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Ar gentí ná val, Néme tor szág gal és Ola szor szág gal összeha sonlít va Ang lia ritkán szere pelt jól 
a leg fon to sabb nem zet kö zi fut ball baj nok sá go kon. En nek okát mind a ha zai, mind a kül föl di 
kri ti ku sok a csa pat egy sze rű já ték stí lusá ban vél ték föl fe dez ni, ame lyet gyak ran „rúgd és 
fuss” fo cinak mi nő sí tettek. Rö vid ta nulmá nyunk ban meg vizs gál juk e mi nősí tés jo gos ságát, 
s föl tesszük azt a kér dést, hogy e bí rálat kí mélet len sé ge mi lyen mér tékben ha sonlít ható a 
bí rá lók által igencsak helyte le ní tett erőfoci kí mélet len sé gé hez. Megpró bál juk föltár ni azt is, 
hogy az an gol já tékfel fo gás és -stí lus ho gyan és mi ért vál tozott az idők fo lyamán. Cé lunk 
an nak bemu ta tá sa, hogy az angol futball válto za to sabb és bo nyo lul tabb volt, mint ahogy azt 
egyes kri tiku sai kép zelik, s hogy az an gol fut ballon be lül gyak ran ala kult ki éles konf liktus 
két el térő szem lé le tű tá bor kö zött. Az egyik a gyor saság, az erő, az ál lóké pes ség és a rá me-
nős ség ha gyomá nyos angol erénye it tűzi zászla já ra, a má sik pedig a biz ton sá gos labda ke ze-
lé sen, az okos helyez ke dé sen és az ügyes passzolga tá son alapu ló átgon dol tabb és pre cízebb 
já ték hí ve. A leg több an gol pro fi csa pat per sze e két szem lé let va lami lyen kom biná ci ó já val 
pró bál ko zott, s a he lyes egyen súly meg ta lá lá sa gyak ran olyan té nye zők től füg gött, mint a 
játékosállomány, az edző vagy az igaz gató ta nács prefe ren ci ái, vagy ép pen a csapat helye zé-
se a baj noki táb láza ton. Sem mi két sé günk sem le het afe lől, hogy e két alap vető já ték felfo-
gás kö zöt ti fe szültség és konf lik tus sok szor el bi zony ta la ní tot ta az an gol csa pa to kat a nem-
zet kö zi futball kímé let len verseny re beren dez ke dett vi lágá ban, amely oly gyöke res válto zá-
so kon ment át a má so dik vi lág há bo rú után.

Az an gol fut ball-szub kul tú rán be lül a har min cas, negy ve nes és öt ve nes évek ben erő sen 
tar tot ta ma gát az a vé le ke dés, hogy a fut ball arany ko ra va la mi kor a múlt ban le he tett, fő ként 
pe dig az 1925 előt ti idők ben. Ab ban az év ben vál to zott meg ugya nis a lesszabály. 1925 előtt 
az el len fél tér fe lén lab dát ka pó já té kos ak kor volt „le sen”, ha nem volt leg alább há rom 
vé dő já té kos köz te és az el len fél gól vo na la kö zött. Ez a szi go rú sza bály ko mo lyan aka dá-
lyoz ta a hosszú elő re íve lé se ket, és már az 1870-es és 1880-as évek ben ki ala kí tot ta Skó ci á-
ban a rö vid passzo kon ala pu ló, „lab da já ra tó” já ték stí lust. Az öt csa tár egy vo nal ban igye ke-
zett elő re nyo mul ni, a le he tő leg oko sab ban ki hasz nál va az előt tük, va gyis a köz tük és a 
vé dők kö zött lé vő pá lya sza kaszt. Így na gyobb te rük volt a lab da tar tás ra és a ka pu ra lö vés re. Ezt 
a lé nye gé ben rö vid passzos já ték stí lust kö vet te 1914 előtt né hány igen si ke res klub, pél dá ul az 
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1 The Times, 1920. április 26. Ez a tanulmány Willi Meisl Soccer Revolution című írására támaszkodik (Meisl 
1955).

1880-as évek ben a Preston, az 1890-es évek ben az Aston Villa, szá za dunk ele jén pe dig a 
Newcastle United.

Ugya nak kor a já ték mind ig meg őriz te hang sú lyo san erőfoci jel le gét. Rész ben az ügyes ség-
re épült, az tán egy re in kább a gyor sa ság ra is (bár sok kal na gyobb tá vo kat és sok kal las sab ban 
fu tot tak be a já té ko sok, mint ké sőbb), de a ke mény, adok-ka pok be le me né sek re is. Vál lal bár-
kit le he tett lök ni, még a ka pust is, de a sze re lés volt az, ami től a fut ball iga zán ki ér de mel te a 
nem ép pen hí zel gő „fér fi ak sport ja” jel zőt. A já té kos a sze re lés sel sze rez te meg vagy sze rez te 
vissza a lab dát, s gyak ran em le get ték, hogy egy an gol büsz ke ar ra, aho gyan ő tud sze rel ni. 
Kis sé kí mé let len le he tett a do log – ki kel lett vár ni a meg fe le lő pil la na tot, az tán tel jes se bes-
ség re kap csol va be le men ni, nem fél ve a tes ti üt kö zés től sem. Az el len fél igye ke zett mi nél 
gyor sab ban meg sza ba dul ni a lab dá tól, ha azt lát ta, hogy egy an gol hát véd vagy fe de zet kö ze-
le dik fe lé je. A kül föl di ek sze mé ben tény leg bru tá lis nak és vak me rő nek tűn het tek ezek a be le-
me né sek, fő ként a be fe je ző moz za na tuk, bár ál ta lá ban nem vol tak sza bály ta la nok. Az 1920-as 
évek ben, ami kor egyes ten ge ren tú li meg fi gye lők már ar ról kezd tek be szél ni, hogy né hány 
eu ró pai csa pat már el ér te az an gol ti zen egy szín vo na lát, még meg em lí tet ték az erőn lé ti 
kü lönb sé get. Len dü let, edzett ség és ta pasz ta lat dol gá ban a brit pro fik job ban vol tak el ereszt ve.

A rö vid passzos já ték le he tett szép és ha té kony is. De a pro fi hát vé dek egy re ügye seb ben 
tud ták leshelyzetbe ho zás sal meg akasz ta ni a tá ma dást, hi szen csak ki kel lett lép nie va la me-
lyik ük nek, mi e lőtt a tá ma dó já té kos passzolt vol na. Az an gol baj nok ság ban meg fo gyat koz-
tak a gó lok, s ez zel együtt csök kent a né ző szám is. Az 1920-as ku pa dön tő vel kap cso lat ban 
egy kri ti kus meg je gyez te, hogy a mo dern fut ball egy re in kább a mo dern had vi se lés re em lé-
kez tet, mely ben a hosszú hó na pok unal mát csak né ha-né ha sza kít ják meg az in ten zív harc 
pil la na tai.1 A háromhátvédes lesszabályt két hát vé des re eny hí tet ték az an gol ama tő rök és 
pro fik egy pró ba mér kő zé se után, me lyen az el ső fél idő ben az új lesszabály, a má so dik ban 
pe dig a ré gi sze rint ját szot tak.

A lesszabály va ló ban hoz zá já rult a gó lok sza po ro dá sá hoz – a Middlesbrough 122-t lőtt 
1926–27-ben, s eb ből 59-et Ge or ge Camsell kö zép csa tár szer zett. A kö vet ke ző idény ben 
„Dixie” Dean 60-at szer zett az el ső osz tá lyú Evertonnak; eze ket a re kor do kat so ha sem fog-
ják meg dön te ni. El telt egy kis idő, míg a vé dők al kal maz kod ni tud tak az új sza bály hoz. Az 
an go lok vé gül is a háromhátvédes fel ál lás sal re a gál tak az új hely zet re. A kö zép fe de ze tet, aki 
a ré gi rend szer ben a hát vé dek és a csat árok kö zöt ti össze kö tő ként funk ci o nált, most hát ra-
von ták az el len fél kö zép csa tár já nak fo gá sá ra, a két hát vé det pe dig, akik aze lőtt kö zé pen 
vé de kez tek, most a két szél re ál lí tot ták, az elő re tolt szél sők fo gá sá ra. Ez volt a WM-formáció. 
Még ma sem tud juk, ki al kal maz ta elő ször, de az biz tos, hogy a Her bert Chapman ál tal 
me ne dzselt Arsenal adop tál ta a leg si ke re seb ben, és az új szisz té má hoz leg job ban al kal maz-
ko dó já té ko so kat vá sá rolt össze. A bí rá lók fi gye lem re mél tat ták a rúgd és fuss-játékstílust, 
de va jon hol volt az ügyes kom bi ná ció és az okos he lyez ke dés? Az új sza bály meg nö vel te 
azt a po ten ci á lis já ték te ret, ame lyen egy csa tár mo zog ha tott, és nem ked ve zett az egye sek 
ál tal klasszi kus nak te kin tett, cse le zős-rö vid passzos csa tár já ték nak. Az Arsenal stra té gi á ja a 
hát ra vont és szo ro san zá ró vé de ke zés re épült. Ahogy azt Ge or ge Male jobb hát véd le ír ta:

Ha az én [jobb hát vé di] te rü le te men folyt a já ték, s ne kem elő re kel lett ro han nom, hogy ta lál koz-
zam egy fel jö vő szél ső vel, vagy ve le együtt hát ra kel lett hú zód nom, ami azt je len tet te, hogy jól 
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2 Az elem zést Brian Glanville idé zi könyvében (Glanville 1955: 62–65).
3 Hogan ír ja 1954-ben a Sport Expressben. Idézi Glanville 1955: 80.

kint kel lett len nem, s így jó tá vol a ti zen ha tos tól, ak kor eb ből az kö vet ke zett, hogy [a bal hát véd] 
Eddie Hapgoodnak kel lett vol na biz to sí ta nia en gem. Ál ta lá ban azon ban Herbie Roberts [kö zép-
fe de zet] biz to sí tott. Még az is elő for dul ha tott, hogy a jobb fe de ze tem mö gém ke rül jön, mert 
ne kem át kel lett vág nom, hogy se gít sek a kö zép fe de zet nek, úgy hogy ez zel egy át lós biz to sí tó 
rend szer ala kult ki (Taylor és Ward 1995: 28).

A csat árok azok ra a gyors el len tá ma dás ok ra spe ci a li zá lód tak, ame lyek a hát vé dek ügyes 
elő re íve lé se i vel in dul tak; eze ket a lab dá kat gyak ran Alex James kap ta, aki a fő össze kö tő 
volt a hát véd- és a csa tár sor kö zött. Ő az tán sok szor ug rasz tot ta ki hosszú passzok kal a két 
szél sőt, Bastint vagy Hulme-t. Ahogy ők csi nál ták, azt öröm volt néz ni, de ha ke vés bé te het-
sé ges já té ko sok pró bál koz tak ezek kel a meg ol dá sok kal, ak kor a hosszú passzok a kö zép pá-
lyán lan dol tak, vagy az ígé re tes ke reszt lab dák ah hoz a kö zép csa tár hoz ju tot tak, akit szo ro-
san fo gott a kö zép hát véd.

A háromhátvédes vagy WM-felállás an gol újí tás volt, és ak kor szü le tett, ami kor az an gol 
fut ball ép pen el szi ge te lő dött a vi lág töb bi ré szé től, az az ki lé pett a FIFA-ból, s en nek ered-
mé nye kép pen nem vett részt több olim pi án és az 1930-as évek há rom vi lág baj nok sá gán 
sem. Eh hez az el szi ge telt ség hez és a ve le együtt já ró ha gyo mány őr zés hez még az is tár sult, 
hogy az an gol csa pa tok ál ta lá ban az idény vé gén lá to gat tak át a kon ti nens re, ami kor a já té-
ko sok már fá rad tak vol tak, és a tét nél kü li meccse ken nem is folyt iga zi küz de lem. Az egy-
re fo ko zó dó saj tó ér dek lő dés és nem zet kö zi vé vá lás ered mé nye kép pen azon ban a sport az 
or szá gok kö zöt ti ver sen gés esz kö ze lett.

De ami kor az an go lok jók vol tak, ak kor na gyon jól tud tak ját sza ni, pél dá ul az 1934-es 
vi lág baj nok Olasz or szág el len az el ső fél idő ben. Vittorio Pozzo olasz edző ugya núgy 
el ámult, mint Hugo Meisl 1933-ban, ami kor a „Bécs vá lo ga tott ja” né ven sze rep lő oszt rák 
csa pat 4:2-re ki ka pott az Arsenaltól. Meisl úgy lát ta, hogy a ve re ség há rom ta nul ság gal 
szol gált, me lyet az oszt rá kok nak meg kell szív lel ni ük: elő ször is, nyi tot tab ban kell ját sza-
ni, mert a bel ső csat árok túl szo ro san tar tot ták a lab dát, és túl sok volt a rö vid passz is; 
má sod szor, az oszt rá kok nem vol tak elég gyor sak, és a já ték tu dást na gyobb gyor sa ság gal 
kell pá ro sí ta ni; vé gül pedig a vé de lem nem tu dott elég szo ro san zár ni. És – az Auszt ria 
el le ni 1932-es sze ren csés, 4:3-as Stamford Bridge-i an gol győ ze lem után – Meisl tett egy 
ér de kes meg jegy zést, ame lyet ér de mes szó sze rint idéz ni: „Az Arsenal győ zel me után az a 
be nyo má som, hogy Ang li á ban a klu bok erő seb bek, mint a vá lo ga tott.” Az tán így foly tat ta: 
„Eu ró pai szem mel néz ve a brit pro fik tá ma dó já té ka nem va la mi lát vá nyos. A gól szer zés 
jó for mán csak a cen ter fel ada ta, ta lán még a szél ső ké, de már az össze kö tők in kább a vé de-
lem és a csa tár sor kö zöt ti kap cso lat tal fog lal koz nak, és mint ha ők is in kább fe de ze tet ját-
sza ná nak.” A há rom elő re tolt csa tár nak el ső sor ban azt kell tud nia eb ben a rend szer ben, 
ho gyan hasz nál ja ki az el len fél vé del mé nek leg bi zony ta la nabb pil la na ta it, és tör jön be a 
bün te tő te rü let re fi zi kai fö lé nyét ér vé nye sít ve. Má sutt Eu ró pá ban a kö zép csa tár ál ta lá ban 
tech ni kás, in tel li gens já té kos volt, míg Ang li á ban af fé le le si pus kás, aki kí mé let le nül le csap 
az el len fél hi bá i ra.2

Jimmi Hogan, a hí res brit edző, aki még a ré gi lesszabály szel le mé ben nőtt fel, és szak-
mai pá lya fu tá sá nak jó ré szét a kon ti nen sen foly tat ta, ar ról pa nasz ko dott, hogy a három hát-
vé des já ték „pusz ta szer ke ze té nél fog va ki kény sze rí ti a ma gas elő re íve lé se ket”.3 Az 
angoloknak nem volt elegendő intelligens, briliáns labdakezelésű játékosuk.
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4 Er ről a mér kő zés ről ér de kes be szá mo lót ad John Arlott Concerning Soccers című művében (Arlott 1952: 8–22).
5 A Manchester United és a Wolves sa já tos já ték stí lu sá ról lásd Bernard Joy könyvét (Joy 1956: X. fejezet), 

valamint Conrad Lodziak művét (Lodziak 1966).
6 A szerző interjúja Walter Winterbottommal, 1993.

A Lab da rú gó Szö vet ség ben rá éb red tek, hogy szük ség len ne va la mi lyen újí tás ra. Stanley 
Rous, az 1934-ben ki ne ve zett tit kár edző kép ző rend szert ve ze tett be, a há bo rú után pe dig 
Walter Winterbottom lett a vá lo ga tott edző je és egy ben el ső szö vet sé gi ka pi tá nya. A bri tek 
is mét csat la koz tak a FIFA-hoz, s Rous meg pró bál ta a tu da to sabb já té kot olyan ki ad vány ok-
kal is se gí te ni, mint a szö vet ség újságja és év köny ve. Az an gol csa pat 1946–1949 kö zött 
meg le he tő sen erős volt, és leg több el len fe lét le győz te a gyor sa sá got és erőt ügyes ség gel és 
mes ter ség be li tu dás sal öt vö ző, jel leg ze tes an gol stí lu sá val. A csa pat ge rin cét Swift, Franklin 
és Lawton al kot ta, s pá lyá ja csú csán Finney, Matthews és Mortensen egya ránt nagy csa tár-
egyé ni ség nek szá mí tott; saj nos, az előb bi há rom még a vi lág há bo rú utá ni el ső vi lág baj nok-
ság, az az 1950 előtt vissza vo nult.

Az 1950-es bra zí li ai VB-n az esély te len Egye sült Ál la mok tól el szen ve dett ve re sé get 
le he tett vol na me rő ki sik lás nak is te kin te ni, ám azért föl hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a csa pat 
nem ké szült fel iga zán a nem zet kö zi ver sen gés re, s hogy a sű rű ha zai prog ram túl sok erőt 
ki vesz a já té ko sok ból. Ang lia még így is fé lel me tes el len fe le tu dott len ni a leg job bak nak is, 
amint ezt pél dá ul az Auszt ria el le ni 1951-es mér kő zés bi zo nyí tot ta. Az ak ko ri oszt rák csa pat 
leg jobb ja a tá ma dó jobb fe de zet Ocwirk volt (egye sek sze rint af fé le „ha to dik csa tár”), s 
Winterbottom azt eszelte ki, hogy sem le ge sí té sét a leg jobb an gol vé dő já té kos ra, Billy 
Wrightra bíz za. Ezt a ter vét azon ban föl kel lett ad nia, mi vel négy ál lan dó já té ko sa nem lép-
he tett pá lyá ra az elő ző va sár na pi baj no ki meccsen el szen ve dett sú lyos sé rü lés mi att.4 A 
2:2-es dön tet len Ang lia szá má ra volt hí zel gő. A leg fi gye lem re mél tóbb a két csa pat tem pó ja 
kö zöt ti kü lönb ség volt: az oszt rá kok igen jól tar tot ták a lab dát, de las sú ak vol tak és kis sé 
kö rül mé nye sek. Az an gol csa pat ban kü lö nö sen a Wright–Froggatt–Dickinson fe de zet sor 
tűnt ki sze re lé se i vel, majd az azokat kö ve tő hosszú vagy rö vid passzok kal a csa tá rok nak, 
akik oko san meg tud ták ját sza ni a lab dát. A ko ra be li elem zők meg ál la pí tot ták, hogy a 
ha gyo má nyos an gol fo ci a leg jobb el len szer a kon ti nen tá lis stí lus el len, míg an nak át vé te le 
a biz tos ku darc cal egyen lő.

Biz ta tó je lek mu tat koz tak a há bo rú utá ni el ső év ti zed ben a baj nok ság ban is, el ső sor ban 
a Manchester Unitednél, Matt Busby el ső nagy csa pa tá nál, amely a hosszú és rö vid passzo-
kat egya ránt jól al kal maz ta, fe gyel me zett vé del me volt és improvizatív csa tár so ra, amely 
mind ig ar ra fi gyelt, ho gyan ug rat hat ná ki a sza bad em bert a meg fe le lő pil la nat ban; s fi gye-
lem re mél tó tel je sít ményt nyúj tott az öt ve nes évek Wolverhampton Wandererse is, amely-
nek vé dői sok szor negy ven-öt ven mé te res passzok kal ug rat ták ki Mullent, Hancocksot vagy 
Deeleyt úgy, hogy egy-két mé te res előnnyel in dul hat tak a szem ben ál ló vé dő höz ké pest. 
Több volt ez, mint a „rúgd és fuss”, és a lab dát ilyen előnnyel meg ka pó csa tár mind ig za var-
ba hoz ta a vé dőt.5 A Newcastle is al kal maz ta a hosszú át adá so kat Jackie Milburn gyor sa sá-
gá nak ki hasz ná lá sá ra, ám az öt ve nes-hat va nas évek ben a hosszú passzok iga zi mes te re 
klub já ban, a Fulhamben és a vá lo ga tott ban is Johnny Haynes volt – az el ső an gol fo cis ta, 
aki meg ke res te a he ti száz fon tot. A Fulhamban rend re a pá lya egy har ma dát át íve lő lab dák-
kal ug rat ta ki a bal szé len Chamberlaint, aki nek így le sem kel lett fut nia a vé dő jét, a vá lo-
ga tott ban pe dig va la mi vel kö ze lebb ről hoz ta szám ta lan szor gól hely zet be Jimmy Greavest. 
(Winterbottomnak ma is az a vé le mé nye, hogy ak ko ri ban túl gyak ran ítél tek té ve sen lest 
Ang lia el len, mert a part jel ző ket meg té vesz tet te a ki ug ra tás tö ké le tes idő zí té se…6 ) Haynes 

 

replika88



 replika 89

7 FA News, IX: 284. (1961. március 8.)
8 The Times, 1953. december 5.

min den ki más nál ha ma rabb ész re vet te, ha rés nyílt az el len fél vé del mé ben, és akár öt ven 
mé ter re is pon to san oda tud ta rúg ni a lab dát, ám ma hi á ba is len né nek (van nak?) ilyen já té-
ko sok, öt fős hát véd sor mel lett alig ha nyí lik le he tő sé gük ilyen át adá sok ra.

Egé szen más stí lust kép vi selt az Arthur Rowe ve zé rel te Tottenham, amely újonc ként 
nyer te meg az 1950–1951-es baj nok sá got: so kat fu tot tak, rö vid passzok kal ope rál tak, gyor-
san sza ba dul tak a lab dá tól. En nek a csa pat nak Alf Ramsey, Bill Nicholson és Eddie Baily 
volt a kulcs em be re. 1961-ben Rowe így vá zol ta kon cep ci ó ját egy edzői ér te kez le ten:

A pon tos passzo lást könnyebb volt el sa já tít tat ni, mint a lab dá tól va ló in tel li gens sza ba du lást, ám 
a „rúgd és fuss”-mód szer rel a prob lé ma ma gá tól meg ol dó dik, mert ha a já té kos meg szok ja az 
azon na li passzo lást, idő vel ma gá tól rá jön, mer re ér de mes to vább fut nia. Vé gül a csa pat te ret 
nyert ak kor is, ha va la ki ép pen nem kap ta vissza a le adott lab dát.

Rowe el mond ta, hogy in kább csak ál ta lá nos ta ná csok kal lát ta el já té ko sa it, nem dol go-
zott ki kü lön le ges tak ti kát. Ar ra buz dí tot ta őket, hogy a pá lya vé de ke ző és kö zép ső har ma-
dát játsszák át mi nél egy sze rűb ben, mi vel az itt el kö ve tett hi bá kat ne he zebb hely re hoz ni. A 
tá ma dó har mad ban az tán meg mu tat hat ták a já té ko sok, mennyi re tud nak rög tö nöz ni. Lel-
kük re kö töt te, hogy ami kor ná luk van a lab da, ak kor min den ki nek a tá ma dást kell se gí te nie, 
ha vi szont az el len fél tá mad, ak kor min den ki vé de kez zék. Ezen a csa pat mun kán be lül azon-
ban min den já té kos nak meg volt a ma ga em be re, akit szem től szem be le kel lett győz nie, és 
a tár sak se gít sé gé vel fö lé be le he tett ke re ked ni akár egy sztár já té kos nak is. Az el kép ze lés 
egyet len hát rá nyát az je len ti, hogy nem min den fut bal lis ta al kal mas az em ber em ber el le ni 
já ték ra. Az edzé se ken ál ta lá ban egy sze rű en csak fo ciz tak, kü lön csak a pont rú gá so kat gya-
ko rol ták.7 Hang sú lyoz ni sze ret nénk, hogy az 1950-es évek ben az an gol fut ballt nem le het 
el in téz ni a „rúgd és fuss” cím ké vel. Mu tat koz tak már a biz ta tó je lei an nak, hogy a leg nép-
sze rűbb sport oko sab bá és vál to za to sab bá vá lik, s több lesz a ne an der völ gyi vad ság nál, 
ro ha nás nál és erő sza kos ság nál.

Még is ek kor, 1953–1954-ben kö vet ke zett az an gol fo ci két li dér ces éve. Kez dő dött az 
1953. őszi tú rá val, ami kor a csa pat fenn ál lá sa so rán el ső íz ben lá to ga tott el Dél-Amer iká ba, 
ott ki ka pott mind Ar gen tí ná tól, mind Uru guay tól, és csak Chi lét tud ta le győz ni. Ezt kö vet te 
a hír he dett ha zai ve re ség a ma gya rok tól no vem ber ben, majd 1954 má ju sá ban a ka taszt ro fá-
lis bu da pes ti 7:1, Ang lia mind má ig leg na gyobb ve re sé ge, s ezu tán még egy vesz tes meccs 
Ju gosz lá vi á ban. A ma gyar meccsek utó éle te majd olyan fi gye lem re mél tó volt, mint ma guk 
a küz del mek. Te le volt a saj tó ja vas la tok kal, ho gyan ké ne vissza kül de ni a de dó ba az an gol 
fut bal lis tá kat, edző ik kel és ve ze tő ik kel együtt. A Times sze rint e két ve re ség ak ko ra ha tást 
gya ko rolt a lab da rú gás mű vé sze té re, mint az orosz ba lett a tánc ra és Oklahoma a mu si cal re.8

Va ló já ban a ki vi te le zés pon tos sá gá ra, a szün te len – és ésszel foly ta tott – gya kor lás ra volt 
szük ség. Az an gol já té ko sok nak na gyobb ver seny ru tin ra kel lett szert ten ni ük. Fu tó lag még 
az is föl me rült, hogy osz las sák föl az an gol baj nok sá got. Az igaz ság az, hogy egy sze rű en 
túl jó volt az el len fél: a ma gya rok pá lyá juk csú csán vol tak olim pi ai baj no kok ként, a kö vet-
ke ző vi lág baj nok ság el ső szá mú esé lye se i ként. Ér de mes azon ban kü lön fel hív ni a fi gyel met 
egy moz za nat ra. Mint ma már min den ki tud ja, Ang lia csa pa tát Wembleyben el ső sor ban a ma -
gyar kö zép csa tár, Hidegkuti ké pesz tet te el és zi lál ta szét az zal, hogy hát ra hú zód va ját szott; 
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9 Lásd George Raynor cikkét (Raynor 1953). Harry Johnston, az an gol csa pat kö zép fe de ze te már nem egé szen 

biz tos a ma ga sze re pét il le tő en.
10 Winterbottom ez zel kap cso la tos nézeteit az FA Newsból és az 1958–1962-es FA Yearbookból is mer het jük 

meg, to váb bá az FA News egyik cik ké ből (1961. április 9., 324–325).
11 Ron Greenwood ezt a kez de tet 1961-ben, a West Hamben erő sí tet te meg, s vé gül há rom West Ham-já té kos, 

Moore, Peters és Hurst fon tos tag ja lett az 1966-os vi lág baj nok sá gon győz tes vá lo ga tott nak, bár Hurst csak a 
ne gyed dön tő től lé pett pá lyá ra. A West Ham Academyről lásd Charles Korr művét (Korr 1986: 105–108).

az an gol kö zép hát véd nem mer te el hagy ni meg szo kott he lyét, így az tán Hidegkuti több nyi-
re őri zet le nül ma radt. Egy hét tel a mér kő zés előtt je lent meg egy an gol va sár na pi új ság ban 
egy Své dor szág ban edzősködő an gol szak em ber cik ke, aki lát ta a ma gya rok elő ző mér kő-
zé sét Stock holm ban; ez 2:2-re vég ző dött. Igen ha za fi as szel lem ben azt fej te get te, hogy 
Ang lia ugya nez zel a szel lem mel és sa ját stí lu sá val nyer het; a ma gya rok vé del me gyön ge, 
csak a csa tá ra ik erő sek és ra va szak; „a kulcs em ber Hidegkuti, aki be mo zog ja az egész 
pá lyát, hogy ma gá ra von ja az el len fél kö zép hát véd jét”. Fel hoz ta a kö ve ten dő svéd pél dát: a 
kö zép hát véd ma radt a he lyén, s egy má sik já té kost bíz tak meg Hidegkuti őr zé sé vel. Ha 
Ang lia is így tett vol na, ta lán nem 6:3 lett vol na az ered mény.9

Walter Winterbottom szö vet sé gi ka pi tány meg pró bál ta az an gol fut ball ha gyo má nyos 
eré nye it az eu ró pai, il let ve a dél-ame ri kai stí lus sal öt vöz ni. Tu da to sí tot ta ma gá ban, hogy az 
an gol sze re lé si mód szer szá ra zabb ta la jú pá lyá kon nem le het olyan ered mé nyes, mint a 
több nyi re vi zes ha zai fü vön, ezért gya ko rol ni kel le ne a lab da át vé tel meg elő zé sét, a lab da 
nél kü li já té kos fe de zé sét is. Föl fi gyelt rá, hogy sok ten ge ren tú li sztár meg sem pró bál ja 
ki cse lez ni vé dő jét, ha nem gyor san rá ve ze ti a lab dát, s mi e lőtt ta lál koz ná nak, le passzol ja, 
hogy lab da nél kül ke rül hes se meg a vé dőt.

Mind Winterbottom, mind más ko ra be li szak ér tők rá jöt tek, hogy mi nél na gyobb hang-
súlyt fek tet egy csa pat az in tel li gens, lab da nél kü li moz gás ra, s mi nél in kább ki ve szi a ré szét 
min den já té kos a tá ma dás ból és a vé de ke zés ből is, an nál na gyobb sze re pet kap az edző és a 
tak ti ka. A já té ko sok nak egy re so kol da lúb bak nak kell len ni ük, hogy mi nél több fé le já ték-
hely zet ben meg áll ják a he lyü ket; 1961-ben már ki mond ták azt az el vet, hogy min den já té-
kos nak egy for mán jól kell tud nia vé de kez nie is és tá mad nia is.10 Vol tak olyan újí tó edzők az 
an gol klu bok nál, akik a hat va nas évek ele jén az egész eu ró pai fut ball ra ha tást gya ko rol tak. 
A Tottenham edző je, Bill Nicholson, aki egy év ti zed del ko ráb ban já té kos ként a „rúgd és 
fuss” ki emel ke dő kép vi se lő je volt, föl gyor sí tot ta csa pa tá val ezt a faj ta já té kot. Az ál ta la 
edzett Tottenham nem csak dup lá zott a baj nok ság ban és a ku pá ban, ha nem 1963-as rot ter da-
mi KEK-győzelmével az el ső nem zet kö zi ku pát is meg sze rez te Ang li á nak. Az úgy ne ve zett 
westhami játékosakadémia tag jai – Malcolm Allison, Dave Sexton és Frank O’Farrell –, 
akik az öt ve nes évek vé gén edzés után el mé le ti vi ták ba me rül tek a fut ball ról, a hat va nas 
évek ben mind si ke res me ne dzse rek let tek.11 A hat va nas évek vé gén rö vid idő re a Manchester 
City tűnt olyan csa pat nak, amely nél a ha gyo má nyos an gol gyor sa ság és erő a „kon ti nen tá-
lis” pon tos ság gal és öt le tes ség gel tár sult.

E ha gyo má nyok ról szól va meg kell em lí te nünk Alf Ramseyt is. Mint már mon dot tuk, a 
Rowe-korszakban, az öt ve nes évek ele jén kulcs em be re volt a „rúgd és fuss” stí lus nak; az a 
faj ta jobb hát véd, aki vi szony la gos las sú sá gát okos he lyez ke dés sel el len sú lyoz ta, ki vá ló an 
passzolt, s gyak ran in dí tott tá ma dást, ha ka pu sa őt hoz ta ki do bás sal já ték ba. Utol só vá lo ga-
tott mér kő zé se ép pen a tra gi kus 6:3-as volt a Wembleyben. Nyil ván nem tu dott sza ba dul ni 
a gon do lat tól, hogy gon do sabb vé de ke zés sel csök ken te ni le he tett vol na azt a hat ka pott gólt, 
és az Ipswichnál edző ként be ve ze tett tak ti ká ját be fo lyá sol hat ta az ola szok tól lá tott „be ton-
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12 George Raynor pél dá ul gú nyo san jegy zi meg, hogy a fut ball ban „a já ték tu dást nem le het sem mi vel sem 
pó tol ni, de az edző dol ga ál ta lá ban az, hogy még is csak ta lál jon va la mit. Ramsey nyil ván va ló an ta lált is” (Thomson 
1996). Ugya nitt ol vas ha tó egy ér de kes be szá mo ló is 1966-ból.

vé de ke zés” is. A nagy szur ko ló tá bor ral so sem ren del ke ző Ipswich Town 1961–1962-ben 
újonc ként nyert baj nok sá got, mi köz ben lé nye gé ben már a 4–3–3-as fel ál lást al kal maz ta – 
per sze ru gal ma san, a Ramseynek ren del ke zé sé re ál ló játékosanyaghoz iga zít va. A há rom-
sze mé lyes csa tár sort két gól ké pes já té kos, Phi lips és a so kat moz gó Crawford, va la mint egy 
tel je sen ha gyo má nyos stí lus ban ját szó jobb szél ső al kot ta. A jobb össze kö tő Moran hát ra hú-
zó dott a kö zép pá lyá ra, de az iga zán meg le pő sze rep kört az idő sö dő bal szél ső, Leadbetter 
kap ta, aki a ha gyo má nyok hoz hí ven ne mi gen hagy ta el a bal ol dal vo na lat, csak hogy sok szor 
hát ra hú zó dott szin te bal hát véd be is, meg te remt ve a kap cso la tot a csat árok és a vé dők 
kö zött. Ezért gya kor ta ma radt fe de zet le nül, és ha nem fu tott is na gyon so kat, időn ként nagy 
za vart oko zott vá rat lan föl buk ka ná sá val az el len fél ka pu ja előtt (Lodziak 1966: 39).

Mi u tán Ang lia ve re sé get szen ve dett (igaz, a vi lág baj nok Bra zí li á tól) az 1962-es VB 
ne gyed dön tő jé ben, Winterbottom le mon dott, s Alf Ramsey lett az új szö vet sé gi ka pi tány. 
Ra gasz ko dott ah hoz a jo gá hoz, hogy egye dül ál lít has sa össze a csa pa tát, és ne vá lo ga tó 
bi zott ság irá nyí tá sa alatt. Ez volt a leg fon to sabb újí tás az 1966-os, Ang li á ban ren de zen dő 
vi lág baj nok ság előtt.

A szak írók sok szor ki kezd ték Ramseyt.12 Egy fe lől nem volt a sza vak em be re, más fe lől a 
„föld höz ra gadt cso da”, ame lyet csa pa tá val mű velt, nem va la mi lát vá nyos já té kon ala pult, 
ha nem sok fu tá son, az el len fél ál lan dó za va rá sán, föl gyor sí tott tem pón, amit az tán má sol ni 
kezd tek a ter mé sze te sen gyön gébb játékosanyaggal ren del ke ző klu bok is, és ez mo no tó ni á-
ba tor kollt. Ez zel szem ben Ramsey an gol vá lo ga tott ja 1966–1970 kö zöt ti 35 mér kő zé sé ből 
21-et meg nyert, és csak né gyet ve szí tett el, 62 gólt szer zett, és csak 22-t ka pott. Ki tű nő en 
sze re pelt két vi lág baj nok sá gon és a köz be eső EB-n is. Két ség te le nül ez volt min den idők 
leg ered mé nye sebb an gol vá lo ga tott ja.

Ramsey után a het ve nes-nyolc va nas évek an gol vá lo ga tott ja mind ig na gyon so kat ígé rő 
volt, de ke ve set vál tott be az ígé re tek ből. Edzők egész so ra pró bál ta ki vá lasz ta ni a leg meg-
fe le lőbb já té ko so kat ar ra, hogy „an go lul”, il let ve ki fi no mul tabb, „kon ti nen tá lis” mó don, 
pél dá ul söp rö ge tő vel játssza nak, de eb ben mind ig volt va la mi tisz tá zat lan ság. Kü lö nö sen az 
volt a za va ró, hogy míg a klu bok sor ra nyer ték az eu ró pai ku pá kat, a köz vé le mény in kább 
a nem ze ti ti zen egy től vár ta vol na a nagy ered mé nye ket. Ezt a han gu la tot leg in kább a saj tó 
ger jesz tet te, amely nek tag jai kép te le nek vol tak fel fog ni, hogy a mo dern fo ci ban egy sze rű en 
nem le het zsi nór ban nyer ni a nem zet kö zi meccse ket, és mind tá jé ko zott sá guk, mind vé le-
mény ala kí tá suk kocs mai szin ten ma radt. Azt ál lí tot ták, hogy az an gol fut ball tük rö zi Ang lia 
ál ta lá nos ha nyat lá sát. Tud tak ugyan ezek a fi úk szé pen és ered mé nye sen is ját sza ni, mint 
pél dá ul Ar gen tí na el len 1980-ban, csak hogy a tét meccse ken el ma rad tak az ered mé nyek. A 
saj tó azon csám cso gott, hogy a fo ci a gaz da ság hoz és a kül po li ti ká hoz ha son ló an egy egy-
ko ri nagy ha ta lom ha nyat lá sá nak je le it mu tat ja. Bűn ba kot ke res tek, és meg is ta lál ták a szak-
szer ve ze tek ben és egész Eu ró pá ban épp úgy, mint az an gol vá lo ga tott ban és ve ze tő i ben.

Ál lít ják az an go lok ról, hogy – pél dá ul a fran ci ák kal el len tét ben – ide gen ked nek az 
el mé le tek től. Töb bet ér a könny (meg a ve rí ték és a vér), mint a könyv. Pe dig Ang li á nak 
vol tak olyan fut ball-te o re ti ku sai is, mint Charles Hughes, a Lab da rú gó Szö vet ség edző kép-
zé si igaz ga tó ja 1982 és 1997 kö zött, vagy Neil Lanham sza bad úszó szak író, akik nap ra ké-
szek vol tak a lab da rú gás el mé le té ben. Mind ket ten azt val lot ták, hogy a prob lé má kat egy-
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13 Ren ge teg tin tát és pa pírt pa za rol tak már er re a té má ra. Ez a rész fő ként az aláb bi for rá sok ra tá masz ko dik: 
Financial Times Weekend 1/2, 1992. február; The Guardian, 1989. feb ru ár 18. és au gusz tus 9., va la mint 1993. 
már ci us 20.; The Independent, 1987. ok tó ber 2. és 1990. má jus 2.; Independent on Sunday, 1992. má jus 24.; The 
Observer, 1993. jú ni us 27.

sze rű en kell ke zel ni. Hughes meg ál la pí tot ta, hogy a leg több gól ma xi mum öt át adás ból 
szü le tik, Lanham ezt a szá mot há rom ra csök ken tet te. Min den eset re a nem ze ti baj nok ság és 
a nem zet kö zi ku pák ada ta it fi gye lem be vé ve két gól kö zött át lag 182-szer passzol tak a 
csa pa tok.13 Lanham eb ből azt a kö vet kez te tést von ta le, hogy a lab dát mi nél előbb a tá ma-
dók hoz kell jut tat ni, akár fej re passzol va, akár láb ra, akár lyuk ra, s hogy az el len fe let 
kö nyör te le nül za var ni kell a ma ga vé de ke ző har ma dá ban, hogy hi bá zás ra kény sze rül je nek, 
amit az tán ki le het hasz nál ni. Lanham egyik ked venc jel mon da ta ez: „Nem csak azért tá ma-
dunk, hogy nyer jünk, ha nem azért is, hogy vissza sze rez zük a lab dát.” Ő is, Hughes is 
meg ál la pí tot ta, hogy a gó lok nak jó két har ma da a pá lya tá ma dó har ma dá ban meg szer zett 
lab dák ból szü le tik. Az el kép zel he tő leg na gyobb hi ba a lab da el vesz té se, mert tá ma dás köz-
ben az azt kí sé rő vé dők ne he zen tud nak vissza zár kóz ni. Ez a föl is me rés per sze meg nö vel-
te az el len fél za va rá sá nak fon tos sá gát, s ah hoz ve ze tett, hogy kö zép pá lyás poszt ra in kább 
erő tel jes, mint tech ni kás já té ko so kat ke res tek, a „da ra bo sak” ki szo rí tot ták az olyan „pen-
gé se ket”, mint Hoddle vagy Waddle, akik nek még oly zse ni á lis ön meg va ló sí tá sa is oly kor 
a csa pat ká rá ra vált. A fő cél: a lab dát mi ha ma rabb az el len fél tér fe lé re jut tat ni, s akár 
koc ká za tok árán is elő re nyo mul ni. No per sze az ilyen el vek alap ján ját szott fut ball nem 
lát vá nyos, még ha iz gal mas is. Min den eset re Lanham el mé le tét a gya kor lat ban töb ben is 
gyak ran si ker rel pró bál ták meg va ló sí ta ni, így Bassett, Beck és Graham Taylor az el ső li ga 
kö zép me ző nyé be tar to zó csa pa tok nál.

Hughes Lanhamnél fon to sabb nak tar tot ta a mes ter ség be li tu dás meg ta ní tá sát fi a tal kor-
ban, de a The Winning Formula (A nye rő szisz té ma, 1990) cí mű köny vé ben ő is azt hang-
sú lyoz ta, hogy pusz tán jó lab da tar tás sal nem le het meccset nyer ni. Fel kell fej lőd ni mi nél 
gyor sab ban, és ál lan dó nyo mást kell gya ko rol ni az el len fél re. Ez a fo ci fő csa pá sa, ami re 
per sze is mét csak könnyű rá süt ni a „rúgd és fuss” bé lye get. Ám ami kor Graham Taylor 
1991-ben azt nyi lat koz ta, hogy an go lab bá kell vál nunk a nem zet kö zi po ron don, az az úgy 
kell ott fel lép nünk, mint egy iga zi an gol csa pat, nem az olyan kis csa pa tok stí lu sá ra gon-
dolt, mint pél dá ul a Wimbledon, ha nem azo ké ra a na gyo ké ra, ame lyek nem zet kö zi leg is 
si ke re sek vol tak, mint pél dá ul a Manchester United a negy ve nes-öt ve nes évek ben, a hat-
va nas évek má so dik fe lé ben és ma nap ság, a Tottenham a negy ve nes-öt ve nes évek for du ló-
ján, a hat va na sok ele jén, a Leeds a het ve nes évek el ső fe lé ben, a Nottingham a má so dik 
fe lé ben stb.

A ha nyat lás mint olyan, köz pon ti sze re pet ját szik Nagy-Bri tan nia tör té ne té ben. Vegyük 
csak az ipart: a fej lő dé se itt kez dő dött, de az tán má sok be ér ték, sőt le is hagy ták Nagy-Bri-
tan ni át. A gaz da sá got rosszul irá nyí tot ták, nem volt ele gen dő ver seny szel lem és ter me lé-
keny ség. A gyar mat bi ro dal mát vesz tett Ang lia ré gi di cső sé ge után nosz tal gi á zik. Ha son ló-
kép pen a sport ban is el ső volt va la ha ez az or szág, és még a kö zelmúlt ban is na gyon jó volt, 
ám a fut ball he ge mó nia va ló já ban igen rö vid ide ig tar tott. Ol vas suk csak el ezt az idé ze tet:

Ha Ang lia meg akar ja tar ta ni te kin té lyét a nem ze tek kö zött, ak kor min den egyes já té kos nak – 
csa tár nak és vé dő nek egya ránt – töb bet kell hasz nál nia a fe jét, és ál lan dó gya kor lás sal jobb 
tech ni ká ra kell szert ten nie, kü lön ben a já ték el fog ja ve szí te ni nép sze rű ség ét, Nagy-Bri tan nia 
pe dig a di cső sé gét.
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14 Cattont Brian Glanville idézi (Glanville 1955: 13).
15 Nyil ván va ló, hogy az em ber nek nem kell tud nia kü lö nö seb ben jól fut bal loz ni. Az an gol fut ball 1950-es 

évekbeli vál sá ga ide jén Glanville azt gon dol ta, hogy a jö vő ben a kö zép osz tály ok fo ko zó dó ér dek lő dé se lesz az, 
ami majd meg men ti a já té kot (Glanville 1955: 189). Azt fej te ge ti – elég meg győ ző en –, hogy az an gol já ték ne he-
zen sza ba dul ha tott a mun kás osz tály be li maszkulinitás sa já tos szub kul tú rá já tól, amely a „ter mé sze tes” tu laj don sá-
go kat di cső í tet te, és gya nak vás sal te kin tett min den olyan kí sér let re, amely gon dol ko dás sal és ta ní tás sal kí ván ta 
fej lesz te ni a já ték tu dást és a tak ti kát. Vé gül is az egyik leg ügye sebb já té kos, Stanley Matthews volt az, aki az an gol 
csa pat 1950-es, vi lág baj nok sá gi ku dar cá nak okát nem más ban lát ta, mint „ab ban, a meccs előt ti tak ti kai meg be-
szé lés ben, ame lyet ak kor tar tott meg el ső al ka lom mal a csa pat edző je. Hi szen nem le het meg mon da ni a sztár já té-
ko sok nak, hogy mit csi nál ja nak, és ho gyan játssza nak, ami kor egy nem zet kö zi meccsen kint van nak a pá lyán” 
(Matthews 1960).

16 Itt Bob Ferrier ér de kes és meg győ ző elem zé sé re tá masz kod tam (Ferrier 1960: 159–179).

Ezt 1923-ban ír ta James Catton, ak ko ri ban jól is mert sport új ság író, az Athletic News 
szer kesz tő je.14

Lé vén, hogy más nem ze tek oly lel ke sen el ta nul ták tő lünk a fo cit, előbb-utóbb nyil ván va-
ló an szá mí ta ni kel lett vol na a ki hí vás ra és ar ra, hogy a győ zel met egy re ne he zebb lesz új ra 
meg új ra ki vív ni, ám mi – a fut ball ban éppúgy, mint a gaz da ság ban – nem tet tünk meg 
min dent en nek ér de ké ben.

So kan és so kat hi báz tat ták az an gol baj no ki rend szert. Az el ső li ga né pe sebb, mint bár hol 
má sutt, ezért a leg jobb já té ko sok már jó val a baj nok ság vé ge előtt el fá rad nak, mi ként az a 
Manchester United menőivel tör tént 1998-ban. A baj nok ság min de nek fö lött áll, és túl sá go-
san ha gyo mány őr ző. A har min cas évek WM-rendszere óta az egyet len szer ke ze ti újí tás a 
4–3–3-as fel ál lás be ve ze té se volt. Az óri á si fi zi kai meg ter he lés mi att nem jut idő azok nak a 
kész sé gek nek a fej lesz té sé re, ame lyek se gít sé gé vel felül le het ne ke re ked ni a tech ni ká sabb 
kül föl di já té ko so kon. A ve re ség től va ló fé le lem is ah hoz ve zet, hogy az erő nek na gyobb a 
be csü le te, mint az ész nek. Az edző ben nem bíz nak elég gé, a he lyez ke dést és a lab da tar tást 
el ha nya gol ják. Ehe lyett a ta pasz ta lat, a ke mény ség, az üt kö zé sek bá tor fel vál la lá sa, no meg 
a csa pat szel lem szá mít. A pro fi fut ball Ang li á ban – akár a já té ko so kat néz zük, akár a kö zön-
sé get – mind ig is a mun ká sok sport ja volt. 1945 előtt alig akadt kö zöt tük olyan, aki járt 
vol na kö zép is ko lá ba. Még ma is so kan a kor cso port juk mű ve let le nebb ré te gé ből ke rül nek 
ki, a ki sebb ség ből pe dig úgy lesz ve ze tő, hogy ő sem ren del ke zik meg fe le lő kép zett ség gel, 
bár a gya kor la ta két ség te le nül meg van. Ez zel szem ben a leg több eu ró pai or szág ban a fo ci 
sze rep lői a leg kü lön fé lébb tár sa dal mi ré te ge ket kép vi se lik, és nem csak a mun kás osz tály be-
li fi a ta lo kat. Az ot ta ni edzők so kol da lúb bak, in tel li gen seb ben fog lal koz nak a fo ci val. Az 
an go lok pe dig nem csak hogy mű ve let le nek ma rad tak, ha nem még gya nak vás sal is ke ze lik 
az ide gen mó dit.15

Tér jünk vissza egy pil la nat ra ki in du ló pon tunk hoz: a sze re lés hez, amely leg in kább jel ké-
pe zi az an gol, job ban mond va: a brit fut ball fér fi as sá gát. Tény, hogy a fo ci, aho gyan azt az 
an go lok di vat ba hoz ták, rend kí vül fér fi as volt. So kat kel lett fut ni, a csa tá rok nak cse lez ni, a 
vé dők nek meg ha tá ro zot tan sze rel ni, gya kor ta vál lal lök ni, az tán el rúg ni a lab dát mi nél 
messzebb re, ami per sze dur va do log nak tű nik, és nem is va la mi konst ruk tív. Ná lunk a csa-
pat já ték ki ala ku lá sa és a tu do má nyos meg kö ze lí tés sem csor bí tot ta so ha a fi zi kai kész sé gek 
be csét. Az an go lok mind ig is nyíl tan és egy sze rű en ját szot ták a fo cit, ahol igen is nagy sze-
re pe volt a sze re lés nek, az em ber em ber el le ni já ték nak.16

A ko rai an gol (és skót) já té ko so kat a fut ball pro fesszo ra i nak ne vez ték, de ez in kább csak 
iró nia, hi szen so ha sem ok tat tak sen kit er re a já ték ra ab ban az ér te lem ben, mint ahogy mond-
juk, a pro fi kri ket te zők kel te szik.
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Ide gen is volt az an go lok tól az a gon do lat, hogy a fut ball tu do má nyát va la ki más nak 
át ad ják, bár idő vel ki ter me lő dött az az egy re gya ra po dó ki sebb ség, ame lyik kül föld ön vál-
lalt edzői mun kát, s 1945 után már a saj tó ban is hal lat ták a hang ju kat azok az „europomán” 
új ság írók, akik az edzés fon tos sá gát hang sú lyoz ták. Az, hogy Ang lia volt az el ső fut ball-
nem zet, épp úgy járt hát rá nyok kal is az elő nyök mel lett, mint az or szág út tö rő sze re pe az 
ipar ban. A ko rai könnyű si ke rek el bi za ko dott sá got szül tek, azt az ér zést, hogy mi, an go lok, 
min dent tu dunk, amit a fo ci ról tud ni ér de mes, ezt pe dig az em ber já ték köz ben ta nul ja meg, 
nem pe dig du má val, gon dol ko dás sal és gya kor lás sal.

Azok, akik ké sőbb kezd ték a fo cit (a töb bi eu ró pa i ak és a dél-ame ri ka i ak), új szem mel 
néz tek a sport ág ra. Ők már vá lo gat hat tak a tő lünk ta nult dol gok ból, hogy mit vesz nek át, és 
mit nem. Mind az eu ró pa i ak, mind a dél-ame ri ka i ak a tech ni kát, a lab da ke ze lést, az ügyes 
passzo lást tar tot ták a leg fon to sabb nak. Míg Nagy-Bri tan ni á ban a fut ball em ber em ber el le-
ni küz de lem ma radt, oda át az em ber és a lab da kap cso la tát tar tot ták fon to sabb nak. A jó 
passz fö lös le ges sé te szi a sze re lé si kí sér le tet, a lab da tar tás ba az is be le tar to zik, hogy sza ba-
dul junk meg a lab dá tól, mi e lőtt a vé dő oda ér. Épp ezért má sok leg in kább a pon tos passzo-
lást gya ko rol ták. Eb ből fej lő dött ki idő vel a lab da fe de zé sé nek gya kor la ta, ami rend kí vül 
bosszan tot ta az an gol fo cis tá kat. Ugya nak kor a kül föl di ek az an gol „szem be ba bám, ha 
sze retsz”-stí lust érez ték bru tá lis nak, ve szé lyes nek és pri mi tív nek. Ha va la ki va la ha meg ír ja 
a fut ball hu sza dik szá za di tör té ne tét, el ső sor ban majd en nek a két fel fo gás nak az üt kö zé sé-
vel, il let ve köl csön ha tá sa i val kell hogy fog lal koz zék.

Van te hát né mi igaz ság ab ban az ál lí tás ban, hogy az an go lok mind ig is a gyor sa sá got, 
erőt, egy sze rű sé get, ki tar tást tar tot ták szem előtt. Já té ko sok, edzők és né zők egya ránt min-
dig is fon to sabb nak gon dol ták a já ték fér fi as sá gát a szép sé gé nél. A né zők be ki a bá lá sai még 
ma is leg in kább ar ra irá nyul nak, hogy a já té ko sok men je nek elő re. Ám mind ig volt Ang li á-
ban egy olyan ki sebb ség is, ame lyik tu da tá ban volt a tech ni ka fon tos sá gá nak, még ha azt 
kom bi nál ni akar ta is az erő vel: Chapmantől, Roustól és Winterbottomtól Busbyn, 
Nicholsonon, Rowe-n és Paisleyn ke resz tül Ramseyig, Robsonig és Hoddle-ig en nek a 
tá bor nak a hang ja egy re erő sö dött, mi köz ben a „rúgd és fuss” hí ve ié hal kult. Ma már min-
den ki egyet ért ab ban, mi lyen ha tá sos le het egy hosszú át adás – ami nem azo nos a jó messzi-
re el rú gott lab dá val –, amint azt a leg utób bi vi lág baj nok sá gon is oly re me kül bi zo nyí tot ta a 
hol land Frank De Boer Ar gen tí na el len.

Mind ed dig azt mond tuk, hogy a „rúgd és fuss” áll szem ben a szép fo ci val. Ma már új 
ve szély fe nye get. Charles Hughes erő sen bí rál ta a mai fo cit a har minc-negy ven év vel 
ez előt ti hez ké pest. Sze rin te un tat ja a né zőt, mert vé ge van an nak, hogy most ez a csa pat 
tá mad, az tán meg a má sik; csak já rat ják vég nél kül a lab dát a kö zép pá lyán, amit ta lán nem-
csak a né zők un nak, ha nem ma guk a já té ko sok is. Hughes sze rint oda ve ze tett a min den áron 
győz ni aka rás, va la mint az edzé si és fel ké szü lé si mód sze rek tu do má nyos sá vá lá sa, hogy 
má ra ki ala kult az at lé ti kus fut ball. Nem le he tet len, hogy csak ha mar sem mit sem fog ér ni a 
tech ni ka, ha nem az győz, aki nek na gyobb a nyers ere je. A fut bal lis ta előbb-utóbb gla di á tor-
rá vá lik, aki ke mé nyen har col, ta pod tat sem en ged a po zí ci ó já ból, oda rúg, ha kell, és fittyet 
hány a já ték szép sé gé nek. Ha ez meg va ló sul, hoz zá ké pest a jó öreg „rúgd és fuss” is lát vá-
nyos nak fog tűn ni.

Kál lai Ti bor for dí tá sa

 

replika94



 replika 95

Hi vat ko zott iro da lom

Arlott, John (1952): Concerning Soccer. H. n.
Ferrier, Bob (1960): Soccer Partnership. Billy Wright and Walter Winterbottom. H. n.
Glanville, Brian (1955): Soccer Nemesis. H. n.
Joy, Bernard (1956): Soccer Tactics. H. n.
Korr, Charles (1986): West Ham United. The Making of a Football Club. H. n.
Lodziak, Conrad (1966): Understanding Soccer Tactics. H. n.
Matthews, Stanley (1960): The Stanley Matthews Story. H. n.
Meisl, Willi (1955): Soccer Revolution. H. n.
Raynor, George (1953): How to beat Hungary? In Sunday Chronicle, november 22.
Taylor, Rogan és Andrew Ward (1995): Kicking and Screaming. An Oral History of Football in England. H. n.
Thomson, David (1996): 4–2. H. n.

 replika 95


