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Felcsút a Bicskei járás ezernyolcszáznegyvenegy lel-

ket számláló települése, a váli régió része. a petõFi 

nyomdokain járó költõ, vajda jános legismerteBB 

költeménye e vidékrõl „a vaáli erdõBen”. a versBen 

megénekelt iFjúkori erdészlak és árnyas iharos emlé-

ke: a Földmûves hagyományú, út menti község mo-

dern poliszokra szaBott Beruházással teljesedett Be. 

Szöveg: 
Katona Vilmos
Építész: 
Dobrosi  
Tamás
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

Játéktér
racionálistól az irracionálisig a felcsúti Pancho Arénában



4

Lelátó vasbeton pillérek között



5

Aréna kiterjesztett szárnyakkal

kétezer-hét április elsején, puskás Ferenc  
(alias pancho) nyolcvanadik születésnapján 
avatták fel a nemzeti sporthérosz nevét vi- 
selõ, hazánk labdarúgó elitjének célirányos 
képzésére alapított akadémiát. az egyesüle-
ti rendszert felülíró nemzeti sportintézmény 
bentlakást és edzéssel összehangolt közok-
tatást biztosít. az akadémia makovecz-ter-
vek alapján átalakított vidéki kúriája, szak-
mai és orvosi centruma, folyóirat-szerkesz- 
tõsége (Four four two magazin – a szerk.), és 
önálló televízió-csatornát ellátó infrastruktú-
rája túlmutat a vidéki település léptékén. az 
együttes tõszomszédságában idén átadott, 
összesen háromezer-nyolcszáz fõ befogadá-
sára méretezett „ministadion”, a korszerû 
könyvtár, múzeum és kutató-központ, vala-
mint a puskás intézet terve urbánus beágya-
zottságot feltételez. 

a magyar organikus mester, makovecz 
imre vázlatai után tervezett új aréna a mun-
kaerõ-ellátottság szempontjain túl vizuális-
kontextuális kérdéseket is felvet. ha a bentla-
kásos nevelés logikája az épület tágabb 
környezetére is érvényes, akkor Felcsútnak 
nemcsak a sportolás, hanem a sportturizmus 
összetett igényeit is ki kell szolgálnia, de  
a stadion még szabadtéri díszlet – olyan 
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Kilátás a skybox szintjérõl

mûtárgy, amely átalakítja környezetét, hogy 
megteremtse saját életszerû bõvítményeit.  
az utóbbi feladat súlyát növeli az önreferen-
ciákból építkezõ architektúra zártsága, az 
organikus építészet stiláris kerete, amely – ha 
a piliscsabai pázmáneum példáját tekintjük 
mértékadónak – akadályokat gördít az építé-
szeti folytonosság elé. e folytonosság pedig, 
amely a kulturális rétegek szélesebb körének, 
a hely adottságainak elfogadását állíthatná 
az idegenség helyébe, megkerülhetetlen az 
organikus programban is meghirdetett termé-
szetesség és szervesség megvalósulásához. 

a stadion építészeti gesztusai immár nem-
csak formálisan, a rávarrt metafizikai töltet 
többnyire szükségtelennek érzett médiumán 
keresztül érvényesülnek, hiszen az épület 

Átlátások, felsejlõ mélység

kettõs kódolású. a steineri eszmerendszer-
ben járatlan felhasználók számára is olvas-
ható például a tetõ által leadott intenzív jel. 
az aréna alaprajzát körbefutó héj mélyen 
lelóg, a meszelt falakat szoknyaként fedi  
a község egyszintes házai felõl. a közép-
barna faszerkezetre fedõ szürke pala, vörös-
réz esõvíz-elvezetõk és üstök a rusztikus tar-
tóidomok fölött valóban közvetlenül, leg- 
alábbis népi dialektusban szólnak a vi- 
dék emberéhez. Bejárata felõl az épület így 
szerényebb méreteket ölt, és csupán az árká-
dok közti átlátások, az itt-ott felsejlõ csarnok 
hoz áttörést a valós lépték felmérésében.  
a vál völgyébe szaladó út mentén a ház nõt- 
tön nõ: a szabadtéri sportpályák felõl már 
összetéveszthetõ egy „olimpiai stadionnal”.  

a beruházás befejezetlensége és tendenció-
zussága itt is kidomborodik. 

a puskás akadémia felõli homlokzat mö- 
gött sokszögletû zsibongókkal megszakított 
közlekedõ-füzér húzódik. ide is besugárzik  
a külsõ, szelíd felületek hatása. a vertikális 
térarányú, kifogástalan ácsmunkával koroná-
zott helyiségek a lelátók elõtti üvegezett tér-
sorokba kötnek. alvar aalto ma is érvényes 
útmutatása tükrözõdik a szalonná bõvülõ 
közlekedõkben: a lelátókat éttermek, társal-
gók, másutt bérelhetõ rendezvényterem és 
skybox fogja körül. az ornamentika azon-
ban – amely a finn organikusoknál inkább  
a térplasztikában volt tevõleges – nem képes 
elsimítani a mellékterek hûvös racionalizmu-
sa és a szobrászi enteriõrök közti konfliktust. 
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Galériás közlekedõ, út a „szalonokhoz” és lelátókhoz

Akadémia és polgári bejárat
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„Olimpiastadion”, látvány a nádas felõl

Felelõs építész tervezõ:  
Dobrosi Tamás (Doparum  
Építész Kft.)
Építész munkatársak:  
Arnóczki Imre Balázs, Szegedi 
Antal, Törekiné Bakó Krisztina, 
Király László, Vavrik Ferenc, 
Jóföldi Barna, Orbán Oszkár, 
Mikus Lídia, Kis-Simon Olivér, 
Dósa Papp Tamás
Belsõépítész tervezõ:  
Snopper Zsuzsanna
Tervezés:  
2012-2013
Kivitelezés:  
2012-2014
Teljes alapterület: 
16 200 m2

Befogadóképesség:  
3800 fõ
Bekerülési költség: 
3,8 mrd Ft (beépített alapterületre 
vetítve 310,000 Ft/m2)

a rácsos kiosztású díszített álmennyezet,  
a süllyesztett öltözõk, gyakorlótermek és mé- 
diaszobák baltával faragott arányai a kény- 
szeredettség benyomását keltik. nem úgy  
a lelátó érett, nyers és robusztus, „boltozott” 
csarnoka, amely megeleveníti az erdõvel 
övezett mitikus tisztás archetípusát. a játék 
kettõs fronton zajlik: a pályán és a tudat 
anamnézisében. a küzdõtér nonfiguratív, lát-
szóbeton és fa kompozíciója már levetet- 
te magáról a népi „sallangot”. Felhangzott  
a goetheanum örömódája.  


