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N ehéz beismerni, de lassacs-
kán a magyar női kézilabdá-
ban is meg kell szokni azt, 

hogy örvendünk, ha a válogatott 
nagy nehezen kijut egy világverseny-
re. Az olimpiára legutóbb 2008-ban 
jutottunk ki, úgy tűnik, most sem jön 
össze.

Mintegy húsz-huszonöt évvel ez-
előtt még az volt a kérdés, milyen 
színű érmet szerzünk. Emlékezhe-
tünk, mennyire bosszankodtunk, 
ha elbuktunk egy-egy világbajnoki 
döntőt vagy éppen Sydneyben vé-
geztünk második helyen, miután az 
olimpiai aranyért rendezett össze-
csapáson hatgólos előnyből veszítet-
tünk (amúgy a 2003-as vb-döntőben 
sem volt másképp). Tíz éve még azt 
számítgattuk, hogyan juthatunk be 
az elődöntőkbe, idővel azonban már 
azzal is megelégedtünk, ha kijelent-
hettük: még mindig ott vagyunk a 
világ legjobb hat-nyolc csapata kö-
zött. Ám úgy látszik, ezek az idők 
is lejártak. Legalábbis az utóbbi két 
világbajnokság ezt igazolja: a 2017-
es németországi tornán a 15. helyen 
végeztünk, most ismét az Elnök Ku-
páért „szálltunk harcba”.

Az utánpótlás más világ

Az örök optimisták nyilván rögtön 
előhozakodnak azzal, hogy nem 
kell szégyenkeznünk, hiszen női vo-
nalon szinte az összes junior korú 
csapatunk (arany)érmes – akár az 
Európa-bajnokságot, akár a világbaj-
nokságot nézzük. Az utánpótlás tehát 
biztosítva van – mondhatják nagy 
büszkén. Ám ez koránt sincs így. Hi-
szen már több csapatsportágunkban 
bebizonyosodott: a fi atal korban elért 
kiváló eredmény nem biztosíték arra, 
hogy az a felnőtt mezőnyben is sikert 
eredményez. Sőt. Talán éppen fordít-
va. Mert a nyugati világban a fi atal 
sportolókat a csapatsportágakban 
is egyénileg képezik, és a csapatban 
elért eredményekre nem fektetnek 
nagy hangsúlyt. Számukra az a fon-
tos, hogy a fi atal sportoló képessége-
inek megfelelően a legjobb ütemben 

fejlődjön fi zikai, technikai és pszichi-
kai szempontból egyaránt, s felnőtt 
korára legyen érett, a sportágában 
meghatározó szintű játékos. Magyar-
országon a rengeteg állami támogatás 
és befektetés ellenére a labdajátékok 
terén – egyelőre a vízilabdát kivéve – 
a szakmának ezt a részét még egyálta-
lán nem oldották meg. Nálunk inkább 
a csapat eredményességére összpon-
tosítanak. Ezért minél inkább telik 
az idő, annál inkább fog visszafelé 
csúszni az összes labdás csapatsport-
ág. A következő nagy pofon már most 
előrevetíthető: a januári kézilabda 
Európa-bajnokságon férfi  csapatunk 
fog leégni a visszavonult Nagy László 
MKSZ-alelnök által a válogatott élére 
kinevezett egykori csapattársának, 
Gulyás Istvánnak a vezetésével. De 
ne kalandozzunk el ily messze, és 
térjünk vissza a mi Elnök Kupánkhoz!

Túlzott optimizmus

A tokiói világbajnokság sorsolásakor 
valószínűleg mindenki – szakma, 
játékos és szurkoló egyaránt – dör-
zsölte a kezét. Joggal tehette, hiszen 

viszonylag könnyű csoportba kerül-
tünk. Egyértelmű volt, amikor azt 
számítgattuk, hogy a kötelező két 
győzelmen kívül (Szenegál és Ka-
zahsztán ellen) a spanyol–román–
montenegrói hármas közül hányat 
kell legyőzni ahhoz, hogy kettő, eset-
leg négy ponttal kezdjük a középdön-
tőt. Azt, az ugyancsak hat csapatból 
álló középdöntős csoportot, amelybe 
a másik ágról – az oroszokon kívül – 
verhető ellenfeleket kaptunk volna.

Simán bejuthatunk a legjobb 
hétbe, könnyű csoportba és könnyű 
ágra kerültünk. Fiatal, de tehetsé-
ges csapatunk van, akár meglepe-
tést is okozhatunk – hangzottak az 
optimista nyilatkozatok. Ráadásul 

Fortuna is velünk volt, hiszen a 
doppingbotrány miatt a román válo-
gatott megtizedelve utazott Japánba, 
és a montenegróiak is veszítettek já-
tékost. Ehhez képest oda jutottunk, 
hogy Kovacsicsék csupán a nem 
európai együtteseket tudták legyőz-
ni. Azok közül is a gyengébbeket, 
hiszen egy brazil vagy dél-koreai 
csapattal ismét meggyűlt volna a ba-
junk. Szóval elértük azt, hogy még az 
Elnök Kupát sem tudtuk megnyerni, 
a 13. helyért kiírt párharcban hiába 
vezettünk vagy negyven percig, vé-
gül simán kikaptunk a vébén betliző 
franciáktól.

Hogy mindez minek tulajdonít-
ható, azt nehéz lenne néhány sorban 
elemezni. Jobb, ha azt a szakmának 
hagyjuk. Igaz, az eredmények azt mu-
tatják, még a szakma sem tudja iga-
zán, mi a helyes út. De néhány dolgot 
azért érdemes lenne megjegyezni.

Rasmussen sem ártatlan

Kim Rasmussen (vagy Rosszmász-
szon?) indulás előtt azt nyilatkozta: 
ezúttal több olyan játékosa is van, 

akinek nem remeg meg a keze és 
aki az utolsó pillanatokban el me-
ri vállalni a kényes szituációkban 
a dobást, képes eldönteni egy-egy 
mérkőzést. Erre sajnos egyetlen pél-
dát sem lehet felhozni, csupán az el-
lenkezőjét. Kilenc méterről keveset 
vállalkoztunk, a büntetőket pocsék 
százalékkal értékesítettük. Pedig 
éppen abban a helyzetben kellett 
volna megmutatkoznia a higgadt-
ságnak és a biztos kezű befejezés-
nek. (Ha magabiztosan értékesítjük 
őket, akkor nemcsak Romániát, 
hanem Monte negrót is legyőzzük. 
Sajnos az edző egy biztos kezű he-
teslövőt sem tudott kiválasztani a 
felkészülés során.) Sajnos Rasmus-

sen csupán a torna végére találta 
meg a heteslövőt, Szabó Laura sze-
mélyében. Vajon ezt nem korábban 
kellett volna megtennie?

Ráadásul a nehéz pillanatokban 
sem sikerült nyugodtnak maradni, 
sőt. Mind a montenegrói, mind pe-
dig a román meccsen elbizonytala-
nodtunk, és rendre a rossz megol-
dásokat választottuk. Persze lehet 
azt mondani, hogy a legfi atalabb 
csapattal utaztunk ki, és kevés volt 
a rutin. De akkor vagy utazzunk ki 
tapasztaltabb játékosokkal (ha egy-
általán vannak olyan szintűek), és a 
válogatás egyértelműen Rasmussen 
feladata, vagy ne akarjunk olimpiára 
kijutni. És akkor mondjuk azt, hogy a 
jövő csapatát építjük.

Kim Rasmussennél maradva ő 
volt az, akinek a kulcsmomentumok-
ban a leghiggadtabbnak kellett volna 
maradnia, mégis miatta kaptunk a 
románok elleni mérkőzésen, a lehető 
legrosszabb pillanatban, kétperces 
büntetést. A románok svéd edzője, 
Ryde még a felkészülés időszakában 
jelezte: a világbajnokságon sokat 
fogják a hét a hat elleni támadást 

erőltetni. Ehhez képest Háfráék ép-
pen ezzel veszítették el a mérkőzést.

Mentalitáskülönbség

No meg még valamiért. Amit sem ta-
nítani, sem gyakoroltatni nem lehet. 
Amíg a balkáni országok játékosain 
(vízilabda, kézilabda stb.) látható az 
elszántság, a végletekig való küzdeni 
akarás, a jó (de néha még a rossz) ér-
telemben vett erőszakosság is, addig 
ez magyar részről alig tapasztalható. 
Hiába mondják el egy magyar–ro-
mán (kézilabdameccs), egy magyar–
szerb (vízilabdameccs) vagy akár 
egy magyar–szlovák (futballmeccs) 
előtt a játékosok, hogy átérzik az 

összecsapás fontosságát. Mert de-
hogy. Halvány fogalmuk sincs arról, 
milyen lelkülettel és erőbedobással 
játszanak ellenünk az utódországok 
képviselői. Lehet, a kedves olvasó 
nevetségesnek vagy túlzónak talál-
ja a megállapítást, de szerintem az 
egygólos ki-ki meccsen az ilyen hoz-
záállásnak sokszor több szerepe van, 
mint egy időkérésnél, utolsó pillana-
tokban elmondott taktikai elemnek.

S ha már itt tartunk, érdemes idéz-
ni Cristina Neagut, aki a magyar–
román mérkőzés első félidejében 
jobban elemezte a történteket, mint 
Rasmussen. „A magyarok lazán és 
könnyelműen játszottak a sokgólos 
előnyük birtokában. Biztos voltam 
benne, hogy ha a második fél időben 
próbálunk felzárkózni, megzava-
rodnak. Ez sikerült is, hiszen az idő 
múlásával zűrzavar keletkezett a já-
tékukban” – nyilatkozta a mérkőzést 
követően a román átlövő.

Megválaszolatlan kérdések

Ezek után joggal tehető fel a kérdés: 
hol van a hiba? Az alapképzésben, 

a magyar edzőképzésben, a világ 
legjobbjának kikiáltott, de külföl-
diekkel feltöltött magyar bajnokság 
rendszerében, a hosszú távú szak-
mai koncepciók hiányában, a csapat 
élére kinevezett szövetségi kapitá-
nyokban, a válogatási elvben vagy 
a helytelenül, nyerő típusúaknak 
kikiáltott játékosokban? Esetleg a 
sportdiplomáciában, hogy a ki-ki 
meccseken lehetőleg ne ellenünk fúj-
janak a bírók? Talán egy kicsit mind-
egyikben. A kérdés inkább az, hogy 
amennyiben a többi csapat eredmé-
nye miatt egy csoda folytán mégis 
olimpiai selejtezőtornára jutnánk, 
megérdemeljük-e, hogy az Elnök Ku-
pa után Tokióba utazzunk.

Tokió helyett Elnök Kupa
Alulmúlta a várakozásokat a magyar női kézilabda-válogatott
• Nem sikerült a ki-
tűzött cél, az első hét 
hely egyikének meg-
szerzése a magyar 
női kézilabda-váloga-
tottnak a kumamotói 
világbajnokságon. Sőt, 
Háfra Noémiék rend-
kívül gyenge játékkal, 
néhol bosszantó vere-
ségekkel csupán a 14. 
helyen végeztek.

Nem jöttek be Kim Rasmussen 
tervei ezen a vébén (sem)
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