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Történeti áttekintés
A történeti városok közterei ereden-
dően piacok, vásárok tartásának adtak 
helyet, de társadalmi eseményeknek 
is, úgymint nagygyűlések, körmene-
tek, igazságszolgáltatás. útkereszte-
ződésekben, révhelyeken, vagy várak 
mellett, ahol sok ember megfordult, 
terek alakultak ki. Ide épültek a na-
gyobb közintézmények, a templom, a 
városháza, vásárcsarnok, stb. A terek 
berendezése puritán volt, jószerint 
egy közkútból, esetleg egy pellengér-
ből állt. 

Sokáig túlságosan nem törődtek a 
terek alapsíkjával, burkolatlanok, vagy 
egyszerű kőlap, macskakő, esetleg 
tégla burkolatúak voltak. A viszonylag 
motiválatlan alapsík egységbe fogta 
össze a tereket. 

Az alapsík díszítésének korai példáit 
a kertekben találjuk meg: a középkori 
kolostorudvarok füveskertjei mere-
vedtek architektonikus rendbe. A re-
neszánsz kastélykertek használati ér-
téke minimális, a növényekből alkotott 
motívumok esztétikai értéke csak a 
kastély teraszáról nézve érvényesül. Ez 
a mintázat lehetett előképe a díszített 
térburkolatok kialakulásának.

A díszítés, az igényes burkolás csak 
nagyobb épületegyüttesek esetében 
fordult elő, ritka még, hogy az alapsík 
a függőleges térsíkokkal azonos mi-
nőségű, azokat összefogni, értelmez-
ni kívánó igényességű legyen. 

Magyarországon nagyon későn je-
lent meg az igény a terek síkjának ke -
zelésére, csak az eklektika városfejlesz-
tő lendülete ért el jelentős eredménye-
ket a köztérépítésben. 

A piaci funkció másodlagossá válá-
sával támad igény a városok főterei-
nek fásítására, parkosítására. Az egy-
kori tágas közterek kevéssé átlátható 
közparkokká alakultak. 

A motorizáció és a városi közművek 
megjelenése alapvetően változtatta 
meg a közterületek képét. A térfelszín 
kialakítását a közlekedés szabályozza 
megnövekedett és elkülönített útfelü-
letekkel; a légteret eluralják az elektro-
mos vezetékek és műtárgyak, közle-
kedési táblák. A középkor a 19. századi 
nagy városfejlesztésekig kialakult vá-
rosi struktúrák, fizikai keretek nehezen 
bírták el a változást, többletterhelést. 

Az 1970-es évekig Magyarországon 
a szocialista városfejlesztő politika 
jórészt csak bontással elégítette ki az 
új igényeket. Történeti városrészek 
tűn tek el vagy alakultak át a felismer-
hetetlenségig. A műemlékvédelem az 
egyedi objektumok megóvására kon-
centrált, legfeljebb a tömbrehabilitáció 
gondolatáig jutott el; a köztes terekkel 
alig törődött. A méltó használat  mód-
jainak kialakításához több kellett: a 
tűrhetetlenné váló forgalom átgondo-
lása. A 70-es években egyre több város 
főutcájából tiltották ki az autókat, létre-
jöttek a sétálóutcák. 

 Kevesen gondoltak arra, hogy a vá-
ros ötödik térsíkja, a járófelület is ar-

chitekturális rangot érdemel. Egyi kük  
volt Kerényi józsef, aki Kecskeméten 
a Két templom-köz műemléki környe-
zetének földszintes, bontásra ítélt kis 
házainak megmentésével, igényes, 
egységes alapsík építésével formált 
korszerűvé egy történeti együttest.
 

A pécsi Jókai tér

tások létrehozását ösztönző kormány-
program adta. Határozott célunk volt, 
hogy ennek a köztérnek a megújítása, 
az új térsík kialakítása a város ezredévi 
emlékműve legyen. A munkában Pál 
zoltán szobrászművész és jómagam 
irányításával művészekből, építészek-
ből, művészettörténészből és kommu-

tér nemcsak fizikailag, de morálisan is 
elhasználódott, ezért rendbetétele 
aktuálissá vált. A középkori térfalakkal 
övezett térfelszín egy évezred alatt 
feltöltődött, magába zárva a város 
történelmét. Koncepciónk szerint az 
emlékmű az ezredik év lenyomata, a 
tér új epidermisze, egy kétezer négy-
zetméteres, horizontális szobor lesz. 

A területfelhasználásánál választ kel-
lett adnunk a funkcionális igényekre, 
ezek: a gyalogos forgalmak fő iránya, 
az árufeltöltés, a kommunális jármű-
vek közlekedése, a vendéglátó helyek 
kitelepülése. Bár a tervezési program 
még gépjárműforgalommal számolt, 
az értékelemzés alapján az önkormány-
zat elfogadta javaslatunkat, és gyalo-
gos övezetté minősítette a teret. 

Az eklektikában átépült, de közép-
kori eredetű épületek övezik a teret.. 
A jó arányú tér súlypontjának helyét 
be folyásolja az alapsík fokozatos emel-
kedése. A súlypont eltolódik északke-
letre, a főtér irányába; ezt erősíti a tér-
falak fokozatos emelkedése is. Az épí-
tészeti elemek a főtér felé orientálnak. 

A tér L alakú, de a két térrész nem 
azonos súlyú: keleti szára elkeskenye-
dő, utcaszerű képződmény. A hajlat 
kapuzatot képez, kitüntetett hellyé 
vá lik. látványos példája ennek a velen-
cei Piazza S. Paolo e Giovanni, ahol az 
átfordulást vertikális hangsúllyal, Ver-
rocchio colleoni zsoldosvezért ábrá-
zoló lovasszobrával jelölték meg. 

Horizontális szoborkoncepciónkba 
nem illett ennyire erőteljes hangsúly; 
a két térrész viszonya sem igényelte 
ezt. A tér legmarkánsabb elemének a 
keleti térfalat alkotó Elefántos-háznak 
a „térfordító” szerepét emeltük ki. Te-
raszt építettünk elé, krepidómára állí-
tottuk, ezzel az épületet hangsúlyo-

történeti Városi közterek meGúJítása 
A pécsi jókai tér és a budapesti Szent Gellért tér példáján

dévényi sándor

A San Antonio kolostor kerengője, Padova

Pál zoltán térplasztikája

Pécsett a tudatos köztérrendezés első 
példája a flórián tér volt, ahol a Déry-
né (ma már ismét Mária) utca felújítá-
sa kapcsán lehetett igényes térburko-
lattal övezni a felújított flórián szobrot 
1978-ban. Hasonlóképpen utcafelújí-
táshoz kapcsolódva készült el a Szín-
ház tér és a citrom utca teresedései-
nek megújítása. 

Az első önálló térfelújítási program 
a jókai tér korszerűsítése volt. Aktua-
litását a keresztény magyar államiság 
millenniuma; az erre emlékező alko-

nikációs menedzserből álló csapat vett 
részt. A munkát értékelemzéssel kezd-
tük: vizsgáltuk a térnek a város szerke-
zetében, a közlekedésben elfoglalt 
helyét, néztük belső funkcionális el-
rendezését, figyeltünk a gazdaságos-
sági, fenntarthatósági szempontokra, 
és elemeztük építészeti, képzőművé-
szeti, esztétikai értékeit.

A kis tér már a középkorban fontos 
szerepet töltött be a város szerkezeté-
ben. A főtér a Piac tér bővülete, a kis-
piac helye. A neve is ez volt: Kispiac. A 
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sabbá tet tük, létrehozva az említett 
kapu-motívumot. A horizontális szo-
borkompozíció lényegesebb elemeit 
is ide sűrítettük. Pál zoltán Föld köldö-
ke szobrát a nagy térrész súlypontjába 
helyeztük, a belőle fakadó víz beletor-
kollik a tér csuklópontjában lévő me-
dencébe. A víz a medence déli oldalán 
kiszalad a tér síkjára. Szintén ide, a 
csuk lópontba helyeztük el a Millenni-
um Emlékkövét is. A horizontális szobor 

– a tér burkolata – egynemű kőfelület 
egyszerű raszterrel, amely faltól-falig 
kitölti a felszínt. A rasztert az azonos 
anyagú, de eltérő felületű és méretű 
kövek váltakozása adja; a sávok pattin-
tott kiskockakő, a csomópontok csi-
szolt, a mezők pedig hasított kőlapok; 
anyaguk benkovaci, dalmát mészkő. 
A meleg tónusú, világos kő használata 
a tér mediterrán hangulatát fokozza. 

A burkolat a Föld köldöké-nél fölhasad, 
szoborrá gyűrődik, utat adva a víznek. 
Az összes műtárgyat igyekeztünk kő-
ből elkészíteni, így a faveremrácsok, 
víznyelők, és folyókák is mészkőből, de 
a keményebb kanfanárból készültek. 

Pál zoltán funkcio nális kő ülőalkal-
matosságai plasztikai értékűek. jelen-
tőségüket fokozandó más, hagyomá-
nyos utcabútor nincs is a területen. 

A térsík emelkedése miatt felfelé 
 tolódott térfelszíni súlypont mellett – 
ahová a forrást helyeztük – a teret 
öve ző épülettömegek által kijelölt 
súly  pont is létezik. Ennek megjelölése 
szintén tömeget igényel, amit élő 
elem mel valósítottunk meg. A téren 
ugyanis nincs szükség újabb, épített 
hangsúly képzésére; ez a horizontális 
szoborkoncepciónkba sem illeszke-
dett volna. Ez az élő elem egy nagyra 

növő fa: egy nagylevelű hárs, amely 
változik, növekszik, egyszer majd be-
fedi a teret. A homlokzatok előtti kis-
növésű csepleszmeggy fasor áttört, új 
térsíkot alkot, modulálja a teret. Soha 
nem fognak megnőni akkorára, hogy 
az épületeket takarják. 

A domináns térfélből átforduló tér-
rész az L alak hosszabbik szára. Itt 
Bencsik István szobra azt a hangsúlyos 
pontot jelöli, ahol a tér utcává szűkül, 
megtörik, és ahonnan feltűnik a kö-
vetkező városi tér, a főtér látványa. A 
villamossín kihagyhatatlan geg, amely 
az 1913 és 1960 között e nyomvonalon 
vezetett pécsi villamosvasútnak állít 
emléket.

A tér éjszakai képe lehet más, mint 
a nappali. A fényarchitektúra új hang-
súlyokat teremt. Markáns példa: A 
budapesti Nagymező utca nappal fő-

Pécs, Jókai tér • szemközt: a Széchenyi tér 
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a Gellért Szálló felújításának tervezé-
sével. áttanulmányoztam az ere deti 
tervanyagot, a ház építéstörténetét, 
amely a tér történetével egybeforrt.

A felszín nagy részét a közlekedés 
foglalja el. A kötött útpályák miatt csak 
két nagyobb egybefüggő felület ma-
radt a térépítész számára: a szálló előt-
ti és a Műegyetem előtti te rület, ame-
lyeket a Bartók Béla út választ el egy-
mástól. A szálló előtti terület alkalmas 
a nyitott tér központjának megjelölé-
sére. Ide jelszerű, térszervező szerepű 
objektum építését javasoltam. A má-
sik térrész a metró maj dani kijáratával 
forgalmasabb, ám ke vésbé hangsú-
lyos, itt vízfelületet alakítottam ki. 

A szálló előtti területről
A Duna felé nyitott tér súlypontja a 
szálló felé tolódik el. Ennek a pontnak 
a megjelölésére vertikális motívumot, 
egy kupolás építményt, a forrásházat 
terveztem, amely utal a Sáros fürdő 
elásott csarnokára, és rokonságban 
van a Gellért Szálló szecessziós kupo-
láival. A forrásház Budapest fürdővá-
ros jellegét hirdeti. Közepén Dobány 
Sándor zsolnay kerámia kútja növe-
kedő formát mintáz, a földből feltörő 
energiát szimbolizálja. A forrás fölé 
boruló, a világmindenséget jelképező 
kupola nyolc pilléren áll. A forrás vize 
is nyolc ágra oszlik; a pillérek közt ki-
folyó patakok a főváros nyolc fürdőjét 
idéző örvényformájú medencékbe 
tor kollnak. A nyolc pillér nyolc trónus, 
amely az égtájak felé néz, és hullámo-
kat mintázó lábazaton áll. A pilléreken 
jelek találhatók. A belső oldalon a fő 
égtájakra nézőkön: északra a Nimród 
tamga az Orion csillagképpel, amely 
a magyar mitológiában a Nagy Vadász 
nevet kapta; délre szkíta földábrázolás, 
keletre egy székelykapuról vett hold-
ábrázolás, nyugatra örökforgó (svasz-
tika), azaz napábrázolás. Az alégtájakra 
néző oszlopokon földi jelek: Pest és 
Buda középkori címerei, és a magyar 
címer két felének korai ábrázolásai 
találhatók. A kettőskeresztes címerfél 
V. István 1272-es pecsétjéről való, ahol 
először jelenik meg a hármashalom a 

városi sétálóutca képét mutatja, este 
azonban megváltozik. Ezen a rövid 
utcaszakaszon színházak, mulatók so-
rakoznak, és az esti előadásokra ünne-
pi fényszőnyeg jelenik meg. 

A pécsi Színház téren az esti fények 
az anyagváltások eltérő reflexiójával 
keltenek ünnepi hatást. 

A budapesti fővám téren a tervezett 
park eltérő növényzete szolgáltat okot 
fénysávok létesítésére. A díszkút éjsza-
kai világítása kiemeli a kút térszervező 
funkcióját (Dévényi Márton terve). A 
pécsi jókai téren nincs ilyen funkcio-
nális igény. A közvilágítást a belváros-
ban hagyományos Pécs típusú öntött-
vas falikarok adják, kiemelve a térfala-
kat, de félhomályban hagyva a tér 
kö zepét. Ehhez járul néhány, a fákat 
megvilágító, víz alatti fényforrás.

A teret használatba vették a pécsiek. 
Kedveltek a kiülőteraszok, a víz; sok 
ünnepi rendezvényt tartanak itt. Ele-
inte kicsit túlhasználták, szinte minden 
programot itt akartak megrendezni, 
de a tér a fabódék állítását már nem 
viselte el. Ezt a problémát az EKf prog-
ram keretében megújult belvárosi te-
rek oldották meg, megosztva a közös-

ségi igényeket a belvárosban: a Szé-
chenyi tér a nagyobb ünnepek, a 
Kos suth tér a zajos, vásári rendezvé-
nyek színhelye lett. A jókai tér a csen-
desebb, családias ünnepek és a hét-
köznapok befogadója maradt. 

Ez volt egy középkori zárt tér meg-
újításának a példája, ahol a meglévő 
adottságok kiemelése és finom meg-
erősítése volt a tervezői cél. 

A budapesti Szent Gellért tér
Budapest egyik legszebb pontja. A 
délre elterülő lágymányos a millenni-
um körüli gazdasági fellendülés idején 
épült ki. Tudatos városrendezés emel-
te mai rangjára; a Duna medrét feltöl-
tötték, kiépítették a rakpartokat, és 
megépítették a ferenc józsef-hidat. A 
térszint 14 métert emelkedett, így ke-
rült a föld alá a hegy lábánál, a közép-
korban Alhévíznek nevezett területen 
állt Sáros fürdő hatszögű kőkupolás 
fürdőcsarnoka, amelyben hévízforrás 
is van. Ez a forrás ma is gyógyvizet ad 
a Gellért-fürdőnek. 

A városrész mai megjelenése egy 
rövid, 25-30 éves időszak eredménye. 
1896-ban épült meg a ferencz józsef 

híd, 1903-ban már állt a Műegyetem 
cziegler-féle első épülete a feltöltött 
Duna-mederben, és sorra épültek a 
Budafoki út és Bartók Béla út bérpalo-
tái; legvégül a Gellért Szálló és Gyógy-
fürdő. 

 A tér délkelet felé nyitott. A déli tér-
fal épületei alacsonyabbak, a Gellért 
Szálló magasabb, tornyokkal meg moz-
gatott, hullámzó vonalú tömege át-
menet a Gellérthegy sziklái felé. Maga 
a tér szabálytalan alakú; igazából fél-
oldalas, hiszen egyik – hiányzó – térfa-
la maga a Duna. A Gellért Szálló töme-
ge azért nem nyomasztó, mert a tér 
átnyúlik a Duna túlsó oldalára, ahol a 
fővámház gyönyörű tömege felel rá; 
a kettőt a város legszebb hídja köti 
össze. így lett a Szent Gellért tér Buda-
pest egyik, városképileg kiemelkedő-
en jellegzetes, gyakran fényképezett 
tere – ma a Világörökség része.

A felszín megtervezésére a megbí-
zást 2000-ben pályázaton nyertem el; 
két munkatársam Halas Iván és Bara-
nyai Bálint építész volt. (Generálterve-
ző: főMTERV) A feladatot megköny-
nyítette, hogy évek óta foglalkoztam 

Buda, a Sáros fürdő
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kereszt alatt. Az árpádsávos címerfél 
II. András pecsétéjéről való. A nyolc 
pillér az égigérő életfa nyolc ága, a 
kilencedik az ég felé mutató, a kupola 
közepén nyíló opei on. A kupola áttört-
ségével a végtelennel keresi a kapcso-
latot. Ezt idézi Weöres Sándor verse, 
Ének a határtalanról amely a kupola 
tamburjára lett vésve.

Amikor még senkise voltam, 
fény, tiszta fény, 
a kígyózó patakokban 
gyakran aludtam én. 
 
Hogy majdnem valaki lettem, 
kő, durva kő, 
hegylejtőn jég-erezetten 
hömpölygetett nagy erő. 
 
És végül élni derültem, 
láng, pőre láng, 
a szerte határtalan űrben 
mutatom valódi hazánk.

A kupola csomópontjait belülről 
zsol nay csillagok díszítik. A tambur 
külső felületén található motívum hun 
övcsat díszítése. A padozatot a sztyep-
pei népművészet ábrái ékesítik.

A felsorolt motívumkincs a Gellért 
Szállót tervező építészek magyar sze-
cessziós gondolatvilágának folytatása. 
Ezek az építészek 1915-ben, a világhá-
ború közepén a széthulló magyar ki-
rályság végnapjai előtti utolsó pillanat-
ban egy nyugodt, budapesti tervező-
irodában a magyar építészet összeg-
zését megcélzó épület tervein dolgoz-
tak. Ez volt „A Sáros Gyógyfürdőt és 
Gyógyszállót tervező műépítészek iro-
dája”. Az építészek: Hegedűs ármin, 
Sebestyén Artúr és Sterk Izidor. Az ő 
munkásságukból sugárzó egyetemes 
teremtő erő közel száz év elteltével is 
hat: a nemzeti összefogás ereje az, amit 
a tér átépítésekor közvetíteni akartam 
a ma embere számára.

A térrész további felületein zöldfelü-
let létesült. A növényzet alacsony, ne 
tagolja tovább a teret. A szálló előte-
rében a sörözőnek és a cukrászdának 
a teraszait alakítottam ki. A teraszok 

tér felőli oldalaira magas kő virágvályú 
épült, ez biztosítja a nyugalmat, kiszű-
ri a forgalom zavaró hatásait. Ez a rész 
a nyugodt tartózkodásra szolgál. 

A másik térrész a metró kijáratával 
sokkal mozgalmasabb forgalmú lesz. 
Itt a régi dunamedret szimbolizáló 
vízmedencét terveztem. A medence 
körbeöleli a lépcsőt, a metróból feljö-
vők mintha víz alól bújnának elő. A víz 
valóságosan fog lezuhogni a lépcső 
két oldalán, be az aluljáróba. A meden-
ce sarkán Palotás józsef Vízbelépő 
szob rát terveztem elhelyezni. A Bartók 
Béla út felé eső térrészen lehetett ki-
alakítani egy nagyobb, összefüggő 
zöldfelületet, ide oszlopos tölgyfákat 
telepítettünk, amelyek a Bartók Béla 
út fasorának folytatását adják. 

A növényesített felületek védelme 
érdekében hangsúlyosan kiemelt kő-
szegélyek, kazetták épültek, kereszt-
metszetük erősen legömbölyített, 
hogy gördeszkával, BMX biciklivel ne 
lehessen tönkretenni őket. A járóke-
lőknek ivókút és egyedi acélpadok 
épültek. A tér burkolat és a műtárgyak 
anyaga süttői mészkő, az útszegélyek 
a Budapesten hagyományos mauthau-
seni, mai nevén neuhauseni dioritból 
készültek. 

Nagy eredmény, hogy a teret átsze-
lő villamosvonal felső vezetékeit tartó 
oszlopokat közvetlenül a sínek mellé 
helyezhettem, rajta a közvilágítás kan-
delábereivel, csökkentve az oszlopok 
számát és a légteret összekaristoló 
drótok hosszát. így éjszaka kialakul 
egy fényösvény, amely a közlekedés 
tengelyét jelöli. 

A két példa két eltérő adottságú tör-
téneti köztér eltérő gondolatiságú 
megújítását érzékelteti. Egy középko-
ri, zárt kis tér, ahol a meglévő adottsá-
gok kiemelése, finom megerősítése 
volt a tervezői cél, és egy nyitott, nagy 
tér, amelynek felújítása a létrehozott 
új hangsúly által teremtett szervező 
erőre épül.

pte pmmk Breuer marcell doktoriskola, 
habilitációs előadás;  2010. december 11. 
(kivonat)
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Hogy majdnem valaki lettem, 
kő, durva kő, 
hegylejtőn jég-erezetten 
hömpölygetett nagy erő. 
 
És végül élni derültem, 
láng, pőre láng, 
a szerte határtalan űrben 
mutatom valódi hazánk.

A kupola csomópontjait belülről 
zsol nay csillagok díszítik. A tambur 
külső felületén található motívum hun 
övcsat díszítése. A padozatot a sztyep-
pei népművészet ábrái ékesítik.

A felsorolt motívumkincs a Gellért 
Szállót tervező építészek magyar sze-
cessziós gondolatvilágának folytatása. 
Ezek az építészek 1915-ben, a világhá-
ború közepén a széthulló magyar ki-
rályság végnapjai előtti utolsó pillanat-
ban egy nyugodt, budapesti tervező-
irodában a magyar építészet összeg-
zését megcélzó épület tervein dolgoz-
tak. Ez volt „A Sáros Gyógyfürdőt és 
Gyógyszállót tervező műépítészek iro-
dája”. Az építészek: Hegedűs ármin, 
Sebestyén Artúr és Sterk Izidor. Az ő 
munkásságukból sugárzó egyetemes 
teremtő erő közel száz év elteltével is 
hat: a nemzeti összefogás ereje az, amit 
a tér átépítésekor közvetíteni akartam 
a ma embere számára.

A térrész további felületein zöldfelü-
let létesült. A növényzet alacsony, ne 
tagolja tovább a teret. A szálló előte-
rében a sörözőnek és a cukrászdának 
a teraszait alakítottam ki. A teraszok 

tér felőli oldalaira magas kő virágvályú 
épült, ez biztosítja a nyugalmat, kiszű-
ri a forgalom zavaró hatásait. Ez a rész 
a nyugodt tartózkodásra szolgál. 

A másik térrész a metró kijáratával 
sokkal mozgalmasabb forgalmú lesz. 
Itt a régi dunamedret szimbolizáló 
vízmedencét terveztem. A medence 
körbeöleli a lépcsőt, a metróból feljö-
vők mintha víz alól bújnának elő. A víz 
valóságosan fog lezuhogni a lépcső 
két oldalán, be az aluljáróba. A meden-
ce sarkán Palotás józsef Vízbelépő 
szob rát terveztem elhelyezni. A Bartók 
Béla út felé eső térrészen lehetett ki-
alakítani egy nagyobb, összefüggő 
zöldfelületet, ide oszlopos tölgyfákat 
telepítettünk, amelyek a Bartók Béla 
út fasorának folytatását adják. 

A növényesített felületek védelme 
érdekében hangsúlyosan kiemelt kő-
szegélyek, kazetták épültek, kereszt-
metszetük erősen legömbölyített, 
hogy gördeszkával, BMX biciklivel ne 
lehessen tönkretenni őket. A járóke-
lőknek ivókút és egyedi acélpadok 
épültek. A tér burkolat és a műtárgyak 
anyaga süttői mészkő, az útszegélyek 
a Budapesten hagyományos mauthau-
seni, mai nevén neuhauseni dioritból 
készültek. 

Nagy eredmény, hogy a teret átsze-
lő villamosvonal felső vezetékeit tartó 
oszlopokat közvetlenül a sínek mellé 
helyezhettem, rajta a közvilágítás kan-
delábereivel, csökkentve az oszlopok 
számát és a légteret összekaristoló 
drótok hosszát. így éjszaka kialakul 
egy fényösvény, amely a közlekedés 
tengelyét jelöli. 

A két példa két eltérő adottságú tör-
téneti köztér eltérő gondolatiságú 
megújítását érzékelteti. Egy középko-
ri, zárt kis tér, ahol a meglévő adottsá-
gok kiemelése, finom megerősítése 
volt a tervezői cél, és egy nyitott, nagy 
tér, amelynek felújítása a létrehozott 
új hangsúly által teremtett szervező 
erőre épül.

pte pmmk Breuer marcell doktoriskola, 
habilitációs előadás;  2010. december 11. 
(kivonat)
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