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Puskás Ferenc a magyar futballisták
örökös példaképe. A magyar válogatott
kapitányaként megnyerte Az Évszázad
Mérkőzését Anglia ellen (6:3), olimpiai
bajnok, majd az ötvenes években Európa Kupa-győztes és világbajnoki ezüstérmes lett. Emigránsként a Real Madrid
csapatában egy újabb évtizeden át ejtette ámulatba a világot: háromszor
megnyerte a Bajnokok Európa-Kupáját,
majd az első Világkupát.
Többszörös spanyol gólkirályként
1991-ben végleg hazatért Magyarország
ra, ahol szövetségi kapitányként dolgozott – de a világ minden kontinensén
megfordult, Ausztráliától Chilén, Egyiptomon, Kanadán és Szaúd-Arábián át
Görögországig.
A Felcsúti Labdarúgó Akadémia 2006ban vette fel Puskás Ferencnek, minden
idők egyik legnagyobb futballistájának
nevét. A névválasztás nemcsak tisztelgés volt „Öcsi bácsi” előtt, hanem elismerése és megerősítése annak a gondolko
dásnak, hogy a fiataloknak olyan példaképekre van szükségük, akiktől nemcsak
a szakmai hátteret, hanem a futball sze
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retetét, és a tanítás, a megszerzett javak
továbbadásának örömét is elleshetik.
Ma, a végletekig meglazult generációs kapcsolatok korában újraszőni a
nemzedékek közötti kulturális hálót –
igen keserves, és felelősségteljes feladat.
Mégis, ahogy világszerte elismert labdarúgó szaktekintélyek gyűltek itt össze
a tudás továbbhagyományozására, úgy
épültek az Akadémia épületei is tégláról
téglára, helyi vállalkozókkal, helyi szaktudással, egy közösségtudatos szemlélet, egy, a szigorúan vett építészetnél
jóval szélesebb érzékelési körű gondolkodás jegyében, azzal a tudattal, hogy
e terek minden rezdülésében meglátható kell legyen a kezdet és a vég, az ég
és a föld, a régmúlt és a jövő; annak fel
ismerésével, hogy a falak nemcsak hőtároló és hangcsillapító tömegek, de el
mondhatatlan titkok szemlélői és tudói
is, és amelyek szellemalakító erővel bírnak minden itt tanuló fiatal számára.
Ezen a mélyben gyökerező alapvetésen túl minden más csupán szakmai
útkeresés és magyarázkodás: a kollégium aulájának légiessége, közösségmeg-

tartó tere, vagy az új, élettani épületszárny zegzugos, termeszvárhoz hasonló térszövete, a szerkezetben rejtve
megmutatkozó összetettsége – mindmind csupán következményei egy
olyan belső folyamatnak, ami valójában
stílustól és formától független, de itt és
most ilyen alakban mutatkozott meg.
A feladat nem volt kisebb, mint általában: a földből kisarjadzó falak, és a levélként rájuk feszített tetők közé bezárni
egy egész világot, a teremtés és gyarapodás izgalmával, majd az elhagyatottság és a pusztulás drámájával együtt.
Aki ellátogat Felcsútra, nem marad
kétsége afelől, hogy az itt gyűlő energiák még a pattanás előtti pillanatban
vannak. Új épületek, új életek nőnek ki
a földből, a mögöttük rejlő hajtóerő
pedig egyszerű, és megmosolyogtatóan magyar: „Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.”

Dobrosi Tamás
www. dobrosi-epitesz.hu
(A fotókat Dobrosi Tamás és Papp Tamás
készítette • szövegforrás: www.pfla.hu)
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