad szerkesztési modulok felhasználásával 
és közvetítésével történik. a végtermék olyan digitális dokumentáció, mely az adott lé-
tesítményről vektor-raszter (hibrid) formában nyújt geometriai információt, olyan for-
mában hogy léptékfüggetlensége következtében bármilyen méretarányban nyomtatható 
rajzi formában, de a digitális formátuma által az Internet segítségével multipolaritású 
felhasználást tesz lehetővé. ezt az eljárást a legkülönbözőbb stílusjegyű és korú műemlé-
keken „teszteltük” sikerrel, magunk és kiváló kollegáink örömére.

Mielőtt a konkrét várbeli felhasználás és eredmények tükrében idéznék néhány pél-
dát, a sokszínűségét tekintve felsorolnék néhány elvégzett munkát, a teljesség igénye nél-
kül: a jáki templom és kapuépítmény, a zsámbéki templomrom, a sopronhorpácsi temp-
lom, a soproni „Kecske-templom”, az esterházy-kastély fertődön, a szikszói, a szentesi 
és a tompai (szent anna) templomok, az esztergomi királyi vár és kápolna, a visegrádi 
fellegvár és királyi palota, a szent andrás monostor, a Budapest belvárosi plébániatemp-
lom, a budavári Mátyás (koronázó) templom … és a sort még folytathatnánk. a módszer 
sikeresen szolgált külföldön is és világörökségi helyszíneken: anGKor templomváros, 
Preah Ko projekt (Kambodzsa), senlis, st. frambourg kápolna (franciaország), Palmers 
Ház, Bécs (ausztria), Bellefontaine (franciaország).

az alábbiakban néhány hazai vár vonatkozásában az elvégzett feladatokról: a 
pécsváradi várban teljes körű alaprajzi felmérés készült 1:50, 1:25 léptékben, s ugyan-
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csak ebben a méretarányban az észak-nyugati palotaszárny homlokzatainak, valamint a 
várudvar teljes falfelületéről. a dokumentáció a teljes körű kutatást és a leendő tervezést 
hivatott támogatni (színes raszter ortofotó feldolgozás készült).

a visegrádi fellegvárról készült egy több szelvényre eső, teljes körű, 1:50 léptékű 
alaprajzi dokumentáció, a felső várudvar falmaradványairól 1:25 léptékű falszöveti ábrá-
zolás, valamint a ciszternákról részletes rajz.

a gyulai várról régészeti és falkutatási célból külső és belső homlokzati kiértékelés 
történt M=1:20 léptékben, falelválások, téglastruktúra ábrázolással alkalmassá téve a do-
kumentációt a megfelelő periodizációk ábrázolására. a horizontális és vertikális metsze-
tek 1:50 léptékben készültek további kutatási és tervezési céllal.

a füzéri várkápolnáról 1:20 léptékben készült belső falnézet és metszetek falszöveti 
megjelenítéssel, a különböző szinteken horizontálisan szeletelt metszővonalak a függőle-
gestől való kihajlásokat és vízszintes elmozdulásokat mutatják, ábrázolják.

a nógrádi vár öregtornya falmaradványainak 1:25 léptékű fotogrammetriai kiérté-
kelése valamennyi falhibát, kváder és téglaszerkezeti kialakítást autentikusan ábrázol. 
Különösen szemléletes a kandallólenyomat megjelenítése. a dokumentáció alapadatul 
szolgál részleges és teljes rekonstrukciós rajz és elképzelés elkészítéséhez is. 

a csókakői vár felmérési és feldolgozási (Cad) struktúrája egy kicsit eltér az előző-
ektől, annyiban, hogy nem csak ortogonális 2d rajzokat generáltunk, hanem a 3d alap-
adatokból drótváz-modellt hoztunk létre, majd ennek térbeli forgatásával a vár építészeti 
szerkezete bármilyen nézetből előállítható. a falfelületeket esetenként fotorealisztikus 
módon, illetve a falfelület transzformációs modelljének integrálásával jelenítettük meg.

az esztergomi királyi vár és várkápolna felmérésével kapcsolatban elsősorban a res-
taurálással kapcsolatos feladatok megfogalmazását kellett figyelembe venni. ennek meg-
felelően vektorgeometriai építészeti vázszerkezetre a faltöredékek és freskómaradványok 
képi raszter-állományait transzformáltuk. ennek következtében olyan digitális anyag ke-
rült elkészítésre, amelyből – megfelelő nagyítással – a restaurálásnak megfelelő részletek 
elemzése is lehetővé válik. ez esetben is elkészítettük a térbeli modellt, sőt egy bizonyos 
útvonalat is generáltunk (berepülés), aminek következtében egy rendkívül látványos 3d 
animáció jött létre.

Természetesen a lehetőségek szinte határtalanok ezen a területen; a megjelenítés-
nek és formának szinte csak a fantázia szab határt. az egyes rekonstrukciók a hozzájuk 
tartozó geometriai megjelenítés, az egyes periodizációk ábrázolása ma már természetes 
fogalmak ebben a műszaki „környezetben”.

radu luPesCu

erdélyi VárAk diGitális bemutAtásA

a magyarországi Castrum Bene egyesület azon célkitűzése szellemében, hogy az 
egykori magyar királyság teljes területén található várak tudományos kutatását és nép-
szerűsítését előmozdítsa, 2004-ben háttérintézményi segítséget nyújtott egy erdélyi szak-
emberekből álló várkutató csoport munkásságához. a kutatócsoport jelenleg a következő 
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tagokból áll: adrian a. rusu, szőcs Péter, soos zoltán, lupescu radu. az együttmű-
ködés értelmében sikeresen pályáztunk a Hírközlési Minisztérium által meghirdetett 
„eVilág – digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)” című 
pályázatának C. programjára (a határon túli magyar kultúra digitalizálása). a pályázat az 
egykoron Magyarország részét képező, jelenleg romániához tartozó területeken fekvő 
várak kutatására vonatkozott.

a többéves kutatás első eredményeit összefoglalva készült el a www.erdelyivarak.hu 
weboldal. a weboldal kettős célt szolgál: egyfelől gyors tájékoztatást nyújt azok számá-
ra, akik csak felületesen érdeklődnek a várak iránt, másfelől pedig olyan részletesebb 
adatokkal szolgál, amely a komolyabban érdeklődök, illetve a szakemberek igényeit is 
kielégíti. a kétlépcsős megoldás első szintjén rövid leírás található minden egyes objek-
tumról egy fotó kíséretében. a második szint jóval részletesebb: leírja aktuális állapotát, 
bemutatja birtoklás- és építéstörténetét, illetve bibliográfiai tájékoztatást is nyújt. ezt 
egészíti ki a gazdag fotódokumentáció. Mivel a szerzői jogszabályok szigorú betartása 
keretei között lehetett a weboldal tartalmi részét megvalósítani, régi metszetek, alap-
rajzok egyelőre nem kerülhettek bemutatásra. a weboldal az alábbi, első sorban romos, 
pusztulófélben levő várakra terjed ki:

Bihar megye: Körösszeg, adorjánvár (szalárd), Bélavár (Várasfenes)
szatmár megye: aranyosmeggyes, erdőd
szilágy megye: Valkóvár (alsóvalkó), szilágycseh, szilágysomlyó, almásvár 
  (Váralmás), aranyosvár (Kőd)
Máramaros megye: Kővár (Berkeszpataka), szinérvár
Beszterce megye: Csicsóvár (Csicsógyörgy)
Kolozs megye: Bonchida, egeres, Kozárvár, sebesvár, szentbenedek, léta
fehér megye: alvinc, diód, Küküllővár, Torockószentgyörgy
szeben megye: nagytalmács, szelindek, Vöröstorony
Hunyad megye: déva, Krivádia, Kolcvár (Malomvíz), Marosillye, rekettyefalva
arad megye: solymos, Világosvár
Temes megye: Csákvár, zsidóvár
Krassó-szörény megye: Boksánbánya, drankó, Illyéd, Krassóvár, Mehádia,  
  szentlászlóvár, szinice

a weboldal teljes anyaga, Cd-re írva, a Castrum Bene egyesületnél is hozzáférhető.

További négy megye alábbi fontosabb várai várnak még feldolgozásra, ezt újabb szak-
ember bevonásával tervezzük megoldani:

Maros megye: Görgényszentimre, fehéregyháza, Keresd, szászbonyha, szászkézd,  
  szentdemeter
Hargita megye: Csíkcsicsó, firtos vára, Gyergyószentmiklós
Kovászna megye: Bikszád (Vápa vára), Ikafalva, Kézdialmás, Torja (Bálványosvár)
Brassó megye: alsórákos, földvár, Kőhalom, apáca, Barcarozsnyó.




