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ERDÉLY (http://www.ipar.bme.hu/projektjeink.php?sub=41)
A BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke lehetőséget kínál
a Kar hallgatói (bármely évfolyam) számára, hogy egy nemzetközi együttműködés
keretében szervezett projektben részt vegyen Erdélyben 2018 nyarán. Az együttműködő
partnerek:
Maros Megyei Múzeum (Marosvásárhely)
Humboldt Universität zu Berlin (Institut für Archäologie)
Universität zu Köln (Archäologisches Institut)
Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszék
ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Budapest)
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár (Ókortörténeti és Régészeti Intézet)
Fachhochschule Erfurt (Fachrichtung Konservierung/Restaurierung)
BME Építészmérnöki Kar Budapest (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék)
Universitatea Petru Maior (Marosvásárhely)
Székelyföld területén, Mikháza (Călugăreni), Sóvárad (Sărăteni), Marosvécs (Brâncovenești),
Görgényszentimre (Gurghiu), valamint további Maros megyei helyszíneken és
környezetükben római katonai létesítmények – erődök, őrtornyok – maradtak fenn, ezek ma
már nem láthatóak. A mai településszerkezet csak néhol utal az egykori beépítésre, másutt a
településeken kívül találhatók az objektumok. A projekt keretében ötödik éve, nyaranta több
helyszínen végez az interdiszciplináris kutatócsoport (cca. 20-40 hallgató, 5-15 tanár)
terepkutatást. A geofizikai mérések, a légirégészeti kutatások és régészeti feltárások mellett a
településeken kiválasztásra kerültek azon értékes épületek, amelyek az egykori római
beépítéssel valamilyen relációban állnak, vagy önállóan is értéket jelentenek. A települések
határozott célja, hogy a feltárt és megismert anyagi és szellemi örökség helyben
bemutatásra kerülhessen. A kiválasztott épületek jórészt felhagyott ipari, gazdasági és
lakóépületek, amelyek átalakításokkal alkalmasak lehetnek ezen funkciók befogadására. A
feladat ezen épületek felmérése, elemzése. Új és új szemléletű kutatásokba is belekezdünk,
az immár hagyományos őszi TDK feladatot is előkészítjük, a tavalyi TDK munkákból kiállítást
rendezünk.
2015 nyarára elkészült a két információs pavilon (http://epiteszforum.hu/time-box-pavilonoka-mikhaza-regeszeti-parkban)(https://www.archdaily.com/794035/time-box-nil-

temporary-exhibition-pavilions-gergely-sagi ),
(https://divisare.com/projects/336670-gergely-sagi-time-box-exhibitionpavilions-for-the-archeological-site-of-calugareni ), ezév nyarán egy OTDK győztes
kilátóterv megvalósítását fejezzük be (2014: Lőcsei Vera és Ruga Máté terve).
2018. júliusában néhány kiválasztott épület építészeti dokumentálását folytatjuk, továbbá a
2018. őszi TDK művészeti szekciónkhoz keresünk tervezési helyszínt/programot, illetve a
kutatás, továbbá tanulmányút keretében a TDK szempontjából releváns kortárs és történeti
épületeket látogatunk meg!
Sikeres pályázást kívánunk!
Budapest, 2018. június 19.
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