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Az EurópA-bAjnokságok
színEs történEtE

Az első, 1960-As eb előtt Az UeFA 
még Alig tUdott 13 tAgállAmot 
rávenni A nevezésre, mAgárA A 
tornárA pedig kevesebb ország 
jUtott ki, mint Ahány tAgjA volt Az 
eU AlApját képező eUrópAi szén- 
és Acélközösségnek. de Az 1976-os 
selejtezők izgAlmAi bizonyították, 
hogy négy csApAtnAk már szűk 
A Földrész nAgy rAndevújA, 
1988-bAn nyUgAt-németország 
Azt tette nyilvánvAlóvá, hogy 
A lokális eUrópAi eseménynek 
globális rAngot lehet Adni, 
1996-bAn látszólAg AngliábA 
„tért hAzA” A FUtbAll, vAlójábAn 
AzonbAn A rendszerváltás Utáni, 
átrAjzolódó eUrópánAk nyílott 
ki immár tizenhAt csApAttAl, most 
pedig már A selejtezőben indUlók 
csAknem Fele, 24 együttes lehet 
ott A  tornán. idézzük hát meg ezt 
A hőseposzt, Amely párizsbAn, A 
„világ FővárosábAn” kezdődött, 
és Amely hAmArosAn ott is 
FolytAtódik. idézzük meg jAsinnAl, 
benével, rivávAl, müllerrel, 
pAnenkávAl, schUsterrel, 
plAtinivel, vAn bAstennel, 
schmeichellel, sUkerrel, 
zidAne-nAl, rehhAgellel, XAvivAl 
és FernAndo torresszel sok-
sok kAlAndját AnnAk Az ádáz 
„hArcnAk”, Amely Az ezüstös 
serleg birtoklásáért Folyik.1990 Ft
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NEM VÉLETLENÜL 
MONDTA PELÉ 
A 2000-ES EURÓPA-
BAJNOKSÁG LÁTTÁN, 
HOGY „VILÁGBAJNOKSÁG 
EZ, ARGENTÍNA ÉS 
BRAZÍLIA NÉLKÜL”. 

A labdarúgó Európa-bajnokság ázsió-
ja ugyanis – a mi öreg földrészünkön 
mindenképpen – vetekszik még a vi-
lágbajnokságéval is. A színvonalat 
tekintve pedig már előtte is jár. Mi 
tagadás, az Eb-n nincsenek a mércét 
megütni képtelen, de a kontinentális 
kvóták miatt a tornára mégis kijutó ka-
ribi válogatottak vagy teljesen fogal-
matlan délkelet-ázsiai játékvezetők, 
akik nem egy világbajnokságot tet-
tek már tönkre alkalmatlanságukkal. 
Vagy emiatt kevésbé sokszínű lenne 
az Eb, mint a vb? Aligha, hiszen mi az-
tán pontosan tudjuk, milyen változa-
tos és tagolt, ha éppen nem széttagolt 
Európánk van. 

A széttagoltság kiváltképp előtérbe 
tolakodó szó mostanság földrészünk 
kapcsán: kiválnak-e az Unióból a görö-

gök, kiválnak-e a britek, inog-e Schen-
gen, szétesik-e az eurózóna? – fesze-
getik a kérdést nap mint nap. Drámai 
gyorsasággal formálódik szemünk 
előtt az új Európa, de a mi szemünk 
előtt valójában csak az az Euro lebeg, 
amelyből senki nem akar kimaradni. 
Ellenkezőleg: amelyért mindenki meg-
tesz mindent, csak hogy oda tartozhas-
son. Pedig nem volt ez mindig így: az 
első, 1960-as Eb előtt az UEFA még 
alig tudott 13 tagállamot rávenni a ne-
vezésre, magára a tornára pedig keve-
sebb ország jutott ki, mint ahány tagja 
volt az EU alapját képező Európai 
Szén- és Acélközösségnek. De az 1976-
os selejtezők izgalmai bizonyították, 
hogy négy csapatnak már szűk a föld-
rész nagy randevúja, 1988-ban Nyugat-
Németország azt tette nyilvánvalóvá, 
hogy a lokális európai eseménynek 
globális rangot lehet adni, 1996-ban 
látszólag Angliába „tért haza” a futball, 
valójában azonban a rendszerváltás 
utáni, átrajzolódó Európának nyílott ki 
immár tizenhat csapattal, most pedig 
már a selejtezőben indulók csaknem 
fele, 24 együttes lehet ott a korábban 

Eb-döntőnek is nevezett – ma már így 
alig hívható – tornán. Most még nehéz 
eldönteni, hogy a reform, az újabb 
létszámbővítés jó vagy rossz irányba 
viszi-e el az európai futballt, de egy-
részt az Eb-történelem minden eddigi 
újítása jól sült el, másrészt magyarként 
is örülhetünk, mert 44 keserű év után 
lesz ott újra a válogatottunk. És a tör-
ténelem kereke csak forog, forog, s a 
vonala önmagába tér vissza olykor: 
2020-ban már nem országok, hanem 
európai városok (köztük Budapest 
négy mérkőzéssel) rendezik meg az 
Eb-t, csak a legjobb négy gyűlik majd 
össze egy kijelölendő közös helyszín-
re. Éppen, mint a hőskorban.

Idézzük hát meg ezt a hőseposzt, 
amely Párizsban, a „világ fővárosában” 
kezdődött, és amely hamarosan ott is 
folytatódik. Idézzük meg Jasinnal, Be-
nével, Rivával, Müllerrel, Panenkával, 
Schusterrel, Platinivel, Van Bastennel, 
Schmeichellel, Sukerrel, Zidane-nal, 
Rehhagellel, Xavival és Fernando 
Torresszel sok-sok kalandját annak az 
ádáz „harcnak”, amely az ezüstös ser-
leg birtoklásáért folyik.

Euro: a szárnyaló 
árfolyam

ELŐSZÓ

BODNÁR 
ZALÁN

AZ EURÓPA-
BAJNOKSÁGOK
SZÍNES 
TÖRTÉNETE

ISBN 978-615-5475-12-2 
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Az ötletgazdának a francia Henri 
Delaunay tekinthető, akinek ma a 
nevét viseli az Eb-serleg, és aki a 
Francia Labdarúgó-szövetség főtit-
káraként 1927-ben vetette fel először 
a földrész országai közötti viadal öt-
letét. Kapott érte hideget-meleget, és 
1955-ben bekövetkezett halála miatt 
nem is élhette meg, hogy az általa 
megálmodott versenysorozat elin-
duljon hódító útjára. 

Az először 1960-ban megrende-
zett, mai értelemben vett Euró-
pa-bajnokságnak (1968-ig Európai 
Nemzetek Kupájának) nincs ugyan 
hivatalos jogelődje, de van előfutá-
ra: a külföldi szakirodalom Nemzet-
közi Közép-Európai Kupának vagy 
Gerö-Svehla-kupának nevezi azt a 
tornát, amelyet 1927 és 1960 között 
hatszor rendeztek meg (az Ansch-
luss miatt 1938-ban félbeszakadt), 

mindannyiszor évekig tartott, és 
hét közép-európai ország (Ausztria, 
Magyarország, Csehszlovákia, Jugo-
szlávia, Olaszország, Svájc, Lengyel-
ország – de nem mindegyik indult 
el mindegyiken, Jugoszlávia pedig 
csak az utolsón csatlakozott) vetél-
kedett az Antonín Svehla csehszlo-
vák miniszterelnök által felajánlott 
trófeáért (névadóként az ő helyébe 
lépett a világháború után a szabad-
kai magyar családból származó dr. 
Jozef Gerö, az osztrák futballszövet-
ség igazgatója). A röviden csak Eu-
rópa-kupának hívott sorozat szisz-
témája szerint körmérkőzést vívtak 
egymással a csapatok, és a végén a 
legtöbb pontot szerző vihette haza a 
trófeát.

Számunkra azért különösen kedves 
ez a sorozat, mert magyar siker is köt-
hető hozzá, nem mellesleg az Arany-

csapat legdicsőbb tetteinek egyike. Az 
1953-ban Rómában az 1948 óta, vagyis 
öt éve húzódó sorozatot nyerte meg a 
Sebes Gusztáv szövetségi kapitány 
irányította magyar válogatott. Ebben 
a kiírásban öt ország válogatottja vett 
részt (a lengyel és a jugoszláv hiány-
zott), a magyar együttes első meccse 
1948-ban a Svájc elleni 7:4-es győze-
lem volt. 

1927–1960
Az Európa-kupa győztesei
1927–30: Olaszország
1931–32: Ausztria
1933–35: Olaszország
1936–: nem fejezték be
1948–53: Magyarország
1955–60: Csehszlovákia

Az előfutár: 
az Európa-kupa
A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG ÉS A NYÁRI OLIMPIA 
UTÁN A FUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG A VILÁG 
HARMADIK LEGNÉZETTEBB SPORTESEMÉNYE. PEDIG 
A MEGSZÜLETÉSÉHEZ VEZETŐ ÖSVÉNY MINDEN VOLT, 
CSAK NEM DIADALÚT. 

Az Eb-trófea 
méltán 
viseli Henri 
Delaunay 
nevét
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Hazai meccsei közül hármat meg-
nyert válogatottunk (Svájc ellen 7:4, 
Csehszlovákia ellen 2:1, Ausztria el-
len 6:1), az olaszokkal pedig 1:1-et 
játszott, az idegenbeli mérleg azon-
ban már nem volt ilyen makulátlan, 
csak Svájcban győztünk (4:2-re), 
kikaptunk viszont Ausztriában (3:2) 
és Csehszlovákiában (5:2) is. Így a 
sorozat számunkra utolsó meccsén, 
1953. május 17-én Rómában, az új 
stadion avatásán (amelyet akkori-
ban még nem Olimpicónak hívtak, 
mert Róma csak 1955-ben kandi-

dált az 1960-as olimpia rendezésé-
re, hanem Stadio dei Centomilának, 
utalva a százezres befogadó-képes-
ségre) az Európa-kupa volt a tét 
százezer néző előtt. Ezen a mérkő-
zésen lépett először pályára a klasz-
szikussá vált Grosics – Buzánszky, 
Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás – 
Budai II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, 
Czibor felállásban az Aranycsapat, 
amely elrontotta az azúrkékek sta-
dionavatóját, és Puskás Ferenc két, 
valamint Hidegkuti Nándor egy gól-
jával 3:0-ra győzött. 

TUDTA-E?
Az 1953-as római EK-
döntő napján voltak az 
országgyűlési választá-
sok Magyarországon, és 
Rákosi Mátyás párttitkár 
a kezdés utáni percek-
ben tudta meg, hogy a 
rádióadás nem felvételről 
megy, így éktelen haragra 
gerjedt, mert megijedt, 
hogy egy esetleges vereség 
„elrontja a nép hangulatát 
a választásokon”. Ám nem 
kellett izgulnia, sima 3:0 
lett a vége. Jó napja volt 
Rákosi elvtársnak, hiszen a 
választás még simább volt: 
a Magyar Függetlenségi 
Népfront (valójában a Ma-
gyar Dolgozók Pártja) 98,2 
százalékot „szerzett”…  

98,2%

A római stadion 
megnyitóján lépett 
először pályára 
a klasszikussá vált 
felállásban 
az Aranycsapat

Puskás Ferenc és 
Giampiero Boniperti 
kapitányi kézfogása 

az 1953-as 
EK-döntőben
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A NEMZETKÖZI 
LABDARÚGÓ-
SZÖVETSÉGHEZ, 
A FIFA-HOZ KÉPEST 
JELENTŐS, KEREKEN 
FÉL ÉVSZÁZADOS 
KÉSÉSSEL, 1954-BEN 
SZÜLETETT MEG 
AZ EURÓPAI 
LABDARÚGÓ-
SZÖVETSÉG, 
AZ UEFA, AMELY 1955-
BEN ÉLETRE HÍVTA 
A KLUBCSAPATOK 
KONTINENTÁLIS 
VETÉLKEDÉSÉT (BEK), 
MAJD 1957-BEN 
DÖNTÖTT ARRÓL, 
HOGY MEGVALÓSÍTJA 
HENRI DELAUNAY 
HÁROM ÉVTIZEDDEL 
KORÁBBI ÁLMÁT: ÍGY 
SZÜLETETT MEG AZ 
EURÓPA-BAJNOKSÁG, 
AMELY 1968-IG EURÓPAI 
NEMZETEK KUPÁJA 
NÉVEN FUTOTT. 

1960
ELŐDÖNTŐK
SZOVJETUNIÓ
CSEHSZLOVÁKIA 3:0 (1:0)
Marseille, 30 000 néző, vezette: Ionni (olasz)
Szovjetunió: Jasin – Csoheli, Maszljonkin, 
Krutyikov – Vojnov, Nettó – Metreveli, Ivanov, 
Ponyegyelnyik, Bubukin, Meszhi.
Csehszlovákia: Schroiff – Safránek, Popluhar, 
Novák – Buberník, Masopust – Vojta, 
Moravcik, Kvasnak, Bubník, Dolinsky.
Gól: Ivanov (35., 56.), Ponyegyelnyik (67.)

FRANCIAORSZÁG
JUGOSZLÁVIA  4:5 (2:1)
Párizs, 35 000 néző, v: Grandain (belga)
Franciaország: Lamia – Wendling, Herbin, 
Rodzik – Marcel, Ferrie – Heutte, Muller, 
Wisniewski, Stievenard, Vincent
Jugoszlávia: Soskics – Durkovics, Zebec 
–Juszufi, Zanetics, Perusics – Knyezs, 
Jerkovics, Galics, Sekularac, Kosztics.
G: Vincent (12.) Heutte (43., 62.), Wisniewski 
(52.), ill. Galics (11.), Zanetics (55.) Knyezs 
(75.), Jerkovics (77., 78.)

A 3. HELYÉRT
FRANCIAORSZÁG
CSEHSZLOVÁKIA  0:2 (0:0)
Marseille, 9400 néző, v: Ionni (olasz)
Franciaország: Taillandier - Rodzik, Jonquet, 
Chorda – Marcel, Siatka – Heutte, Douis, 
Wisniewski, Stievenard, Vincent. 
Csehszlovákia: Schroiff - Safránek, Popluhár, 
Novák – Buberník, Masopust – Pavlovic, Vojta, 
Molnár, Bubník, Dolinsky. 
G: Bubník (58.), Pavlovic (88.)

A DÖNTŐ
SZOVJETUNIÓ
JUGOSZLÁVIA  2–1 (0–1, 1–1, 1–1)
Párizs, Parc des Princes stadion, 18 000 néző, 
v: Ellis (angol)
Szovjetunió: Jasin - Csoheli, Maszljonkin, 
Krutyikov – Vojnov, Nettó – Metreveli, Ivanov, 
Ponyegyelnyik, Bubukin, Meszhi. 
Jugoszlávia: Vidinics - Durkovics, 
Miladinovics, Juszufi – Zanetics, Perusics – 
Sekularac, Jerkovics, Galics, Matus, Kosztics 
G: Metreveli (50.), Ponyegyelnyik (113.), ill. 
Galics (40.)

A GÓLKIRÁLY
2-2 góllal: Galics, Jerkovics (mindkettő 
Jugoszlávia), Heutte (Franciaország), Ivanov, 
Ponyegyelnyik (mindkettő Szovjetunió) 

A legjobb játékos: Lev Jasin (Szovjetunió)

Vörös „veszedelem” 
Párizsban

Blagoje Vidinics jugoszláv kapus 
a labdával, a trófea viszont 
a szovjet csapaté lett 
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Még mentek az „előd”, az Európa-ku-
pa utolsó kiírásának meccsei, amikor 
már javában zajlottak az első, 1960-
as Eb selejtezői. Igaz, sok selejtező-
re nem volt szükség, mert az UEFA 
hívó szava keveseket érintett meg: a 
33 tagországból csak 17 jelentkezett 
az első sorozatra. Nem vettek részt 
a brit csapatok, a kétszeres világbaj-
nok olaszok vagy a szintén világbaj-
nok nyugatnémetek sem. A történeti 
hűség kedvéért jegyezzük fel az út-
törő országokat: Ausztria, Bulgária, 
Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, 
Görögország, Írország, Jugoszlávia, 
Lengyelország, Magyarország, NDK, 
Norvégia, Portugália, Románia, Spa-
nyolország, Szovjetunió és Törökor-
szág. Tartottak egy előselejtezőt (Ír-
ország–Csehszlovákia 2:0, 0:4), hogy 
kijöjjön a 16 csapatos mezőny, és utá-
na egyenes kieséses rendszerű, oda-
visszavágós alapon megkezdődtek a 
selejtezők – avagy, ha úgy vesszük, a 
nyolcaddöntők és a negyeddöntők – a 
négycsapatos döntőbe jutásért. Keve-
sen sejthették, hogy igazi sikertörté-
net indul útjára, amikor a történelmi 

napon, 1958. szeptember 28-án, a so-
rozat nyitányán – időben még az elő-
selejtezőt is megelőzve! – a moszkvai 
Luzsnyiki Stadion gyepére kivonult az 
első Eb-selejtezőn szereplő két együt-
tes, a szovjet és a magyar válogatott 
(az első Eb-gólt pedig Anatolij Iljin 
lőtte Bakó Béla kapujába).

Az alig három hónappal a balul sike-
rült, svédországi vb után a még mindig 
a sokk hatása alatt álló magyar válo-
gatottnak esélye sem volt a későbbi 
győztes Szovjetunió ellen, Moszkvá-
ban 3:1-re, Budapesten 1:0-ra győzött a 
„Nagy Testvér”. Amely aztán játék nél-
kül jutott be a négyes döntőbe, mert a 
nyolc között a végső győzelemre is 
nagy esélyes – az az évi aranylabdás 
Luis Suárezzel, továbbá Kubala László-
val, Alfredo Di Stéfanóval a soraiban, 
Helenio Herrerával a kispadon – Spa-
nyolországgal találkozott volna, ám 
Franco tábornok nem engedte, hogy a 
spanyol játékosok a Szovjetunió föld-
jére lépjenek… 

Már csak az ötletadó Delaunay-
ra való tekintettel is Franciaország 
nyerte el a rendezési jogot, és a gall 

kakasosok már dörzsölték is a tenye-
rüket, mert „csak” három kelet-euró-
pai ellenféllel kellett elbánniuk. Ám 
a torna előtt megsérült a franciák két 
ásza, az 1958-as vb gólkirálya, Just 
Fontaine és a Real Madrid-csillag, 
Raymond Kopa is, így az elődöntőben 
a jugoszlávok meglepték a házigazdát. 
Pedig 3:1-re és 4:2-re is vezetett Fran-
ciaország, ám Georges Lamia kapus 
szörnyű napot fogott ki, és 
ezt kihasználva, 5:4-re nyert 
akkori déli szomszédunk. Szi-
porkázott viszont egy másik 
kapus, a szovjet hálót őrző Lev 
Jasin is, aki tizenegyest is hárí-
tott a Csehszlovákia elleni másik 
elődöntőben. A 3:0-val a fináléba 
jutó Szovjetunió aztán a párizsi 
Parc des Princes stadionban Ju-
goszlávia ellen is győzött, hosz-
szabbításban: a mindent eldön-
tő gólt a 112. percben Viktor 
Ponyegyelnyik szerezte. A 
sztárjait vesztett franciák 
pedig odahaza még a bronzmeccset is 
elbukták. Kelet-Európa ünnepelhette 
önmagát – de még nélkülünk.

TUDTA-E?
A döntő után a legtöbb 
szovjet újság Hétfő gólt 
szerzett hétfőn címmel 
jelent meg. A Párizsban 
vasárnap este kezdődött 
meccs ugyanis moszk-
vai idő szerint éjfél után 
bő fél órával dőlt el, és 
kihagyhatatlan volt a szó-
játék, mivel a győztes gólt 
szerző Ponyegyelnyik 
neve hétfőt jelent. A hős-
sé váló csatár egyébként 
azért kerülhetett be a 
csapatba, mert a 21 éves 
ifjú csillag, a „szovjet Pe-
lének” kikiáltott Eduard 
Sztrelcov egy házibuliban 
rámozdult egy pártvezér 
lányára, aki azt hazudta, 
hogy a futballista meg-
erőszakolta, így Sztrelcov 
útja az Eb helyett a 
gulágra vezetett.

Lev 
Jasin, 
a torna 
legjobb 
játékosa
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A Michel Platini-féle UEFA-elnök-
ség döntését – miszerint 16-ról 
24-re emelkedik az Eb-résztvevő 
csapatok száma – természetesen 
örömmel fogadtuk. Hát még azt, 
hogy a sorsoláson az első kalapból 
Görögország érkezett, amely ugyan 
a legutóbbi vb-n nyolcaddöntős 
volt, de mégsem hasonlítható ösz-
sze Németországgal vagy Spanyol-
országgal. Románia is erősebbnek 
számított, de az előzetes erőfelmé-
rés alapján a papírforma az volt: 
Finnországgal kell megküzdenünk 
a pótselejtezőt jelentő harmadik 

helyért, Észak-Írország és a Ferö-
er-szigetek nem jelenthet veszélyt. 
Ehhez képest a Groupama Aréna 
első válogatott tétmeccsén azon-
nal kikaptunk hazai pályán 2–1-re 
az északírektől… A vállalhatatlan 
eredmény után az MLSZ nyom-
ban lépett, és első tétmeccse után 
máris menesztette Pintér Attila 
szövetségi kapitányt, majd kine-
vezte a helyére Dárdai Pált, akinek 
felnőttcsapattal még nem volt edzői 
tapasztalata, Németországban a 
Hertha BSC ifjúsági együtteseinél 
dolgozott. Dárdai a praktikusságot 

helyezte előtérbe, jól látta át, hogy 
a magyar válogatott nem alkalmas 
arra, hogy fazont szabjon a mecs-
cseken, hanem inkább stabilan kell 
védekeznie, megbecsülnie a labdát 
és türelmesen kivárni a kínálkozó 
lehetőségeket. A kezdeményezést 
így többnyire átengedte az ellen-
feleknek, de ez a taktika minden 
meccsen pontot ért. Először Buka-
restben, ahol a hajrában Dzsudzsák 
Balázs 25 méteres szabadrúgás-
góljával egyenlítettünk, és utána a 
Dárdai-csapat soha nem került hát-
rányba a meccseken. Finnországot 
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MAGYARORSZÁG
ÉSZAK-ÍRORSZÁG  1–2 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 20 672 néző, 
v: Aytekin (német).
G: Priskin (75.), ill. McGinn (81.), Lafferty (88.)
ROMÁNIA–MAGYARORSZÁG  1–1 (1–0)
Bukarest, 52 000 néző, v: Collum (skót).
G: Rusescu (45.), ill. Dzsudzsák (83.)
FERÖER–MAGYARORSZÁG  0–1 (0–1)
Tórshavn, 2000 néző, v: Kulbakov 
(fehérorosz).
G:Szalai (21.)
MAGYARORSZÁG
FINNORSZÁG  1–0 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 600 néző, 
v: Turpin (francia).
G: Gera (84.)
MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG  0–0
Budapest, Groupama Aréna, 22 000 néző, 
v: Karasev (orosz).
FINNORSZÁG
MAGYARORSZÁG  0–1 (0–1)
Helsinki, Olimpiai Stadion, 20 434 néző, 
v: Jug (szlovén).
G: Stieber (82.)
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA  0–0
Budapest, Groupama Aréna, 22 060 néző, 
v: Brych (német).
ÉSZAK-ÍRORSZÁG
MAGYARORSZÁG  1–1 (0–0)
Belfast, Windsor Park, 10 200 néző, 
v: Cakir (török).
G: Lafferty (93.), ill. Guzmics (74.)
MAGYARORSZÁG–FERÖER  2–1 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 16 500 néző, 
v: Schörgenhofer (osztrák).
G: Böde (63. és 71.), ill. R. Jakobsen (11.)
GÖRÖGORSZÁG
MAGYARORSZÁG  4–3 (1–1)
Athén, Karaiszkakisz Stadion, 9500 néző, 
v: Bebek (horvát).
G: Sztafilidisz (5.), Tahcidisz (57.), Mitroglu 
(79.), Kone (86.), ill. Lovrencsics (26.), Németh 
K. (54. és 75.)

A csoport végeredménye: 1. Észak-Írország 
21 pont, 2. Románia 20, 3. Magyarország 16, 
4. Finnország 12, 5. Feröer 6, 6. Görögország 6.
PÓTSELEJTEZŐ
NORVÉGIA–MAGYARORSZÁG  0–1 (0–1)
Oslo, 27 182 néző, v: Clattenburg (angol). 
G: Kleinheisler (26.)
MAGYARORSZÁG–NORVÉGIA  2–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 22 189 néző, 
v: Velasco (spanyol).
G: Priskin (14.), M. Henriksen (83. – öngól), ill. 
M. Henriksen (87.)

Véget ért 
a hosszú böjt
A LÉTSZÁMBŐVÍTÉS KEDVEZETT NEKÜNK, 
A SORSOLÁS JOBB NEM IS LEHETETT VOLNA, 
A KEZDET RÉMÁLOMSZERŰ VOLT, HÁROM SZÖVETSÉGI 
KAPITÁNYT IS KIPRÓBÁLTUNK, FERÖER ELLEN ÉGETT 
A HÁZ, AZTÁN EGY PERCEN MÚLOTT, HOGY NEM 
JUTOTTUNK KI LEGJOBB CSOPORTHARMADIKKÉNT, 
MAJD A NORVÉGIA ELLENI PÓTSELEJTEZŐN MINDEN 
ÚGY ALAKULT, AHOGY MEGÁLMODTUK: IGAZI 
HULLÁMVASÚT-TÖRTÉNET VÉGÉN ZÁRTA LE A HOSSZÚ 
BÖJTÖT A MAGYAR VÁLOGATOTT, ÉS 2016-BAN 44 
ÉVNYI TÁVOLLÉT UTÁN ISMÉT OTT LEHET 
AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON!
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itthon és idegenben is a hajrában 
szerzett góllal győztük le, Görög-
ország ellen idehaza pedig még úgy 
is jó eredménynek számított a gól 
nélküli döntetlen, hogy a papírfor-
ma teljesen felborult a csoportban, 
amelyet Észak-Írország uralt, a gö-
rög csapat pedig nyeretlenül állt az 
utolsó helyen. 

Dárdai azonban időközben a 
Hertha BSC felnőttcsapatának ve-
zetőedzője lett, így csak öt meccs 
jutott neki a válogatott élén, utód-
ja az általa ajánlott német Bernd 
Storck lett, aki 52 évesen még 

feltűnést keltő edzői eredmények 
nélkül állt. Románia ellen mutat-
kozott be, és igencsak maga ellen 
hangolta a közvéleményt, amikor 
a meccs előtt azt mondta: a dön-
tetlennel természetesen elégedett 
lenne. Az a meccs 0–0-ra végző-
dött, majd Belfastban is elhullaj-
tottunk fontos két pontot, mert bár 
vezettünk, az utolsó pillanatokban 
gólt kaptunk. Feröer ellen viszont 
nekünk kellett felállnunk hátrány-
ból, és egy jó csere, Böde Dániel 
révén sikerült is, aki két góljával 
eldöntötte a meccset. Az athéni 

vereség már nem osztott-szorzott, 
a végén már azért kellett szurkol-
nunk, hogy egy másik csoportban 
Törökország ne győzze le Izlandot, 
mert akkor legjobb harmadikként 
automatikusan kijutunk. De Selcuk 
Ínan a 89. percben becsavart egy 
szabadrúgást, így pótselejtező 
várt ránk, ellenfélként Norvégiát 
kaptuk. Utólag megköszönhetjük 
Ínannak, mert amúgy katarzis nél-
kül jutottunk volna ki, így viszont 
örök életre szóló emlékekkel let-
tünk gazdagabbak, és Storck is 
megmutathatta, milyen kiváló 
edző. A jóval esélyesebb norvégok 
ellen Oslóban egy újonc, a 20 éves 
Kleinheisler László – akit Storck 
segítője, a korábbi világklasszis 
Andreas Möller szúrt ki egy U21-es 
edzésen – góljával nyertünk, ideha-
za pedig Priskin Tamás adta meg 
az alaphangot egy gyönyörű csa-
varással. Úgy jutottunk ki, ahogy 
kell: kettős győzelemmel, telt ház 
előtt, ahol a játékosok és a közön-
ség együtt ünnepelhették a négy és 
fél évtizede várt pillanatot.

TUDTA-E?
A magyar válogatott 
nemcsak abban volt egye-
dülálló az Eb-selejtezők 
során, hogy – a görögök-
kel egyetemben – három 
szövetségi kapitány is 
bevetett a sorozatban, de 
abban is, hogy a véde-
lem állandóan alakult, 
formálódott. A közhelyek 
szerint egy csapatnál a 
védelem stabilitása és 
állandósága kiváltképp 
fontos, ám nálunk ez nem 
így volt: Pintér Attilánál 
még a Vanczák, Juhász, 
Lipták hármas védeke-
zett, Dárdai Pál első mecs-
csén, a bukaresti román–
magyaron Varga, Juhász, 
Korcsmár és Kádár alkot-
ta a védőnégyest, Storck 
elsőként (Románia ellen 
idehaza) a Fiola, Juhász, 
Kádár, Leandro megol-
dással próbálkozott, míg 
a Norvégia elleni hazai 
pótselejtezőre, tehát az 
utolsó meccsre pedig már 
a Fiola, Guzmics, Lang, 
Kádár felállás mellett tet-
te le a voksát. A horvátok 
elleni felkészülési meccs 
alapján az Eb-n is ők vár-
hatók a kezdőcsapatba.

Negyvennégy 
éve várt pillanat: 
a Norvégia 
elleni kettős 
győzelem után 
újra Eb-szereplő 
a magyar 
válogatott
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