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A kialakult állapot (az épület elhelyezkedése, a kert kialakítása) égy érdekes, a környezetével ellentétes beépítést mutat: azaz
a környezı belsıudvaros, zártsorú, szőktelkes épületegyüttesek között létezik egy szabadonálló, sok zölddel rendelkezı
épület a múzeum, és azt körbevevı múzeumkert. Jobban megvizsgálva a múzeum és a múzeumkert inverz lenyomata a
környezetének, ahol a múzeumkert  sőrő fás zöld tömbje a fogja körbe a múzeumot. Napjainkban ez egy magas szintő
szellemi azonosulás, a zöldblokk mint térfal, és a múzeum mint kulturális udvar.  Ezt a kialakult állapotot napjaink
környezettudatos gondolkodásának abszolút megfelel, és a kert-épület szellemi kapcsolódása is kiváló urbanisztikai
illeszkedés. Ezért olyan típusú bıvítés volt a célunk, ami ezen kialakult állapotot erısítı, és nem gyengíti.

Megvizsgálva a múzeum megközelítését, látogatók általi használatát, a legnagyobb gond, hogy az épület létrejöttekor a
Múzeum körút egy gyalogos és lovaskocsik által közösen használt tér volt, amire egy villaként, kerítéssel zárt kerttel
kapcsolódott a múzeum. Így akkor, az egész épületi elıtti körúti szakasz egy múzeum elıtti városi tér volt. Mára a Múzeum
körút, fıként ezen szakasza egy forgalmas úttest, közlekedési csomópont lett. Így a látogatók a múzeumhoz érkezve egy szők
járdáról tudnak betoppani a múzeumkertbe, azaz a felvezetı tér egy magas kerítés és a közúti forgalom közé beszorul.

Hogy az épületnek újra méltó fogadótere, városi elıtere legyen, ezért a múzeumkert zárását az épület homlokzati síkjához
hátrahelyeztük, így ez a múzeumkerti einstand a Múzeum körút felé egy színvonalas, tágas városi tér hozható létre, amely
biztosítja az épület megközelítését, a turistabuszok ideiglenes megállási lehetıségét, és az épület rangjának megfelelı
felvezetı teret képez.


