Hatodszorra sem sikerült
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Már csak a bonyolult matematika juttathatja ki Magyarországot a focivébére
Tavasszal elhittük, nyáron fogadkoztunk, az ősz elején reménykedtünk, az októberi eső
azonban elmosta a rózsaszín ködöt. Pedig a „kicsik” sikerén felbuzdulva a „nagyok” olyan
doppingra tehettek szert, amilyenről az ellenfél nem is álmodhatott. Aki viszont jóval többet
veszíthetett volna a lisszaboni Estadio Luz fényárjában. Az U20-as magyar labdarúgó válogatott
egyedüli európaiként jutott az egyiptomi VB elődöntőjébe. A nagyok utolsó esélyüket
szalasztották el a jövő évi világbajnokságra való kijutáshoz azzal, hogy három góllal simán
kikaptak Portugáliától. Így sorrendben a hatodik focivébé zajlik majd nélkülünk.
Érdekesen alakult az európai selejtezők 1. csoportja. Noha egy forduló még szerdán hátravan,
maradt még nagyon bonyolult egyenletekből álló matematikai esély számunkra is, a realitás –
de főleg a szombaton mutatott játék – megengedi, hogy mérleget vonjunk. A matematikai esély
beválásához egy napra különben is fejre kéne hogy álljon a világ, mondjuk számszerűen íme
egy eredménysor, amivel pótselejtezőt játszhatnánk a dél-afrikai részvételért: Portugália – Málta
0-5, Svédország – Albánia 0-1, Dánia – Magyarország 0-3. Ugye, inkább vonjunk mérleget?
Szóval tavasszal még elhittük, hogy nem csak áprilisi tréfa, amikor a „bolondok napján”
legyőztük Máltát, és tisztán második helyen álltunk a csoportunkban. Addig sem történt
komolyabb siker, mindösszesen annyi, hogy végre oda-vissza vertük azokat (Albánia, Málta),
akiket papíron, meg papír nélkül is kellett. Csoportunk favoritjai, Dánia, Svédország, Portugália
ellen még csak egy aprócska dánok elleni hazai döntetlenünk volt. A svédektől vereség
odakinn, a luzitánokkal akkor még nem játszottunk. A jó helyezésünknél utóbbi tényeket
kevésbé vettük figyelembe, ráadásul az is „bezavart”, hogy az albánokkal nem bírtak sem a
svédek, sem a portugálok, mi viszont kétszer is legyőztük őket. Komolyan örömmámorban
úszhattunk tehát, főleg az MLSZ elnöke, aki sorra kapta a dicsérő szavakat, hogy milyen
kifogástalan taktikai érzékkel megáldott szakembert szerződtetett Erwin Koeman személyében.
Elszállt a nyár, a dalban a fű lett sárga, az életben pedig a szurkolók az irigységtől, akik most
szeretnének a portugálok helyében lenni. Velük minden teljesen fordítva történt: Carlos Querioz
biztos volt benne, hogy az csak egy áprilisi tréfa, hogy a „bolondok napján” csapata hét ponttal
áll Magyarország mögött, ő maga pedig gondolatban már csomagol. Utóbbi gondolat még
mindig nem lehetetlen, ha a világ tényleg a feje tetejére áll, és Christiano Ronaldoék nem érnek
oda a pótselejtezőre. Mert onnan már megoldja a FIFA…
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség svájci elnöke ugyanis a napokban jelentette
be, hogy a kilenc európai selejtezőcsoport nyolc legjobb csoport-másodikját mégsem „vakon”
sorsolják össze a pótselejtezőkön, ahogy arról a sorozat elején döntöttek. Hanem osztanak.
Méghozzá két négyes csoportba, kiemelve a világranglista helyezések alapján a
legerősebbeket. Azaz, a FIFA nem akar a saját ellensége lenni. Nevezetesen: elveszíteni
komoly dollármilliókat hozó nézőket, szponzorokat azzal, hogy összejön egy portugál-francia
párharc, ahol mindenképp egy nagyágyú esik ki, vagy másik ágon egy szlovén-lett, ahol olyan
ország csapata lépne ki a vébére, amelyről az amerikaiak azt sem tudják, hogy hol van. Ez
esetben velünk sem jártak volna jól…
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