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Itató, Gabonarakpart, Malom‐ág ‐ olyan beszédes földrajzi nevek, amik pontosan leírják a természetes és
épített környezet kapcsolatát, a település, a város viszonyát az őt körülvevő és éltető természeti tájhoz. A
Szigetközben a folyó roppant ereje időről‐időre, áradásról‐áradásra formálta a vidéket. Légifotón szemlélve,
megkapó látni ennek a munkának a folyószabályozással kimerevített pillanatképét. Ám mintha ezzel a
megzabolázással a kapcsolat is halványulna, az említett nevek már csak egykori viszonyt értelmeznek,
jelentéstelenné váltak. A rendszerváltás utáni idők átrendeződése majdnem a "kihalt fajok" listájára helyezte a
"szabadstrand" kifejezést is. Holényi Géza ennek, ‐ az utolsó még privatizálatlan telken lévő példány
megmentésének, ‐ szentelte ezt a félévét.
alátámasztó munkarész
Az elkészített tanulmány tartalmi összeállítása, rétegzettsége mintaszerű. Az, mert itt a Duna mellett, három
ország határán, a határokon túl is lát, mert meglévő regionális fejlesztésre kapcsolódik rá, a mentén elemez, de
nem csak feldolgozza egy elemét, hanem kiterjesztve a saját területére, ki is egészíti azt, mert a közvetlen
vízparti tervezési területén túl is ad elképzeléseket a hasznosításra, ezzel megőrzi a szabadstrand
"függetlenségét", de így a befektetői szemléletnek sem fordít hátat.
A teljessége okán, az alátámasztó munkarész, elvezését meghazudtolva, mentes a tervhez viszonyított
hierarchiától és egyben remekül kidolgozott sorvezető is, mely bármikor segíti alkotóját, ha kérdése merülne fel
a tervezési folyamat során.
terv
Az előkészítés fényében a terv beépítési döntései, melyek a szabad vízhez férést erősítik, evidensek. Ebből a
szempontból a két evezősklub programjának beintegrálása a strand területébe telitalálat, mert a szabad
partvonal meghosszabbítása mellet, a "tömeg" és a sport találkozására is alkalmat ad. Az így kialakuló
megnagyobbodott strand területét, az elhelyezett épületek differenciálják különböző használati zónák szerint.
A két végen határként lehelyezett büfé épület és az evezős klubház keretbe foglalja a zárványként úszó
csónakházakat és az öltözőépületet. Az öltözőépület a fürödhető part széléhez igazítva megtalálta a helyét,
arányítva a vízi és a parti aktivitást. Képletszerűbb lett volna, ha a két végépület telekhatártól‐telekhatárig
feszülve keretez. Igazi bizonytalanságot a csónakházaknál érzek, amik az evezősklubtól függetlenebb
pozicionálást és önállóbb megjelenést vágynának. Bár az evezősklubok sztereotípiáitól mentes ez a helyszín,
hiszen arra a víztől elszakadásra, ami a folyami ár pusztító hatását kiküszöbölő lábakra állítás eredményezni
szokott, jelen esetben nincs szükség. Ezért hiányolom, hogy az épületek mégsem merészkednek közel a vízhez.
A szándékoltan egynemű házak megjelenését, alapos kidolgozás és szigorú szerkezeti esztétika racionalizálja,
amit a jelenlegi épített környezet, a korábbi állapotok és a lehetőségek követelnek meg. Építészeti játék a
csónakházak metszetére redukálódik.
A diplomamunkát szemlélve elmerengek a kutatás ötletességén, esztétikai megjelenítésén, a grafikonok
rafináltságán, majd az épületek kimértségén, a tervlapok visszafogottságán, a formálási vágy elfojtásán.
Itt érhető tetten a tervező szemérmessége. Elárulja a staffázs. A ruhájuktól megfosztott fák, a felöltöztetett
emberek.
Fél évet tett ki ez az összegzés, melyben Holényi Géza kikutatta, végigelemezte, beleírta és belerajzolta eddigi
életét, érzéseit, tapasztalatait a városban, melyben él, hangot adott felmerülő problémainak és megfogalmazta
válaszait. Azt gondolom, ez az önálló építésszé érés ismerve.
A diplomatervet, ezekkel az indokokkal, a Tisztelt Bizottságnak elfogadásra javaslom.
Budapest, 2012. június
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