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Lesz-e ismét véget nem érő éjjel?
Pénteken kezdődik a tavalyról elhalasztott 16. labdarúgó Európa-bajnokság
• Minden idők legfurább Eb-je kezdődik június 11-én az Olaszország–Tö-
rökország mérkőzéssel. A 16. Európa-bajnokságot ugyanis tavaly kellett 
volna lebonyolítani, de az ismert okok miatt idénre halasztották.

S O M O G Y I  B O T O N D  

A halasztás mellett rendhagyó 
a szervezés abból a szem-
pontból is, hogy nem egy 

vagy két ország szervezi, hanem Mi-
chel Platini egykori UEFA-elnök ja-
vaslatára több város lesz a házigazda. 
Az első Eb-t ugyanis 1960-ban ren-
dezték, és a 60. évfordulóra az euró-
pai szövetség vezetői így akarták em-
lékezetessé tenni az Euro 2020-at. Az 
ötlet akkor azonnal megfogant, szá-
mos európai város pályázott, végül 
a szervezőbizottság 13-at választott 
ki. Ezek közül idén tavasszal a jár-
ványügyi szabályok és korlátozások 
miatt a szervezők kettőtől megvon-
ták a rendezés jogát (Bilbao helyett 
Sevilla, Dublin helyett Szentpétervár 
„ugrott be”). Az persze már más kér-
dés, hogy a szervezés komplexitása, 
a helyszínek közötti óriási távolságok 
és valószínűleg a járvány okozta ne-
hézségek miatt az új elnök, Alexan-
der Ceferin még korábban kijelentet-
te: ezt a fajta lebonyolítási rendszert 
többé nem fogják alkalmazni.

Az Eb végül részben azért is rend-
hagyó, mert kevés idejük maradt a 
játékosoknak ráhangolódni a torná-
ra. Korábban többhetes felkészülési 
időszak állt rendelkezésükre a csa-
patoknak (emlékezhetünk, a 2016-os 
kontinensviadal előtt Bernd Storck 
csapata négy hetet készülhetett az 
osztrák–izlandi–portugál hármas-
ra). Idén a koronavírus-járvány 
okozta tolódások és a sűrű program 
miatt a nemzeti bajnokságok nemrég 
fejeződtek be. Ennek következtében 
a játékosok nagy része megterhelt, 
fáradt, egyesek pedig sérültek. Ne 
feledjük, másfél héttel ezelőtt még 
az Európa Ligában és a Bajnokok Li-
gájában is játszottak.

Ilyen előzmények mellett nehéz 
megjósolni, melyik válogatott a lege-
sélyesebb. Persze erősorrendet most 
is fel lehet állítani, amely többé-ke-
vésbé tükrözi az erőviszonyokat is. 
A legerősebb keretük egyértelmű-
en a világbajnok franciáknak van: 
minden posztra két-három, szinte 
azonos tudású sztárjátékos nevez-
hető, ráadásul több év után Didier 
Deschamps szövetségi kapitány 
újból meghívta a Real Madridnál 

idén (is) brillírozó Karim Benzemát. 
A franciák tehát nagy favoritjai a 
kontinenstornának, kérdés, hogy 
meg tudják-e ismételni húsz évvel 
ezelőtti bravúrjukat, amikor 1998-
as vb-győzelmük után megnyerték a 
2000-es Európa-bajnokságot is.

Sokan bíznak az angolokban is, 
hiszen az ő keretük sem rossz, az vi-
szont valószínűleg sokat nyom a lat-
ban, hogy az angol bajnokság a leg-
hosszabb, legnehezebb, a játékosok 
valószínűleg kimerültek. És azt se 
feledjük, hogy az Európa-bajnoksá-
gokon az angol válogatott  többnyire 

szerény eredményeket ér el (a 2016-
os Eb-n éppen Izland miatt esett ki).

A világranglistát vezető belgák 
is odaérhetnek a csúcsra, ráadásul a 
selejtezőkben minden mérkőzésüket 
megnyerték, 40 gólt lőttek, és csupán 
hármat kaptak. De hát egy dolog a se-
lejtező, és más az Eb. Nem kell leírni 
az olaszokat sem. Bár az itáliai labda-
rúgás nem a 2000-es évek magassá-
gaiban szárnyal (2006-ban még vb-t 

is nyertek), és a keretben sem talál-
hatók világklasszisok, a Mancini által 
összerakott squadra azzura csupán 
2018-ban kapott ki utoljára. És ahogy 
általában lenni szokott: ha nagy 
tornán kiesnek, valószínűleg hosz-
szabbítás vagy büntetőrúgások után 
fognak. A spanyol keret sem elhanya-
golandó, igaz, a korábbi nagy ászok 
már hiányoznak az együttesből, és a 
kispadra visszatérő Luis Enriquének 
több sérüléssel bajlódó játékost kell 
nélkülöznie, a behívottak pedig nem 
biztos, hogy kellően tudják majd pó-
tolni a hiányzókat.

Nagy kérdés a portugál váloga-
tott, hiszen brutálisan erős kerete 
van, a kispadon pedig egy igazi 
vezér ül Bruno Fernandes szemé-
lyében, aki négy évvel ezelőtt is a 
serlegig vezette a luzitánokat. Sem 
rajta, sem világklasszis játékosain 
nem fog múlni semmi. Vajon meg 
tudják-e ismételni a spanyolok ko-
rábbi bravúrját, hogy két egymást 
követő Eb-n diadalmaskodjanak?

Érdekes módon csak most ér-
kezünk el a németekhez, akiknek 
ugyancsak sok jó játékosuk van, ám 
korábbi önmagukhoz viszonyítva 
gyengébb eredményeik. Joachim 
Löw szövetségi kapitány Eb utá-
ni távozása, az új karmester korai 
kinevezése alapján kijelenthető: a 
panzer ezúttal nem tartozik a favori-
tok közé. Igaz, mivel németekről van 
szó, sosem lehet tudni.

És hogy kik okozhatnak meglepe-
tést a tornán? A horvátok a vb-n már 
bebizonyították, hogy őket nem lehet 
leírni, most azonban túlzás lenne el-
várni tőlük az elődöntőt, mint ahogy 
a hollandoktól, oroszoktól vagy akár a 
dánoktól is. De hát éppen azért szép a 
futball, mert sokszor akad olyan „ki-
sebb” csapat, amely meglepetést okoz. 

Nyertek az utolsó pillanatban meghí-
vott dánok is Eb-t 1992-ben, 2016-ban 
Wales is a négy között végzett, mint 
ahogy 2008-ban Törökország vagy 
2004-ben Csehország. Apropó, akkor 
éppen Görögország lett a győztes.

Nekünk, magyaroknak különösen 
édes ez a kontinenstorna. Egyrészt 
azért, mert Magyarország még soha-
sem rendezhetett Eb-mérkőzést (ez 
érvényes egyébként Dániára, A zer-

bajdzsánra, Oroszországra, Romá-
niára és Skóciára is). Másrészt azért, 
mert az ország futballtörténetében 
először fordul elő, hogy két egymást 
követő kontinenstornára is kijut-
hattunk. Harmadrészt pedig talán 
azért, mert rendkívül emlékezetes 
mérkőzésen biztosítottuk be a leg-
jobb 24 csapat közötti részvételünket. 
Mindenki emlékezhet a tavaly ősszel 
Izland ellen lejátszott budapesti ösz-
szecsapásra és a végjátékban szerzett 
zseniális Szoboszlai-gólra. Kár, hogy 
múlt héten a fél évig sérült Szobosz-
lainak kiújult a betegsége, ezért nem 
lehet ott a csapatban. Mint ahogyan 
a másik kiváló játékosunk, Kalmár 
Zsolt sem. Egyebek mellett ezt emelte 
ki Marco Rossi szövetségi kapitány is, 
aki szerint a magyar csapat a lehetet-

lenre vállalkozik. Hiszen a halálcso-
portban az Eb-címvédővel, valamint 
az utóbbi két vb győzteseivel kell fel-
vennünk a harcot. De hát ne feledjük: 
öt évvel ezelőtt sem sokan mondták 
volna, hogy Dzsudzsákék tovább-
jutnak csoportjukból – első helyen. 
Most egy pont szerzése is óriási cso-
dával érne fel. Ha pedig megtörténne 
– vagy akár ennél több is –, akkor az 
éjjel valóban nem érhet véget.

Magyar szurkolók 2016-ban Marseille utcáin 
az Izland elleni csoportmeccs alkalmával. 

Vajon idén lesz-e okuk az ünneplésre?
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