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Csak víz legyen és fény!

Szerző: MARTINKÓ JÓZSEF  |  Építész: FERENCZ MARCEL DLA
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS  |  Drónfotó: KOVÁCS APOR

STOPPER: ÚJ ÁLLÓHAJÓ A VIZAFOGÓ-PARTON

„Látott valamit ugyanis, ami (…) felfoghatatlan kiterjedésű (…), ugyanakkor az érzékszervei számára 
igencsak tömör, zárt, szótlan, anyagszerű, lehatárolt fizikai tárgy. Hívő számára a templom ilyen: 

kövek, falak, képek, ám lényegét tekintve mégiscsak az egésszel, a tökéletessel, a mindenséggel, 
az univerzummal, a végtelennel áll kapcsolatban.” Önmagamtól idézni? Vanitatum vanitas. 

IN MEMORIAM WICHMANN TAMÁS
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»  Stopper minden irányban 
vízszintesen áll, ami csak egy 
épületnél magától értetődő

Idestova öt évvel ezelőtt írtam ezeket a sorokat 
egy épület (?), szakrális tárgy (?), világegész (?), 
tudományos eszköz (?) definíciós határán bille-
gő szinte meghatározhatatlan alkotásról, Ferencz 
Marcel építész debreceni komputer-pavilonjá-
ról (Mega, giga – A szuperszámítógép épüle-
te, in.: OCTOGON 2015/06). Kritikámban az 
„épülettárgy” fogalmat feszítettem neki az élet-
nagyságú építészeti makett olvasatnak, illet-
ve az épület fizikai kiterjedését ütköztettem a 
funkció határtalan kiterjedésével: zárt–nyitott, 
végtelen–véges. Mint ahogyan abban az írás-
ban is utalok rá, tulajdonképpen két épületről 
van szó, ha figyelembe vesszük, hogy a bemu-
tatott objektum mellett párépületként ott áll 
a 2013-ban átadott „épületenergetikai infor-
mációs központ” (OCTOGON 2013/05) rács-
koronájú épületdoboza is a Kassai úti campu-
son. Erre a retrospektív bevezetőre azért volt 
szükségem, mert Ferencz Marcel és munkatár-
sai legújabb épülete a debreceni építészeti kísér-
letek, „térvizsgálati tanulmányok” folytatásá-
nak tűnik: noha a Stopper – a sportági szövetség 
új vízi központja, az egykori úszómű hajófor-
ma épület – az átépítés után vált egyszerre zárt-
tá és nyitottá, végtelenné és végessé, installációvá 

és építészetté. „Egy talált tárgy megtisztítása” 
(TD), azaz metaforikus upcycling, egy egyszer-
re szakrális és indusztriális, konceptuális alap-
vetésű, de végeredményben funkcionális alko-
tás ring a Vizafogónál, a Duna vizén. Ha létezik 
a Max Weber-i „varázstalanítás” (Entzauberung) 
fogalma, akkor talán létezik ennek a kifejezés-
nek a pandantja. Az egykori ütött-kopott kőszál-
lító, majd girbegurba vasútiszerelvény- és tank-
hordozó uszály az építészek koncepciójának, a 
szerkezetépítőknek és hajómérnököknek hála 
nem pusztán rekonstrukción ment keresztül, 
hanem épületté szelle-mült át. Patetikusan hang-
zik az átszellemülés szó, noha az építészettör-
ténet közismert toposza tesz egyenlőségjelet a 
múlt hajó- és katedrálisépítő mesterei, a hajótes-
tek bordaívei és a templomhajók (!) fölé kifeszü-
lő boltívek, tetőácsolatok szerkesztési elvei közé. 
Ferencz Marcel korábbimunkáit előszámolva épí-
tészetének szakrális, illetve mimézisen alapu-
ló megközelítése nem áll távol az alkotó szemlé-
letétől. Így nem meglepő, hogy a most tárgyalt 
épület-hajón is kimutathatóak az átszellemítést 
támogató szerkesztési, konstrukciós elvek. Ennek 
az átszellemülésnek a kulcsmozzanata a hajó-
test bordakiosztásának (2,3 méter) a felépítmény 

acél tartószerkezeti kiosztására felvetített ritmus-
képlete. Végeredményben az úszó alépítmény és a 
ránőtt csarnok-idom, a „templomhajó” új, szerves 
egységet képez: az úszó test szinte egész hosszán, 
a testben végigfutó láthatatlan bordák a felépít-
mény tartószerkezetében válnak alkotóelemmé. 
Manapság az újrafogalmazás, újradefiniálás szi-
nonimájaként gyakran használjuk a „keretezés” 
fogalmát. Itt a keretezés fizikai értelemben, de 
metaforikus jelentéseit kibontva is az átszellemí-
tés eszközévé válik. A tatra kisétálva végül meg-
nyílik az az egyiránypontos perspektíva, ami a 
párhuzamos üvegfalak segítségével azt az illúzi-
ót kelti, mintha a borda- és tartószerkezeti-sorok 
egymásba tükröződnének. Ezt az illúziót az egy-
öntetű fehér festés derengése tovább erősíti, ami-
től a katedrális-hatás, az ipari tárgy metamor-
fózisa érzékszervi tapasztalattá válik. Ferencz 
és építésztársai már Debrecenben is siker-
rel oldották meg azt a kihívást, amelynek révén 
egy funkcionális épülettárgy esztétikai rétege-
ket képes magára ölteni. A Stopper esetében a 
drónfelvételek perspektívájából jól látható, hogy 
a tartószerkezeti elemekre – az építmény tetején 
és oldalán – komponált acéllemez-síkok ritmizált 
kiosztása mintha valamiféle absztrakt 
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Az egykori ütött-kopott 
kőszállító, az tervezők 
koncepciójának hála, 
épületté szellemült át

«  A funkciók határtalan 
kiterjedésének ígéretével 
kecsegtet a Stopper

zenei (?) kódot, vagy fehér alapon fehér 
szuprematista műalkotást láttatnának. Mint-
ha a perforált lemezes árnyékolásnak, az épü-
letbőrnek, az épület legkülső burkának fon-
tos jelentése volna azon túl, hogy a bordasorok 
kiosztásának feszességét, szabályosságát ran-
dom képletekkel oldaná fel, miközben szobrá-
szi végeredményre törekszik. Miközben az úszó 
fa stég toldalék, a hajótestbe épített hajótárolók, 
az öltözők, mosdók és a gépészeti elemek töké-
letesen szolgálhatják ki az új sportközpont igé-
nyeit, építészeti szempontból egy igen összetett, 
sokjelentésű, progresszív, kortárs (mű)alkotás 
született a pesti Duna-parton. A Váncza László 
és M. Miltényi Miklós építészek által tervezett 
A38 (2003, 2010) után új esély nyílik talán arra, 
hogy a város és folyója valamikor a jövőben majd 
valóban összekapcsolódjon. 
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Tervezés éve: 2017-2018
Megvalósítás éve: 2018-2019
Terület: 1400 m2

Pozíció: A VIZAFOGÓI DUNA-PART 
(MOSZKVA SÉTÁNY)

Építész tervező: 
FER ENCZ MARCEL DLA
(NAPUR ARCHITECT)
Tervezőtárs: DÉTÁR I GYÖRGY DLA
Tervező munkatársak: NYUL DÁVID, 
HOLYBA PÁL (NAPUR ARCHITECT)

Vezető hajótervező mérnök: 
POMPOR GYULA

Sokjelentésű, progresszív, 
kortárs (mű)alkotás született 
a pesti Duna-parton



173



174

i n t e r j ú

A MAHART Tiszayacht Kft., a KÉSZ Csoport tagja az országban egyedüliként rendelkezik még 
hajójavításban és -építésben jártas szakembergárdával. Ők újították fel Budapest legújabb úszó 

műtárgyát, a Stopperre keresztelt uszályt, amely egykor harckocsikat is szállított.

Laikusként úgy képzeljük, hogy a hajóépítő 
mérnök a szakmai hierarchiának valahol a csúcsán 
helyezkedik el, hiszen ami vasból készül, 
az köztudomásúlag el is süllyedhet. 
Eredeti végzettségem autóvillamossági szerelő, de 
mivel a családunkban szinte mindenki az építő-
iparban dolgozik, így én is inkább irányt váltot-
tam. Magasépítő technikum után Pécsen végeztem 
építészmérnökként, majd a Budapesti Gazdasá-
gi Egyetemen közgazdász diplomát szereztem. 
Kezdetben ipari létesítmények építésében vettem 
részt, majd acélszerkezet - gyártó üzemet vezettem, 
ezután kikötőépítéseket a Balatonon. Jelenleg hajó-
kat, úszóműveket építő, javító céget vezetek. Nincs 
hajómérnök végzettségem, de még lehet! Hosz-
szú folyamat volt mire a hagyományos építőanya-
goktól eljutottam a vasig. Építészként teljesen más 
szemléletmódot követel meg ez az anyag, a gyártási 

folyamat és az abból készült végtermékek is. 
Az a lényeg, hogy ha jól csinálod meg, a vas is úszik, 
ha nem, azonnal elsüllyed. 

Térjünk át a cégbemutatóra. Mitől tud többet 
vagy jobban a KÉSZ Csoport a hajóépítésről és 
-felújításról, mint a konkurencia? 
A jelenlegi telephely 1955-ben került 
a MAHART tulajdonába és később a Hajójaví-
tó Üzemigazgatóság tápéi hajójavító telepeként 
működött. A MAHART egyik legutolsó géphajó-
ja, a Csongrád is ebben az üzemben épült 1989-ben. 
Ezen időszakban készültek a TS és TTS bárkák is 
az üzemben, évente csupán öt, melynek egyik utolsó 
darabja a Stopper úszóteste. Az ezredfordulót köve-
tően több tulajdonos több néven próbálta életben 
tartani az üzemet, majd 2011 őszén került a KÉSZ 
Csoport tulajdonosi köréhez. A hajójavításban és 

-építésben gyakorlott és nagy tudással rendelke-
ző szakemberink a hosszú évek alatt kitartottak és 
így a jelenlegi 25 fős fizikai létszámunkból van, aki-
nek már több mint 30 éves a munkaviszonya. Talán 
elmondhatom, hogya MAHART Tiszayacht Kft. 
az országban egyedüliként rendelkezik még hajó-
javításban és -építésben jártas szakembergárdával. 
Az üzemünkben 2018 szeptemberétől szakmai gya-
korlati képzést indítottunk el, nem titkoltan azzal a 
szándékkal, hogy a szakmai fogásokat, a tudást az 
idősebb kollégák át tudják adni a jövő nemzedéké-
nek és így fenntartsuk a hajójavítást, hajóépítést. 

A tenderkiírás támasztott-e valamilyen eddig nem 
tapasztalt, váratlan elvárást? 
A tender kiírása és a kivitelező kiválasztási folyama-
ta a kiíró részéről profi munka volt. Egyértelműen 
látszódott, hogy hajótervező mérnök fogta össze 

Szöveg: OCTOGON
Portré fotó: DUDÁS SZABOLCS
Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
Drónfotó: KOVÁCS APOR
Építészet: FERENCZ MARCEL DLA, 
DÉTÁRI GYÖRGY DLA 
(NAPUR ARCHITECT KFT.)
Hajómérnök: POMPOR GYULA

BESZÉLGETÉS A MAHART TISZAYACHT KF T. ÜGY VEZETŐ 

IGAZGATÓJÁVAL , CSÚRI L ÁSZLÓVAL

Az utolsó magyar 
hajóépítők
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a tervezést és a pályáztatást is, semmilyen váratlan vagy teljesíthetetlen 
elvárás nem volt a kiírásban. 

Mikor kapcsolódott be a munkálatokba? És mi volt a konkrét feladata 
a Stopper néven regisztrált uszály felújításával? 
A használt úszóművet Budapesten vettem át 2018 őszén, elég viseltes állapot-
ban. Eredetileg szóródó anyag szállítására használták, majd később a szállító 
edényzetet kivágták belőle, lefedték, megerősítették a fedélzetét, vonatsíne-
ket szereltek rá, komplett vagonok és harckocsik szállítására használták, majd 
leselejtezték. A feladatom a projekt teljes lebonyolítása, koordinálása volt, 
a Szegedre történő leúsztatást, majd partra vételt követően az első vágások 
helyének kitűzésétől kezdődően az átadás előtti pipere takarításig. Nem csak 
ügyvezetőként, hanem projektvezetőként is képviseltem a cégünket mind az 
üzemben, mind a Budapestre történt visszaszállítást követően a helyszínen is. 

Minden feladatnak megvannak a maga sajátosságai, egyéni specifikációi. 
Itt miben foglalhatók ezek össze? 
Hajóépítés szempontjából a speciális az volt, hogy az alépítmény egy úszó-
mű, amire az úszómű tervezési szabályai vonatkoznak, a felépítmény és a bel-
ső terek kialakítása viszont építésze-
ti jellegű. Dr Ferencz Marcel építész 
tervező ceruzája alól egy igen külön-
leges, egyedi megjelenés született 
ezzel a doboz szerkezetű felépítmény-
nyel. A dobozos tartók kiosztása iga-
zodik ugyan az úszómű főborda-kiosz-
tásához, de nagy kihívás volt az új, 
az üzemben előre gyártott kereteket 
egy ütött-kopott, az átalakítások és a 
használat során deformálódott alépít-
ményre ráilleszteni. A bárka minden 
dimenziójában görbeséget, minden 
tengelyében igen jelentős kardossá-
got mértünk. Ügyelnünk kellett, hogy 
a görbületeket úgy kövessük le, hogy 
azok szabad szemmel ne legyenek lát-
hatóak a felszerkezeten, ne torzítsák el 
a doboz-jelleget. 

Hogyan kapcsolódott össze a tervezés 
és a kivitelezés?
A felméréseket és a kivitelezés meg-
kezdését követően a feladat abban állt, 
hogy harmonikusan összeillesszük 
a hajómérnök és az építészmérnök ter-
veit és egy egységet képezzünk a két 
félből. Mindkét tervező kellő nyi-
tottsággal állt a munkához, talán a 
hajótervező munkájában volt keve-
sebb rugalmasságra lehetőség, hiszen 
Pompor Gyula egyetlen szempontot 
tartott a legfontosabbnak: bármi történjék is, ne legyen „Titanic” az úszómű-
ből, így inkább a hajóbiztonsági szempontokat tartotta szem előtt, semmint 
az esztétikai és látványelemeket. 

Egy vízi jármű esetében is fontos az anyaghasználat. Járt-e ez valamilyen 
különleges követelménnyel? 
A szerkezeti acél anyagokat tekintve nem. A belsőépítészeti és épületszerke-
zeti anyagoknál kellett tekintettel lenni a vízi járművekre vonatkozó speciá-
lis előírásokra. Főleg a gyúlékonyság, éghetőség, ami sok esetben behatárol-
ta az anyaghasználatot a hő- és hangszigetelések, félmeleg burkolóanyagok 
esetében. Az épületgépészet és az elektromos kivitelezés során pedig a fedél-
zet alatti vízmentes terekben való átvezetésekhez kellett olyan speciális 
anyagokat használni, amelyek egy általános szárazföldi építkezés során nem 
mindennaposak, hiszen úgy kell mindent átvezetni a vízmentes válaszfala-
kon, hogy azokon keresztül víz ne juthasson be egyik elzárt térbe sem. 

A termelésben eltöltött tapasztalataink szerint mindig akad legalább egy 
olyan probléma a munkafolyamat során, amit csak mérnöki talpraesettséggel 
– vagy egy öreg szaki rafinériájával – lehet kiküszöbölni. 
Itt akadt-e efféle buktató? 
Valóban, én sem találkoztam még olyan kivitelezéssel, ahol ne kellett volna 
improvizálni vagy olyan problémát fél óra alatt megoldani, ami első ránézésre 
lehetetlennek tűnt. 43 éves leszek, 18 éves korom óta dolgozom az építőipari 
kivitelezésben, így elég nagy a rutinom a problémamegoldásban, de itt azért 
többször a nyugdíjas termelésvezetőnk tanácsát és segítségét kellett kérnem 
nem egy esetben. A régi bárkatestből kb 20 tonna acélszerkezetet vágtunk ki 
és több mint a háromszorosát építettük vissza teljesen új, üzemben legyártott 
elemekből. Ehhez kellett a szaktudás és kollégám több mint 40 évnyi, hajó-
gyártásban szerezett tapasztalata, hogy ha nem pontosan illeszkedik az új a 
régi helyére, hogyan és milyen technológiával építsük be. Az új acélszerkeze-
teket a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. kecskeméti üzeme gyártotta és látta el korró-
zióvédelemmel. A szoros határidő miatt nem lett volna lehetőségünk eleme-
ket visszaküldeni és újragyártatni. 

Meggyőződésünk, hogy harmonikus volt az együttműködés a beruházóval 
és a tervezővel. Mégis elárulhatna 
pár, csak a „belső ruhatárra” tarozó 
információt. Például melyik a hajó 
leghangulatosabb része? 
A munka kezdetétől egy volt a cél, 
hogy egy Magyarországon egye-
dülál ló úszómű születhessen. 
A közös együttműködés nem volt 
mindig felhőtlen, de úgy gon-
dolom, minden résztvevő büsz-
kén léphet a fedélzetre. Apróság-
nak tűnik, pedig nem az, hogy a 
Stopper minden irányban vízszin-
tesen ál l, ami csak egy épületnél 
magától értetődő. A bárkatest-
ben komoly gépház kapott helyet, 
több száz kilós frisslevegős szel-
lőzőgépekkel, a beépített burko-
latok, a felépítmény, a függöny-
falak, nyílászárók mind olyan 
terhelések, amelyek befolyásol-
ják az úszáshelyzetet. Ha job-
ban megnézi valaki a partról az 
úszóművet, láthatja, hogy a fel-
építmény sem középen helyezke-
dik el, teljesen aszimmetrikus. 
Két darab, egyenként 10 tonnás 
és 30 méter hosszú híd biztosítja a 
bejárást és ezek csak a part felőli 
oldalt terhelik. Sokat dolgoztunk 
azon, hogy mire minden a helyé-
re kerül, a fedélzet vízszintbe ál l-

jon. Ehhez a hajó különböző részein összesen közel 50 tonna acélsúlyt 
helyeztünk el, pontosan megtervezett méretben, különböző helyekre 
elosztva. Számomra a fedélzet a leghangulatosabb része az úszóműnek 
a maga letisztultságával, fényeivel és a panorámával. 

Min dolgozik most? Milyen feladatok várnak Önre a közeljövőben?
Jelenleg Szeged város új kikötőjét építjük, közel 75 tonna acél felhasz-
nálásával. Száz méter új kikötőhel lyel bővül az újszegedi oldal. Több 
kisebb-nagyobb hajójavítás és -felújítás mel lett a napokban emelték ki 
a tulajdonunkban lévő szegedi tél i kikötőből a Szőke Tisza lapátkere-
kes gőzös hajó maradványait, melynek felújításáról már megkezdtük 
az előzetes szakmai egyeztetéseket a tulajdonosokkal. Bízom benne, 
hogy megtalálják a forrásokat és a befektetőket, akik segítségével ez a 
jelenleg méltatlan ál lapotban lévő gőzös hajó ismét elfoglalhatja méltó 
helyét a hajózás történelmében közreműködésünkkel. 
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

STOPPER RENDEZVÉNYHAJÓ



177

acb
Deák Erika
Glassyard

Horizont
INDA

Kisterem 
Knoll Budapest
Molnár Ani
MyMuseum
TOBE
Várfok
VILTIN
Vintage

Kihagyhatatlan 
kulturális 
esemény 

Gallery
Weekend
BUDAPEST

2020március7-8www.galleryweekendbudapest.com

Kövess minket Facebookon és Instagramon!


