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A grund iskolája: kis pesti sikertörténetek

Napjainkban, amikor egy mosogatással eltöltött angliai év esetenként többet érhet a 
munkaerQpiacon egyetemi képesítéseknél, aligha túlbecsülhetQ az iskolán kívül szerzett 
tudás. A „lifelong learning” b_völetében hajlamosak is vagyunk elfeledkezni arról, hogy 
ez a fajta ismeretszerzés nem a 21. század sajátja. Horváth H. Attila, a Pannon Egyetem 
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának docense ellenben tudja ezt, sQt, 
2011-ben megjelent könyvében egy olyan „történeti jelenséget” jár körbe, amely mind-

annyiunk számára ismerQs: az Aranycsapatot. A szerzQ sajátos megközelítésmódjának és 
a kutatás szilárd elméleti alapjainak köszönhetQen képes újat mondani errQl a jól kutatott, 
kollektív emlékezetbe vésQdött történetrQl. Vizsgálódásának középpontjába az informális 
tanulást állítja, amit „a mindennapi lét kísérQjeként jelentQs idQt kitöltQ, nem feltétlen 
tudatosuló” tanulási formaként határoz meg. Horváth H. ebbQl a szempontból tekint az 
„Aranycsapat korának” (a szerzQ értelmezésében: 1920–1956) két „kulcsjátékosára” (8): 
Deák „Bambára” és Puskásra, „Öcsire”.

A kiindulópont rögtön két kérdést is felvet: 1. mennyiben tekinthetQ az Aranycsapat 
„kulcsjátékosának” az a Deák, aki bár hihetetlen mutatókkal rendelkezik, mindössze hét-
szer lép(het)ett pályára ebben a csapatban? 2. Elfogadható-e az „Aranycsapat korának” 
radikális kibQvítése (a bevett 4-5 év helyett 36 évre) a játékosok szocializációjával? Már a 
kérdésfelvetés is érzékelteti a recenzens kétségeit, noha érteni vélem a szerzQi szándékot. 
Mindazonáltal Deák beemelését a Puskáséhoz hasonló szocializációs közeg magyarázza 

ugyan, ám nem indokolja, míg a tárgy elQzményét (1920–1950), a tárgy (1950–1954)1 ré-

szeként tárgyalni legalábbis logikai bukfenc (hogy a maradék két évrQl ne is beszéljünk). 
Ennek ellenére a kötet Urie Bronnfenbrenner amerikai pszichológus ökológiai modelljét 
követQ felépítése remek lehetQséget teremt, hogy két kivételes képesség_ labdarúgó pá-

lyáján keresztül mélyedjünk el elQször a két világháború közti korszak külvárosi miliQ-

jében, majd a kommunizmus „játékterében”. A makroszinttQl (Kispest, PestszentlQrinc) 
haladva a mikroszint (cserkészet, levente, család, kortárscsoportok, vendéglQk) felé az 
értelmezQi mezQ egyre sz_külQ, koncentrikus köreiben láthatjuk fQhQseinket. Horváth H. 
elsQsorban a mikroszint_ „társadalomtörténeti folyamatokra, s azon belül a kisközösségek 
formálódására, a nevelés-nevelQdés problémájára fókuszál”. (12) Egyik alaptétele szerint 
a két világháború közti érában a kispolgárság sajátos mentalitásbeli attit_djei, viselke-

déskultúrája adhatta a késQbbi siker kulcsát, hiszen a játékosok döntQ többsége innen 
rekrutálódott. Az Aranycsapat gyQzelmei tehát nem „a szocialista eszme vívmányai”-nak 
(12) köszönhetQk, hanem épp ellenkezQleg: egy, a kommunizmus által felszámolni kívánt 
réteg korábbi erQfeszítéseinek a hozadéka a páratlan sikersorozat.

A szerzQ kutatásai során hasznosította a társadalom- és politikatörténet alapmunkáit, a 
szociológia, a szociálpszichológia és az irodalom megközelítéseit, valamint helytörténeti 
anyagokat is bevont, de olyan újabb metódusokat is alkalmazott, mint az oral history, 
vagy az ikonográfia. Különösen a korabeli kispesti és szentlQrinci sajtó feldolgozásával, 
valamint a szerzQ által rögzített interjúkkal sikerül a léptékváltás, Puskásék szociokulturá-

lis miliQjének bemutatása. A közölt képanyag is segíti e kép színesebbé tételét, noha a két 
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fQszereplQ ikonográfiai reprezentációja (két részben: 126–136. és 192–199.) sajnos 
inkább emlékeztet középfokú szóbeli nyelvvizsgafeladatra (formailag és tartalmilag 
egyaránt), mintsem gyümölcsözQ, új tudást eredményezQ kísérletre. Nem temati-
kailag, hanem filológiailag bosszantó figyelmetlenség továbbá, hogy a szövegközi 
hivatkozások jelentékeny részét nem oldja fel a kötet végén közölt bibliográfia. 
Ugyanakkor a bet_zött két melléklet, vagyis Kispest városának 1927-es vendéglQ-

térképe, valamint az Aranycsapat meccseinek felállással kiegészített adattára hasz-

nos segédlet lehet az érdeklQdQk számára.
Az elméleti alapozást jelentQ nyitófejezet vélhetQen a kötetet pedagógiai szem-

pontból búvárló szakemberek számára lesz érdekes, hiszen „az idegtudományok és 
a neveléstudomány közötti együttm_ködés” (46), vagy Foucault hatalomelmélete 
(52) nem tartozik a szorosabban vett témához. Mégsem lehet elmarasztalni a szer-
zQt, hiszen ezek azok a keretek, melyeket tartalommal töltenek meg a következQ 
fejezetek. ElQször a „történeti helyszínnel”, vagyis Kispest és PestszentlQrinc – fé-

lig-meddig közös – történetével ismerkedhetünk meg. A jól adatolt, mégsem nehéz-

kes fejezet bemutatja, hogyan lett az 1870-es évekig nem is létezQ telep (Kispest) 
alig több mint ötven év alatt az ötödik legnépesebb vidéki várossá a trianoni 
Magyarországon.2 Haladva a bronnfenbrenneri modell belseje felé, a várostörténet 
után a cserkészet, a levente és a sportegyesületek elemzése következik, sQt, a sza-

badidQ, a médiumok (rádió, mozi) és a divat bemutatására is vállalkozik a szerzQ, 
több-kevesebb sikerrel.3 A „cserkészet versus levente” kérdés többször vissza-visz-

szatér a kötet lapjain, mégsem fárasztó módon, hiszen Horváth H. rendkívül ár-
nyaltan és több megközelítési módot mérlegelve vonja le konzekvenciát, miszerint 
a makroszférából fontos („keresztény-nemzeti”) tartalmakat közvetítQ szervezetek 
bár mindig is magukon viselték a hatalom jegyeit, fontos közösségi tereknek tekint-
hetQek, ahol az informális tanulás számos formája érvényesült (pozitív és negatív 
egyaránt).

Deák és Puskás számára azonban mégiscsak egyesületük volt az elsQdleges él-
tetQ közeg, itt tanulhatták a legtöbbet. A SzentlQrinci Atlétikai Club és a Kispesti 
Atlétikai Club korai történetét felvázolva a társadalmi differenciákon túlmutató 
civil szervezQdések ereje sejlik fel, ahol egy tehetQs építész ugyanúgy otthon érez-

hette magát, mint egy cipész, vagy egy mészáros. A modell még belsQbb terét jelenti 
a család, így a két kispolgári-altiszti família igen alapos és sok szempontra kiter-
jedQ bemutatását sem spórolta meg a szerzQ. Ennek köszönhetQen megtudhatjuk, 
milyen mintákat láthatott a határon túli menekültek közt, az úgynevezett Állami-
lakótelepen felcseperedQ Deák, vagy miként m_ködött az asszimilációs folyamat 
a Purczeld családban. Ennél is izgalmasabb kérdés a grund szerepe az informális 
tanulásban, hiszen ez tekinthetQ az Aranycsapat igazi iskolájának, ahol az esetleges 
„túlóráktól” sem riadva meg, legalább heti 50 órát (!) töltöttek készségeik fejleszté-

sével a fiatalok (iskola mellett). Ahhoz azonban, hogy a legendás Lipták-grund „ki-
termelhesse” világklasszisait, a megfelelQ családi háttér is szükségeltetett. Ahogyan 
a szerzQ fogalmaz: „A kispolgári környezetre jellemzQ volt az, hogy kialakították a 
szoros kapcsolatot a gyerekekkel, de a közvetlen felügyelet elmaradt abban az érte-

lemben, hogy hagyták Qket a grundon szabadon, felügyelet nélkül játszani.” (117) 
(Mindez természetesen kockázatokkal is járt.)

Kifejezetten kontrasztos megoldás, hogy a folyamatosan, a világháború után pe-

dig meredeken emelkedQ pályaívek mellé kevésbé szerencsés sorsokat is bemutat a 
szerzQ. A szovjetek által elhurcolt Raduly József számára nem a világhírt, hanem az 
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életet jelentette futballtudása, hiszen az ún. „lágerválogatott” tagjaként a megma-

radáshoz szükséges privilégiumokat köszönhette a grundon szerzett ismereteknek. 
Radulynál is rosszabbul járt az ÁVH által tQrbecsalt, majd disszidálási kísérletért 
kivégzett újpesti hátvéd, Sz_cs Sándor. Ezzel máris a Rákosi-korszakban vagyunk, 
ahol a makroszintrQl leszüremlQ változások immáron kész, mondhatni sztárfutbal-
listákat érintettek. Tanulni persze itt is lehetett: Puskás vélhetQen ekkor ismerte meg 
igazán, milyen ajtók nyílhatnak meg elQtte (milyen határokon belül). A szerzQ két 
fontos megállapítását mindenképpen ki kell emeljük a közismert tények – például 
a klubátszervezések – sokaságából: egyrészt Horváth H. rámutat, hogy az állami 
behatolás már jóval korábban, a harmincas években elkezdQdött a sport propagan-

daértékének felismerésével, az államilag dotált, leventeszakosztállyal támogatott 
„cégcsapatok” dominanciájával, majd az MTK feloszlatásával (1940), másrészt 
az államosítás valóban más dimenzióját eredményezQ Rákosi-érában a „párt félt 
mindenfajta egyesülettQl” (154), szabad szervezQdéstQl, fQként, ha az tömegeket 
mozgósított hétrQl hétre.4 Az átnevezett, esetenként színcserére kényszerített (FTC) 
futballcsapatok példáján „szemléletesen bemutatható, hogyan fosztotta meg a ha-

talom a tradícióiktól és a jelképektQl a kisközösségeket” (165) – ahonnan éppen a 
propagandagépezet által piedesztálra emelt „népi” hQsök érkeztek.

Bár az utolsó nagyfejezet tematikája némileg idegen a könyv szerkezetében – hi-
szen a szurkolói habitus és a futball irodalmi reprezentációja bajosan kapcsolható 
Puskásék bronnfenbrenneri modelljébe –, az olvasó aligha fog unatkozni ezeken 
az oldalakon. A szerzQ egynémely megállapítása ugyan vitatható,5 ám a szurkolói 
lét toposzoktól mentes, a konzumizmus diskurzusán túlmutató, történeti keretekbe 
ágyazott értelmezése közelebb hozza a kötetet mindennapjainkhoz, s ezt az irodal-
mi rész szintén megerQsíteni látszik (noha Mándyt hiányolhatjuk). Deák és Puskás 
ezúttal mint szurkoló kerül elénk a fejezetvégi ikonográfiai vegzatúrán, azonban 
mindössze emiatt dohoghat a recenzens. A kötetvégi összefoglalás ugyanis egy 
újszer_ szempontokat érvényesítQ, tartalmas és mégis jól olvasható, kifejezetten 
interdiszciplináris könyv végére tesz pontot. Ziccer az érdeklQdQk számára.

(Horváth H. Attila: Informális tanulás az Aranycsapat korában: tanulási színterek vizsgá-
lata Puskás és Deák mikrokörnyezetében. Budapest, Gondolat, 2011, 272 p.)

JEGYZETEK

1 Mint köztudott, ekkor játszotta mérkQzéseit az a 
válogatott, amit az utókor Aranycsapatként tart 
számon, és Horváth H. is ezeket a meccseket 
közli könyve mellékletében („Az Aranycsapat 
meccsei”).

2 Vö.: GYÁNI Gábor, KÖVÉR György, 
Magyarország társadalomtörténete a reformkor-
tól a második világháborúig, Budapest, Osiris, 
2006, 208. Ezért is nehezen érthetQ, amikor 
Horváth H. a Horthy-kori KispestrQl mint „ki-
sebb” magyarországi városról értekezik (71).

3 A szerzQ egynémely kitétele problémás. Például: 

„Kispesten és LQrincen a mozik hétfQtQl szerdáig 
és csütörtöktQl vasárnapig játszottak egy filmet” 
(76), a dauerhoz „lárvaszer_ arc tartozott” (77), 
stb.

4 A szerzQ becslése szerint körülbelül félmillió 
ember látogatta az ötvenes években hétrQl hétre a 
futballpályákat Magyarországon. (166)

5 Például Horváth H. azon feltételezése, miszerint 
a honi szurkolótársadalmat „jobbára alacsony 
iskolai végzettség_ és társadalmi státusú fiatal 
férfiak” alkotják, a kérdés durva – és közkedvelt 
– leegyszer_sítése. (177)


