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A hét végén kezdődő konti-
nenstornát első alkalommal 
rendezheti három ország 

közösen, és először vehet részt rajta 
huszonnégy válogatott. Talán ezért 
is lehetnek ott olyan csapatok, mint 
Hollandia, Svájc, Ukrajna, Lettor-
szág vagy Fehéroroszország. A ma-
gyar csapatnak, amelyet – részben 
a selejtezőbeli jó eredményeinek 
köszönhetően – a második kalap-
ból sorsoltak ki, mégsem volt sze-
rencséje. Sőt, talán a legnehezebb 
négyesbe került. Balogh Zsoltéknak 
meg kell küzdeniük a világ- és olim-
piai bajnok dánokkal, az ugyancsak 
skandináv kézilabdát magas fokon 
játszó izlandiakkal, valamint az oro-
szokkal. Őket a selejtezőcsoportban 
ugyan idegenben megvertük, hazai 
pályán pedig döntetlent játszottunk 
– a németek és a horvátok mellett így 
a magyar csapat végzett veretlenül 
a selejtezőcsoportjában –, de tudni 
kell, hogy az utóbbi két évtizedben 
világversenyen az oroszokat még 
nem győztük le.

Szóval igencsak fel van adva a 
lecke. És lehet ugyan, hogy az oro-
szokkal jó mérkőzéseket játszottak 
Mikler Roliék, de az egy másik csapat 
volt, amelyben még Nagy Laci is ját-
szott. És most éppen ezért szkeptikus 
mindenki. Merthogy a nagy öregek, 
akik mintegy évtizedig húzták a vá-
logatott keretét, hiányoznak. Oly-
annyira, hogy a keret átlagéletkora 
alig több mint 24 év. A megfi atalított 
csapatból pedig sérülés miatt ráadá-
sul hiányzik két alapember is: az irá-
nyító Lékai Máté, valamint az átlövő 
Bodó Richárd. Így a magyar váloga-
tott rutintalan fi atalokkal utazik ki 
Svédországba, a csapatban csak a 
kapusposzt van lefedve (Mikler és 
Székely személyében), beállóban 
pedig a klasszisnak mondható Bán-
hidi Bencére lehet számítani. A többi 
játékosnak nemzetközi tapasztalata, 
válogatottbeli rutinja alig van, a sé-
rülések miatt pedig Gulyás István 
szövetségi kapitánynak újoncot is 
kell avatnia.

A Nagy László által a válogatott 
élére kinevezett Gulyás István első 
mérkőzésén, múlt szombaton a cse-
hek ellen győzelemmel mutatkozott 
be ugyan, de hát a felkészülési mecs-
cseket sohasem lehet irányadónak 
nevezni. A csehek elleni összecsa-
páson a védekezés az első tíz percet 
leszámítva jól működött, ám nem 
mindegy, hogy a csapat a cseh vagy 
a dán átlövőkkel áll szemben. Gulyás 
a mérkőzés során minden játékosnak 
adott lehetőséget, szünet után sort 
cserélt, és próbált több támadási va-

riációt gyakorolni, főleg a kettes pár-
kapcsolatokat. Időkérés során most 
ismét magyar taktikai utasításokat 
lehetett hallani, a Csoknyai–Ma-
tics-féle időszakban ugyanis a „tak-
tikai” kifejezést talán túlzás lenne 
használni.

Gulyás István különben a magyar 
kézilabdázás kilencvenes évekbeli 
virágkorában volt válogatott, akkor a 
csapat világbajnokságon Japánban a 
4. helyen (1997), az olaszországi Eu-
rópa-bajnokságon a 6. helyen (1998) 
végzett. Csakhogy nem minden jó já-
tékosból lesz kiváló edző. Erre cáfol-
hat rá Gulyás István, akitől az adott 
körülmények között valószínűleg 
senki sem várja a csoportbeli tovább-
jutást. Az idei tokiói olimpiai szerep-
lést pedig még kevésbé, hiszen ehhez 

a válogatottnak aranyérmet kellene 
szereznie. Nagyjából ezen a vélemé-
nyen van a csapat egyik legidősebb 
tagja, a tavaly a szegedi csapattól Ta-
tabányára igazolt jobbátlövő, Balogh 
Zsolt is.

„A válogatottal nagy álmom kijut-
ni az olimpiára, amire reálisan nézve 
nagyon kicsi az esély. A legutóbbi 
vb-n lehetett volna megragadni a le-
hetőséget, de lecsúsztunk róla. Még 
nagyon vágyom egy éremre világ-
versenyről, mondjuk a 2022-es hazai 
rendezésű Európa-bajnokságról, és 
bízom benne, hogy nem lehetetlen” 
– nyilatkozta nemrég Balogh Zsolt. 
A jobbátlövő ugyanakkor hozzátet-
te: „Vékony a keretünk, sok a fi atal, 

kevés a nemzetközi szinten rutinos 
játékos. Most mindenki leír minket, 
hogy nehéz a csoport és fi atal a csa-
pat, de szerintem ebből még valami 
jó is kisülhet. Tény, hogy már a to-
vábbjutás is bravúr lenne, de játszot-
tam már világversenyen úgy, hogy 
azt mondták, álomcsoportba kerül-
tünk, ahonnan kötelező a továbbju-
tás, mégsem sikerült. Most mindenki 
abból indul ki, hogy három mérkőzés 
után jövünk haza. Ez terhet vesz le a 
vállunkról, de azért nem szeretnénk 
három találkozó után hazajönni az 
Európa-bajnokságról.”

A magyar válogatottól most va-
lóban nem lehet kiugró eredményt 
elvárni, inkább a tisztes helytállást. 
És azért kell szurkolni, hogy össze-
szokott társaság alakuljon ki, amely 

két év múlva hazai pályán eséllyel 
szállhat harcba a legjobb hat-nyolc 
közé kerülésért. Ami a többi csapatot 
illeti: a címvédő spanyolok, a világ- 
és olimpiai bajnok dánok most is esé-
lyesnek számítanak, de szeretnének 
bizonyítani a franciák, a svédek és a 
németeket, valamint a mostanában 
jól játszó norvégokat sem lehet leírni. 
Ha pedig a kereteket nézzük, akkor a 
szlovéneket és a horvátokat sem sza-
bad fi gyelmen kívül hagyni. A nem-
zetközi kézilabda-szövetség (EHF) a 
dán, francia, svéd, spanyol, norvég, 
német erősorrendet állította fel, de 
hát éppen azért szép ez a labdajáték 
is, mert nehezen lehet megjósolni, ki 
fog felülni Európa trónjára.

2020-as férfi kézilabda-Eb

A csoport (Graz):  Horvátország, 
Montenegró, Fehéroroszország, 
Szerbia

B csoport (Bécs):  Csehország, 
Ausztria, Észak-Macedónia, Ukrajna

C csoport (Trondheim):  Spa-
nyolország, Németország, Lettország 
Hollandia

D csoport (Trondheim):  Francia-
ország, Norvégia, Portugália, Bosz-
nia-Hercegovina

E csoport (Malmö):  Dánia, Ma-
gyarország, Izland, Oroszország

F csoport (Göteborg):  Svédor-
szág, Szlovénia, Lengyelország, Svájc

A magyar válogatott kerete

Kapusok:  Mikler Roland (Szeged), 
Székely Márton (Veszprém).

Jobbszélsők: Fekete Bálint (Cuen-
ca – Spanyolország), Hornyák Péter 
(Tatabánya), Tóth Ádám (Budakalász).

Jobbátlövők:  Balogh Zsolt (Tatabá-
nya), Bartók Donát (Lemgo – Németor-
szág), Máthé Dominik (Balatonfüred).

Irányítók:  Győri Mátyás (Tatabá-
nya), Ubornyák Dávid (Gyöngyös).

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), 
Sipos Adrián (Tatabánya), Rosta Mik-
lós (Szeged).

Balátlövők:  Ligetvári Patrik (La 
Rioja – Spanyolország), Szita Zoltán 
(Wisla Plock – Lengyelország), Nagy 
Bence (Ferencváros).

Balszélső: Bóka Bendegúz (Bala-
tonfüred)

Szövetségi kapitány:  Gulyás 
István.

Edző: Chema Rodríguez.
Csapatmenedzser: Nagy László.

Magyarország az eddigi
Európa-bajnokságokon

1994 (Portugália):  1. Svédország, 2. 
Oroszország, 3. Horvátország, ... 7. 
Magyarország.

1996 (Spanyolország): 1. Orosz-
ország, 2. Spanyolország, 3. Jugoszlá-
via, ... 10. Magyarország.

1998 (Olaszország): 1. Svédor-
szág, 2. Spanyolország, 3. Németor-
szág, ... 6. Magyarország.

2000 (Horvátország): 1. Svéd-
ország, 2. Oroszország, 3. Spanyol-
ország – Magyarország nem jutott 
ki.

2002 (Svédország):  1. Svédor-
szág, 2. Németország, 3. Dánia – Ma-
gyarország nem jutott ki.

2004 (Szlovénia): 1. Németor-
szág, 2. Szlovénia, 3. Dánia, ... 9. Ma-
gyarország.

2006 (Svájc): 1. Franciaország, 2. 
Spanyolország, 3. Dánia, ... 13. Ma-
gyarország.

2008 (Norvégia):  1. Dánia, 2. Hor-
vátország, 3. Franciaország, ... 8. Ma-
gyarország.

2010 (Ausztria):  1. Franciaország, 
2. Horvátország, 3. Izland, ... 14. Ma-
gyarország.

2012 (Szerbia): 1. Dánia, 2. Szer-
bia, 3. Horvátország, ... 8. Magyaror-
szág.

2014 (Dánia): 1. Franciaország, 
2. Dánia, 3. Spanyolország, ... 8. Ma-
gyarország.

2016 (Lengyelország): 1. Német-
ország, 2. Spanyolország, 3. Horvát-
ország, ... 12. Magyarország.

2018 (Horvátország):  1. Spanyol-
ország, 2. Svédország, 3. Franciaor-
szág, ... 14. Magyarország.

A cél a tisztes helytállás
A 14. férfi kézilabda-Európa-bajnokságot január 9–26. között rendezik

• A hét végén kezdődő kézilabda-Európa-bajnokságot Ausztria, Norvégia 
és Svédország közösen rendezi. Magyarország megfiatalított csapattal 
próbál helytállni a kontinenstorna halálcsoportjában.

Komoly erőpróba vár Szita Zoltánra és társaira az idei Európa-bajnokságon   ▴  FORRÁS:  MKSZ/KOVÁCS ANIKÓ 




