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A hétvége a csapatsportágak-
ban a spanyolokról szólt, hi-
szen férfi  kézilabdacsapatuk 

megnyerte az Eb-t, női válogatottjuk 
a póló-Eb-t, és férfi  együttesük is 
bekerült a döntőbe. Ám a Duna Aré-
nában több ezer szurkoló előtt Feli-
pe Perrone és társai nem tudták le-
győzni a magyar válogatottat. Varga 
Dénesék úgy ugrottak vasárnap este 
a medencébe, hogy már megváltot-
ták a repülőjegyet Tokióba, hiszen a 
spanyol csapat korábban biztosította 
ötkarikás játékjogát. A tét azonban 
mégis nagy volt, hiszen hazai me-
dencében utoljára 1958-ban nyert 
vízilabdatornát a magyar válogatott.

Az önbizalom döntött?

Az önbizalom mindkét csapatban ma-
ximális volt, hiszen a csoportban elő-
zőleg a két együttes között döntetlen 
született. Azt követően Vámos Marci-
ék egy könnyebb ágon az oroszokat 
és Montenegrót, a spanyolok pedig a 
szerbeket és a horvátokat ütötték el a 
továbbjutástól, s veretlenül kerültek 
egymással szembe. S ha már az ön-
bizalomról esett szó, a csapat mellett 
szólt, hogy a magyar válogatott még 
sosem kapott ki a spanyoloktól az 
Európa-bajnokságok történetében, 
18 mérkőzésen 15 győzelem és három 
döntetlen volt a mérleg.

A döntő kiegyensúlyozott mér-
kőzést hozott, de a magyar csapat 
az első részt kivéve mindig veze-
tett, és bár ismét döntetlen szüle-
tett, a Duna Arénában az ötméteres 
párbajt megnyerte. Nagy Viktor 
az utolsó ötméteres előtt kiült a 
spanyol kispadhoz, és azt mondta 
az ellenfélnek, hogy kiszáll, mert 
Vogel Soma úgyis véd. A tornán 
kiválóan védő Nagy Viktornak iga-
za is lett, így a férfi magyar vízi-
labda-válogatott 1999 után ismét 
Európa-bajnok lett. Az önbizalmat 
emelte ki a meccs végén a spanyol 
szövetségi kapitány is: „Mindany-
nyian tudjuk, hogy az ötméteresek 
a mentális stabilitásról és az önbi-
zalomról szólnak. Talán a magya-
rok ebben erősebbek voltak” – fo-
galmazott David Martin.

„Az jutott eszembe, hogy ezután a 
televízióban azt írják majd a nevem 
alá, hogy világ- és Európa-bajnok, 
ami óriási dolog és boldogsággal tölt 
el. Büszke vagyok a fi úkra, a védeke-
zést előtérbe helyezve nyertük meg 
az Európa-bajnokságot, amelyen a 
rendes játékidőben nem kaptunk ki 
senkitől” – nyilatkozta a mérkőzés 
lefújását követően Vámos Márton. A 

csapat egyik legjobb játékosa, Nagy 
Viktor pedig így összegzett: „Volt 
ezen a tornán minden, sérülés, be-
tegség, de kitartottunk, és az utolsó 
pillanatokban nyertünk, ez mutatta 
meg, milyen egységesek vagyunk. 
Büszke vagyok a gárdára, köszönöm 
szépen a srácoknak, mindenkinek, a 
közönségnek, amely nagyon sok erőt 
adott nekünk, örülök, hogy sikerült.”

Märcz Tamás szövetségi kapi-
tány a döntő után elmondta: lehet, 
hogy egyesek a legutóbbi Eb-n elért 
nyolcadik hely után temették a ma-
gyar vízilabdát, de erről szó sincs. 
Akkor fiatal, rutin nélküli játéko-
sokkal mentek neki a viadalnak, 
azóta a csapat kiegészült néhány 
idősebb visszatérővel, és a fiatalok 
is tapasztalatot szereztek. A több 
hónapos munka pedig meghozta 
gyümölcsét.

Az együttes tehát az olimpia évé-
ben letette névjegyét, az elődöntőben 
legyőzte azt a Montenegrót, amelyet 
Eb-n még sohasem sikerült, és – bár 
a nagy mumus szerbeket és a horvá-
tokat, valamint a világbajnok olaszo-
kat elkerülte – ezzel bebizonyította, 
hogy a későbbiekben is számolni kell 
vele. Remélhetőleg pedig majd nem 
kell újabb 52 évet várni arra, hogy 
magyar férfi  vízilabdacsapat hazai 
pályán aranyat nyerjen.

Bronzérem a nőknél

A nők sem maradtak szégyenben a 
hazai rendezésű Európa-bajnoksá-
gon. A csoportban a később döntőt 
játszó – és a spanyoloktól veresé-
get szenvedő – oroszokat megverve 
csoportelsőként jutottak tovább. Így 
a gyengébb franciák az egyenes ki-
eséses szakaszban nem jelentettek 
gondot az elődöntőbe kerülésért. 
Ott azonban a kiválóan játszó spa-
nyolokkal kellett megmérkőzniük, s 
bár az összecsapás kiélezett játékot 
hozott, a végén az ibériaiak örülhet-
tek. A magyar csapat nem játszott 
rosszul, ám a döntő pillanatokban 

a játékosok rendre nem merték el-
vállalni a lövést az emberelőnyös 
helyzetekben. Valahogy így látta az 
egykori pólósztár, Faragó Tamás is. 
„Visszatérő gond a női válogatott-
ban – és persze más csapatoknál 
is –, hogy meg kell tanulni győzni, 
mert a győzelem tudománya egé-
szen más, mint a többi. Többször 
mondtam már: van öt-hat helyzet 
egy meccsen, amelyekből nemcsak 
minél többet meg kell nyerni, ha-
nem fel is kell tudni ismerni azokat. 
És ez a legnagyobb gond: nem is-
merjük fel őket” – elemezte az elő-
döntőt Faragó.

Szerencsére a továbbiakban sem-
mi sem úgy alakult, ahogy az előző 
világversenyeken. Az olimpián, a 
legutóbbi Eb-n és a világbajnoksá-
gon ugyanis a csapat a csoportelső-
ség, könnyű negyeddöntő, elődön-
tős vereség, vesztes bronzmérkőzés 
utat járta be. Ezúttal a lányok már 
a meccs előtt leszögezték: tele van 
a padlás a negyedik helyezésekkel, 
ezért szeretnék megnyerni – főleg 
hazai pályán – a harmadik helyet. És 
bár félidő után a hollandok jelentős 
előnyre tettek szert, a lányok óriási 
küzdőszellemről tettek tanúbizony-
ságot, és a maguk javára fordították 
az eredményt.

Kvalifikációs torna 
Olaszországban

„Mostanában elég jól megy a máso-
dik félidő… Ismét bebizonyosodott, 
hogy nagy tartása van a csapat-
nak. Mindenki beledöglött a vízbe, 
rengeteget kellett játszani minden-
kinek, nagyon brusztos mérkőzés 
volt. Kiadtunk magunkból mindent, 
nagyon örülünk a győzelemnek!” – 
nyilatkozta a bronzmérkőzés után 
Leimeter Dóra. Keszthelyi Rita csa-
patkapitány arról is beszélt, hogy 
fantasztikusan játszott mindenki, 
és rendkívül büszke volt csapattár-
saira. „Nagyon kevés hiányzott ah-
hoz, hogy az elődöntőt is be tudjuk 
húzni, de ezzel a mérkőzéssel már 
mindenki el tudja hinni, hogy itt a 
helye és jók vagyunk!” – tette hozzá 
Keszthelyi.

A lányok a bronzéremmel sajnos 
nem váltották meg a repülőjegyet To-
kióba. Az olimpiai kvótához ugyanis 
Olaszországban március közepén 
kemény selejtezőtornán kell majd 
részt venniük, mivel az ötkarikás 
játékokra Európából a spanyolokon 
és az oroszokon kívül három csapat 
juthat ki. Vagyis Leimeter Dóráéknak 
az olasz, holland, görög hármasból 
legalább egyet meg kell előzniük.

Vízilabda Eb: aranyos magyar kvóta
Arany- és bronzérmet nyert a férfi , illetve a női válogatott a budapesti kontinenstornán

• A budapesti Duna 
Arénában megrende-
zett kéthetes vízilab-
datorna után mind a 
férfi, mind pedig a női 
szakág örülhetett: a 
férfiak aranyérmet és 
olimpiai kvalifikációt 
szereztek, a nők bronz-
érmesek lettek.

Jogos a fiúk öröme, 21 év után lett ismét Európa legjobbja a magyar vízilabda-válogatott   ▴  F O T Ó :  M T I / S Z I G E T V Á R Y  Z S O L T

A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete 

Angyal Dániel, Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Jansik 
Szilárd, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Nagy Viktor, Pohl Zoltán, Varga 
Dénes, Vámos Márton, Vogel Soma, Zalánki Gergő. 

Szövetségi kapitány: Märcz Tamás.

A férfi torna végeredménye

1. Magyarország, 2. Spanyolország, 3. Montenegró, 4. Horvátország, 
5. Szerbia, 6. Olaszország, 7. Görögország, 8. Oroszország, 9. Német-
ország, 10. Grúzia, 11. Románia, 12. Törökország, 13. Franciaország, 14. 
Szlovákia, 15. Hollandia, 16. Málta.

Az Európa-bajnokság különdíjasai

Legjobb kapus: Lopez Pinedo (Spanyolország)
Gólkirály: Konsztantyin Harkov (Oroszország)
Legjobb játékos: Varga Dénes (Magyarország)

A magyar női vízilabda-válogatott kerete

Gangl Edina, Kasó Orsolya, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Gyöngyössy 
Anikó, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Máté Zsuzsanna, Parkes 
Rebecca, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda. 

Szövetségi kapitány: Biró Attila.

A női torna végeredménye

1. Spanyolország, 2. Oroszország, 3. Magyarország, 4. Hollandia, 5. Olasz-
ország, 6. Görögország, 7. Franciaország, 8. Szlovákia.

Az Európa-bajnokság különdíjasai

Legjobb kapus: Anna Karnauh (Oroszország)
Gólkirálynő:  Keszthelyi-Nagy Rita
Legjobb játékos: Beatriz Ortiz (Spanyolország)




