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• A magyar válogatott az Európa-bajnokság egyik meglepetéscsapatává 
lépett elő, mert bár a csoportkörből kiesett, bebizonyította, hogy szerve-
zettséggel és küzdeni tudással képes felvenni a harcot a legjobb együtte-
sekkel is. Annak néztünk utána, mi lehet a titok.

S O M O G Y I  B O T O N D

„A magyarok mindenkit megleptek” 
(Fernando Santos portugál szövetsé-
gi kapitány). „A legkönyörtelenebb 
kiesés” (The Guardian). „Megérde-
melték volna, hogy továbbjussanak.” 
„Jobbak, mint néhány csapat, ame-
lyik a 16 közé jutott.” „A magyar csa-
pat a legjobb kieső.” Íme néhány vé-
lemény és cím a nemzetközi sajtóból, 
amely egyöntetű elismeréssel szól a 
magyar válogatottról. Még a román 
sportadókon is – Tisztelet, Magyaror-
szág! felirat mellett – elismeréssel be-
széltek a magyar futball fejlődéséről 
és a válogatottnak a kontinenstornán 
nyújtott teljesítményéről.

És valljuk meg őszintén: a sorso-
lást követően a legmerészebb álma-
inkban sem gondoltuk volna, hogy 
a harmadik meccs lefújása előtti 
percekben nem azért izgulunk, hogy 
Münchenben minél kevesebb gólt 
kapjunk, hanem azért, mert tovább-
jutásra állunk a halálcsoportból.

De minek is köszönhetjük ezt a 
nem várt eredményes, jó játékot? 
Elsősorban Marco Rossi szövetségi 
kapitánynak. A szakember fociban 
is elérte azt, amit Magyarországon 
több külföldi szakember más sport-
ágban már bizonyított: nem kellenek 
világsztárok ahhoz, hogy jól kiválo-
gatott, szakmailag és fi zikailag, va-
lamint mentálisan jól felkészített já-
tékosokkal egy csapat jó eredményt 
érjen el. Láttuk Karl Erik Böhnt,
aki a női kéziválogatottal 2012-ben 
Eb-bronzérmet nyert, Sztojan Ivko-
vics a férfi  kosárcsapatot két egy-
mást követő Eb-re juttatta ki. Vagy 
Chema Rodriguezt, aki olyan ké-
zilabda-válogatottat rakott össze, 
amely a világbajnokságon nemrég 
5. lett.

Marco Rossi néhány évvel ezelőtt 
még azon gondolkodott, hogy beáll 
testvére könyvelői cégéhez, mert 
hazájában nem kapott lehetőséget 
edzőként. Egy alsóbb osztályban lett 
volna lehetősége edzősködni úgy, 
hogy azért pénzt kértek tőle. Végül 
egy budapesti ismerősén keresztül 
ajánlotta fel szolgálatait, így került 
előbb a Honvédhez (ahol nagy meg-
lepetésre bajnoki címet szerzett), és 
egy kis dunaszerdahelyi kitérővel 
2018-ban a magyar válogatotthoz. 
Bár a Walestől elszenvedett idegen-
beli vereség után majdnem lemon-
dott, megfogadta, hogy változtat a 
válogatási elvein. „Változtattam! 
Azokat hívom be a válogatottba, 
akik megérdemlik, mert a válogatott 
a magyar nép tulajdona. Ha valaki 
küzd, harcol, számíthat a meghívá-
somra” – nyilatkozta Rossi.

Ilyen válogatási elvek mentén 
alakult ki egy olyan keret, amely 
folyamatos fejlődést mutatott: az 
Eb-selejtezőkön ugyan még akado-
zott, ám a pótselejtezőkön átvere-
kedte magát, a Nemzetek Ligájában 
már jól játszott, az Eb-n pedig ki-
mondottan sziporkázott. Még akkor 
is, ha az ismert körülmények miatt 
nem jutott tovább.

A válogatottnak egy olyan mag-
ja alakult ki, amelyet lassacskán 
már betéve tudunk. A kapuban Gu-
lácsi Péter áll (ez bizalmi poszt), 
akit szerintem hiába tartanak az 
egyik legjobb kapusnak a Bundes-
ligában, a válogatottnál hullámzó 
teljesítményt nyújt, és időről időre 
benne van egy-egy óriási baki, mint 
a németek elleni levegőbe bokszo-
lás vagy az izlandiak elleni kapuba 
ejtett labda. A Rossi által kedvelt 
3–5–2-es felállásban a három hát-
véd posztja szinte be van betonozva: 
Willi Orbán honosítása óriási erő-
sítést jelentett a védelemnek, a 22 
éves Szalai Attila rövid idő leforgása 
alatt rengeteget fejlődött. A Ciprus-
ról eligazolt hátvéd a Fenerbahce 
csapatánál fél év alatt posztja egyik 
legjobbja lett a török bajnokságban. 

Botka helye sem forog veszélyben, 
főleg miután az Eb-csoportkör után 
kiderült: 11 szerelésével az első a 
rangsorban.

Az öt középpályás közül a belső 
három játékosnak is stabil helye lett: 
Nagy Ádám a maga 34,8 lefutott kilo-
méterével a harmadik legtöbbet robo-
toló játékos volt. Kleinheisler László – 
aki németországi és ázsiai kitérő után 

találta meg helyét a horvát Eszéknél 
– a válogatottból szintén kihagyha-
tatlan. Számomra ő a magyar Gat-
tuso. Nincsenek olyan passzai, mint 
Toni Kroosnak, és olyan szabadrúgá-
sai sem, mint Pirlónak, de ha rásza-
badítod az ellenfélre, képes semle-
gesíteni a legjobb középpályásokat 
is. Schäfer András már a felkészülési 
mérkőzéseken bizonyította, hogy a 
sérült Kalmár és Szoboszlai hiányá-
ban helye van a csapatban: a 22 éves 
középpályás megbízhatóan játszott, 
a németek ellen még gólt is fejelt. Ne-
ki azonban fi zikailag és technikailag 
sokat kell fejlődnie.

A két legkérdésesebb poszt a 
Rossi-féle 3–5–2-es felállásban a két 
szélső. Ide olyan játékosok kellenek, 
akik a sok rohanás mellett nemcsak 
a védekezést tudják megoldani, 

hanem a támadást is segíteni. Erre 
célzott Rossi is, amikor korábban 
kijelentette, hogy „a három belső 
védős rendszert azért szeretem, mert 
rugalmas, az adott ellenfélhez, hely-
zethez lehet igazítani, hogy mikor 
játszunk támadóbb, mikor védeke-
zőbb felfogásban”. E poszton sajnos 
nincs megfelelő számú és tudású 
játékos. A balszélről kidőlt Hangya 
Szilveszter, így Fiola Attila került át 
oda a jobbszélről. (Ennek ellenére 
mégis kiválóan oldotta meg felada-
tát: a csoportkör után a rangsorban 
11 szereléssel osztozik Botkával az 
első helyen, ráadásul emlékezetes 
gólt lőtt a világbajnoknak is.) Jobb 

szélen Nego szerepeltetése is rész-
ben kényszer, ám az egykori francia 
ifi válogatott sem teljesített rosszul, 
ráadásul belső középpályásként is 
tud játszani.

Elöl a két, Bundesligában játszó 
csatárnak is bérelt helye van. Szalai 
Ádám – akit a magyar, főleg a foci-
hoz nem értő szurkolók közül töb-
ben is szoktak szidni – az a típus, 
aki a felívelt labdát megtartja, amíg 
felérnek a középpályások, szabad-
rúgásokat harcol ki, kiváló fejjáték-
kal rendelkezik, és az egészpályás 
letámadást is jól vezényli. Bár a vá-
logatottban több védekezőfeladatot 
kell ellátnia, mint klubcsapataiban, 
ezért kevesebb lehetősége is van a 
gólszerzésre, egyelőre sajnos egyet-
len magyar csatár sem rendelkezik 
az előbb említett képességekkel. 

Ádámot egészíti ki Sallai Roland, aki 
technikás, jól lát a pályán, mozgé-
kony és viszonylag gyors.

Kialakult tehát egy stabil kezdő-
tizenegy (például Pintér Attila vagy 
Leekens idejében rövid időszak alatt 
40–50 játékos fordult meg a válo-
gatott háza táján). A labdarúgók is 
tudják, mihez kell tartaniuk magu-
kat, azok is, akik szeretnének beke-
rülni a válogatott keretébe. S noha 
az elmúlt évtizedek példáiból kiin-
dulva a magyar szurkoló fél, hogy 
előbb-utóbb jön a mélyhullám (lásd 
Bernd Storck Eb-eredményei után 
az andorrai vereséget), talán most 
mégsem fog bekövetkezni. Erre utal 

az olasz szakember egyik sajtótájé-
koztatón elhangzott nyilatkozata is: 
„Amíg én leszek a szövetségi kapi-
tány, már nem lesz visszaesés, mert 
csak olyanokat hívok meg, akik fi zi-
kailag erősek, gyorsak, motiváltak, 
sokat futnak. Nem kell mindenkinek 
a Szoboszlai Dominikéhoz hasonló 
technikai képességekkel rendelkez-
nie, ha a felsorolt kívánalmaknak 
megfelel.”

Az Eb-n a csapat olyan egységes, 
taktikailag jól felkészített, kompakt 
alakulat benyomását keltette, hogy 
az ember már azon gondolkodik, ho-
va fog majd beférni a sérüléséből fel-
épülő Szoboszlai vagy Kalmár. Ve-
lük kiegészülve persze az együttes 
csak erősödni fog, ezért optimistán 
várhatjuk az ősszel folytatódó világ-
bajnoki selejtező újabb állomásait.

Csapat van születendőben
Kielemeztük a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki szereplését
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