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Játékrendszer-váltás

Csan ádi Árpád híres szakkönyve (Labdarúgás
1-111. ,1978) sze rint játék rendszemek nevezzü k a
pályán "az erők és játékosok elhe lyezé sét". A já

tékrendszer a labd arúgó-stratégia egyik alapj a,
ami ko r futballmérkőzést nézünk , gyako rlat ilag

azt lát juk, hogy a játékosok valam ilyen alakzatot
alkot na k (pl. 4-4-2, azaz négy hátvéd , négy kö
zéppályás és két csatár) , am ely a rn érk őzé s alatt

folyamatosan változik. A st ratégia másik alapja a
taktika (pl. kontrajáték. lestaktika) , Csanád i sze

rint a kifejezé s alatt "o lyan tervsze rű, éssze rű já
tékot é rtü nk, amely a legjobb eredmén y elérése

céljából a körülmé nyekhez alkalmazkodik".

Az ősfutball esetében ne m be szélhetün k a
ma i értelemben vett játékrendszerről. A kapu
son kívül gyakorlatilag m indenki ho l t ámad ófel-

cs upán az osszját ékra össz pon tos ított, hanem

a cselekre, tec hnikai t rükkökre is. Pluhár István ,

az első magyar rád iós sportriporter sze rint: "A
laposan, gurulva , a »fü alatt " adott labdá knak,

az egyéni cse lezésnek és a váratlan trükkökben

megnyilatkozó ötleteknek, a néha szinte szipor
kázó sze llemességnek a játéka volt ez."

A brit bajnoki mérkőzé se ken azonban a hú

sz as évekre dr as zt ikusa n lecsökkent a gólok

száma, amit azzal ma gyaráztak, hogy a so k ol
dal passz, körülm énye s cs atár ját ék miatt a csa

patok ritkán jutnak el az ellenfelük kapujához .

Ezért 192s-ben me gválto ztatták a less zabályt: a
má ig érvényes rende lkezé s sz er int cs ak akkor
van lesen a labdát kapó játékos, ha közte és a

kapu között az ellenfél legfeljebb egy (és nem

kettő , mint korábban) játékosa áll. Az új szabály

hatás a elsőként a gólok számában m uta tkozott

meg , az 1924/ 2S-ÖS angol élvon alban még 2,58
volt a rnérközések gólátlaga, egy évvel később

már 3,68 . A módosítás ezen túl radikálisan áta

lakította a sportág addig domináns stratégiáját,
ala pja iba n v áltoz tatta meg a csa patok játék

rendszerét, taktikáját és stflus át.

Her bert Chap man , a londo ni Arsenal rnene

dzsere alkalmazta először szisztematikusan az
új játékr e nd sze rt, a pira m isal a kzatot fe lváltó

WM-et. Az új lessza bá lynak köszö n h etőe n

könnyebben me g lehetett köze líten i az ellenfél

ada to t látott el, hol védekezett. Ez a rendsze rte

len játé k akko r változ ott meg, amikor a futballis
ták rájöttek, hogy ös szjátékka l e red ményeseb

bek lehet nek, ehhez pedi g fel kellett "osztaniuk"
egymá s között a pályát . Először a kapu el őteré

be vontak hátr a (back) játé koso kat (innen ered

a magyarban a hátvédre használato s bekk, és az
ebbő l képzett kibekkel kifejezés), majd a közép
pályára is állítottak em bereket (a "félig vissza
vont játéko s" -nak, vagyis a half-back nek köszön
hető , hogy a közép pá lyást magy arul sokáig ha lf

nak nevezték) .
Az első st ab il játékren dsze r, a piram isalak

zat az 188o-as évek elejé re alakult ki. Ez a fe lál
lás - két hátvéd , há rom közé ppá lyás, öt csatár

- vo lt a legal kalmasabb anna k a taktikána k a

megvaló sítás ár a , amely az 1866 -ba n hozott
lesszabályra épü lt. Eszerint lesen van a labd át

kapuját, fe lesl egessé vá lt az ötcsatá ros játék.
A két összekötőt há t rébb von tá k: korábban az

egy vonalban felálló tá madós o rban ők biztosí
tották az összeköttetést a szé l ső és a ce nte rcsa
tá r között, ezután hátrébb húzód tak, és a köz ép
pályát kötötték össze a csatárs orral. Teh át az öt
csatár ezentúl nem vonalat , han em egy W-t kép

zett. A WM-formáció má sik "tagját" a két kö
zéppályás és a há rom hátvéd M alakzat a alkot

ta. A szigorúbb Iesszab ály miatt ugyanis nehe
zebb volt lesre állítani a támadókat, ezé rt a hát

védsort meg kellett erős íten i. A két hátvéd a pá

lya szélén a két szélső csatárt fogta, a középső

közé p pályást pedig viss zavo nták, am ive l új
pos zt szü letett: a sokszor gúnyosa n kullancsn ak
nevezett középhátvéd é. Az ő felad ata volt a cen

tercsatár semlegestt ése.

A játékrendszerrel átalakult a taktika (például
a hátvédek területvédekezésrő l emberfogásra
tértek át) és a játékstílus is. A so k rövid passzal

operáló lassú játé kot felváltották a hosszú szök
tetések, a fut ball gyorsabbá és erőtel j esebbé

vált. Az új stratégiát legjobban ada ptá ló, évtize

dekig köz épcsapat kén t szerep l ő Arsena l az

193o-as évek első felében öt év alatt négy arany
és egy ezü stér met szerzett.

A WM megh ód ította Nyuga t-Európát, de

a közép-e u ró pa i fu tballn agyhatalma k, mint
Auszt ria vagy Magyarország, nem tartottak lé-

kapó játékos , ha az átadá s pillanatában közte
és az ellenfél kapu ja között az elle nfé l legfe l
jebb két ját ékosa áll. Ez azt jelentette. hogy a
tá madó csapat egyik védője biztonsági tarta

léknak hátu l maradhatott, a mási k védő egé
szen a középpályáig hú zódhatott fel. A labdát
sze rző ellenfél nem tudott gyo rs kon t rá kka l

operáln i, a k i lépő játékos nem tö rhetett egye

düi kapu ra, hiszen beleütközött az utol só hát

véd be. E szabálybó l következett a 2-3-5-öS felál
lás és két fontos taktikai elem: egyrészt a hát

véd ek te rül etvé dekezést a lkalmazta k (vagyis
két há tvéd fogott öt tám adó t) , más részt a csa 
tá rok csak sok pas szal , összjáté kkal tu dtak el

jutni az ellenfél kapujához.
Ezt a játékrendszert a skótok alkalmazták leg

s ikeresebben, 1880 és 1890 közöt t az angol és
skót válogatott 11 rn érk ő z ést játs zott egymással,

a skóto k hétszer , az an golo k csak egysze r tud
tak győzni. Magyarországon a rövid passzos já

tékst ílust skót kom biná ciós iskolán ak nevezték
el, bár nálun k e stílus meghonosítása e l sőso r

ban egy ango l edző, az MTK-ná l 1915 és 1921
közö tt do lgozó Jimmy Hoga n nevéhez kötőd i k.

Az osztrákok és a cse hek már a századfordulón
is - német közvet ítéssel - a skót st ílust preferá l

ták , az e lső világhá ború végér e pedig a Monar

ch ia m indh árom ut ódállamában meg honoso
dott a közép-európai ját ékstílus . ame ly nem

pé st a fej l ődésse l. A húszas évek ben m ég a
magyar, osztr á k és cseh futball ist ák o ktatták

a kont ine ntá lis Európát , ám most ké ptele nek
voltak átá lIni az új játékrendszerre. Nálun k a
sz ép ját ékot a techn ikás megoldások jelentet

ték , a mag yar fut ballisták , de a szurkolók is

viszolyogtak a "rakkolós" focitól. Kivételes ké
pességű labda rúgó inknak köszönhet öen még

sikerült az 1938-as világ bajnokság döntőjé i g el

jutni , de a Paris Soir megjegyezte: "A ma gyar
csapat játéka olyan volt , mint az 191o-e s női di

vat: so k cs ipke, so k sallang . Az olasz az 1938-as
d ivathoz igazodott : egyszerű , gyakorlat ias , i d ő

sze rű, ma i volt. "

Az 1930·as évek má sodik fel étől so rra je len 
te k meg az elavult magyar játékrendszert bírá ló

cikkek, és a WM-et bemutató írások, könyvek.

Az Országos Testnevelési Tan ács meghfvására
1939-ben Budap estre érkezett az angol Arthur
Rowe, aki edzőknek tartott előadásokat a rno

dern futballr ó l. Az 194o-es évek elejére már álta
lánosan elterjedt nálunk is a WM rendsze r, de
az im provizációhoz , techn ikai trü kkökhöz szo

kott játékosok képtelenek volta k elsaj átítani az

új "s zisztémá t". 1948 után Sebes Gusztáv és
kollégái új rendszert dolgoztak ki, amely a "h a
gyo mányos m agyar techn ikás st ílus ra" épült,

de nem ragaszkodott a WM kötött posztjaihoz .
Az eredmény közismert...


