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• Június 11-én, pén-
teken este a római 
olimpiai stadionban az 
Olaszország–Törökor-
szág nyitómérkőzéssel 
megkezdődik a tizen-
hatodik labdarúgó 
Európa-bajnokság, ami 
a világbajnokságok és 
az olimpiák mellett az 
egyik legnézettebb, 
legfontosabb rendez-
vénysorozata a sport-
világnak. Az ismert 
okok miatt tavaly ról 
idénre halasztott 
Eb-tornának több évti-
zedes izgalmas törté-
nete van – írásunkban 
születésének történe-
tét, illetve első tornát 
járjuk körül.

KATONA ZOLTÁN

A francia Henri Delaunay 
nevét jól jegyezzük meg, 
amikor az Európa-bajnok-

ságokról beszélünk, ugyanis a ne-
ves labdarúgó, majd játékvezető 
és sportvezető, a Francia Labdarú-
gó-szövetség (FFF) főtitkára annak a 
sorozatnak a szülőatyja, amit annyi-
ra szeretünk nézni négyévente. Bár 
az első Európai Nemzetek Kupája el-
nevezésű négyes torna 1960-ban volt 
Franciaországban, addig is hosszú 
út vezetett.

Az úgynevezett első modernkori 
olimpiát már 1908-ban megtartot-
ták Londonban, futball-világbaj-
nokságokat 1930 óta, négyévente 
rendeztek – tehát ez harminc évvel 
megelőzte az első Eb-tornát –, míg a 
dél-amerikai kontinensbajnokságot, 
a Copa Américát már 1916-ben elin-
dították. De az európai klubcsapatok 
számára kiírt kupasorozatok is meg-
előzték a Nemzetek Kupáját, hiszen 
a mai Bajnokok Ligája elődje, a Baj-
nokcsapatok Európa Kupája 1956-
ban indult útjára, míg a Vásárváro-
sok Kupája (a későbbi UEFA Kupa, a 
mai Európa Liga) 1958-ban indult.

Henri Delaunay ennél sokkal ko-
rábban, már a húszas években java-
solta az európai kontinenstornát a 
FIFA-nál (a Copa América mintájá-
ra), ám akkor kérését elutasították. 
Sok év után, a második világháborút 
követően, 1952-ben megint elővette 
a tervét, de akkor sem járt sikerrel. 
Az ok egyszerű volt: európai konti-
nentális szövetség akkoriban még 

nem létezett, azt csupán 1954. június 
15-én alapították a svájci Bázelben, 
ráadásul Henri Delaunay lett a szö-
vetség első főtitkára Ebbe Schwartz 
dán elnök mellett. A francia sport-
vezető azonban 1955. november 9-én 
elhunyt, álmát a főtitkári poszton őt 
követő fi a, Pierre Delaunay váltotta 
valóra.

Ez nagyon nem volt egyszerű, hi-
szen a Nemzetek Kupáját kezdetben 
olyan európai országok nem támo-
gatták, mint az akkor aktuális világ-
bajnok Nyugat-Németország, illetve 
a futballnagyhatalmaknak számító 
Olaszország vagy az 1958-ban vb-t 
rendezett Svédország, valamint a 
hagyományosan elzárkózó „foci-
feltalálók”, Anglia és Skócia. Fran-
ciaország mellett azonban sikerült 
bevonni a kelet-európai országokat, 
illetve Spanyolországot, végül 17 
csapat nevezett be. Az UEFA, tehát 
az európai szövetség 1958 júniusá-
ban, a svédországi világbajnokság 
alatt a Koppenhágában megrende-
zett kongresszuson döntött arról, 
hogy kiírják az Európai Nemzetek 
Kupájának selejtezőit, kisorsolták a 
selejtezők párosítását is. A meccsek 
1958 őszén kezdődtek el, a részve-
vőket párba sorsolták (volt egy Íror-
szág–Csehszlovákia előselejtező is, 
utóbbiak léptek tovább), és oda-visz-
szavágós, kiesős rendszerben lehe-
tett eljutni a legjobb négy közé.

A labdarúgás történetének első 
Eb-selejtezőjét Moszkvában játszot-
ták 1958. szeptember 28-án, a Szov-
jetunió–Magyarország párosítás 
érdekessége az volt, hogy a két leg-
utóbbi olimpiai bajnok csapott össze, 
a magyarok '52-ben Helsinkiben, a 

szovjetek 1956-ban Melbourne-ban 
nyertek. Abban az időben éppen foly-
tak a megtorló intézkedések, a kon-
cepciós perek, az akasztások Magyar-
országon az 1956-os eseményekért... 
Az első meccsen a házigazdák 3–1-re 
nyertek, majd a visszavágón Buda-
pesten is győztek 1–0-ra. Románia 
szintén kettős vereséggel búcsúzott 
(0–2, 0–3) Csehszlovákia ellenében a 
negyeddöntőben, azelőtt Törökorszá-
got ejtette ki (3–0, 0–2).

A Szovjetunió következő ellenfele 
a bombaerős, akkoriban a világ leg-
jobbjának számító, a BEK-et (1955 és 
1960 között) folyamatosan megnyerő 
Real Madridra épülő spanyol váloga-
tott lett volna, ám itt a politika közbe-
szólt. A Spanyolországot abban az idő-
ben teljhatalmú diktátorként vezető 
Francisco Franco és tábornokai nem 
engedték megmérkőzni a válogatottat 
a kommunista Szovjetunióval, mert 
Franco nem bocsátotta meg azt, hogy 
a harmincas évek végén a polgárhábo-
rúban a Szovjetunió a köztársaságia-
kat támogatta és önkéntesei harcoltak 
ellenfelei oldalán. A szövetség elnöke, 
Alfonso de la Fuenta Chaos próbálta 
meggyőzni Francót arról, hogy mégis 
játsszanak, mert szinte biztosra vehe-
tő volt, hogy a spanyolok nyerik meg 
a tornát, Franco azonban úgy döntött, 
nem engedi el a csapatot Moszkvába. 
Azzal érvelt, hogy a madridi vissza-
vágón a stadionban ki kellene tűzni a 
szovjet zászlót és eljátszani a szovjet 
himnuszt, erről pedig szó sem lehet. 
Gyakorlatilag megfosztotta Spanyol-
országot az Eb-aranyéremtől, ám az 
1964-es torna rendezési jogát megsze-
rezte, a második kiírást meg is nyerte a 
spanyol csapat.

A szovjetek pedig köszönték 
szépen, játék nélkül ott voltak a 
legjobb négy között. Mivel a kez-
deményező Franciaország mellett 
még két kelet-európai ország, Jugo-
szlávia és Csehszlovákia jutott be a 
legjobb négy közé, értelemszerűen 
Franciaországban, Párizsban és 
Marseille-ben játszották le a tornát. 
A franciáknak óriási pechjük volt, 
az első elődöntőben egy fordulatos 
meccsen 5–4-re kikaptak a jugóktól, 
míg a Lev Jasin nevével fémjelzett 
Szovjetunió behúzta a csehszlová-
kok elleni elődöntőt 3–0-ra. Az elke-
seredett franciák a bronzmeccsen is 

kikaptak 2–0-ra, a párizsi döntőben 
pedig a Szovjetunió tizenegye (Jasin 
– Csoheli, Maszljonkin, Krutyikov 
– Vojnov, Netto – Metreveli, Ivanov, 
Ponyegyelnyik, Bubukin, Meszhi; 
szövetségi kapitány: Gavriil Kacsa-
lin) hosszabbításban 2–1-re gyűrte le 
Jugoszláviát... Sem Pierre, sem Hen-
ry Delauney nem ilyen végkifejletről 
álmodott, de ettől még ez történt.

Az 1960 és 1976 közötti Euró-
pa-bajnokságok csak négycsapatos 
döntő tornák voltak, 1980-tól azon-
ban nyolcan, 1996-tól kezdődően 
16-an vettek részt a döntő megméret-
tetésen, a legutóbbi Eb-n (2016-ban) 
már 24 csapat küzdött Franciaor-
szágban. Az első két sorozatnak még 
Nemzetek Kupája volt a neve, 1976-
ig csupán a legjobb négy közötti 
mérkőzéseket rendezték egyszerre, 
egy országban, a kijutást oda-visz-
szavágós meccsek döntötték el, az 
említett évtől selejtezőcsoportokat 
sorsoltak. 1980-tól a legjobb nyolc 
között csoportmeccseket játszanak, 
eddig az évig rendeztek mérkőzést 
a harmadik helyért is, ezt törölték, 
1984 óta mindkét elődöntő vesztese 
bronzérmes. Többször rendezett két 
ország (2000-ben Belgium és Hol-
landia, 2008-ban Ausztria és Svájc, 
2012-ben Ukrajna és Lengyelország), 
a mostani tornát pedig Európa-szer-
te tizenegy városban rendezik. Ere-
detileg tavaly június 12. és július 12. 
között rendezték volna, de az UEFA 
2020. március 17-én bejelentette, 
hogy az eseményt elhalasztja a koro-
navírus-járvány miatt. Az Eb-t idén 
június 11. és július 11. között Buda-
pesten, Londonban, Münchenben, 
Bakuban, Szentpéterváron, Rómá-
ban, Koppenhágában, Bukarest-
ben, Amszterdamban, Glasgow-ban 
és Sevillában rendezik, a magyar 
fővárosban a Puskás Aréna három 
csoportmérkőzésnek és egy nyolcad-
döntőnek ad otthont.

A labdarúgó-Eb  születése
Párizs volt a létrehozó és az első nagy vesztes is

A Párizsban 1960-ban diadalmaskodó szovjet válogatott 
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