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2016 UTÁN ISMÉT KIJUTOTT A MAGYAR FUT-

BALLVÁLOGATOTT AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRA, 

RÁADÁSUL ELŐSZÖR FORDULT ELŐ, HOGY EGYMÁS 

UTÁN KÉTSZER IS SIKERÜLT A BRAVÚR. MILYEN 

VOLT IMMÁR OTTHON, A FOTELBÓL DRUKKOLNI 

A CSAPATNAK AZ IZLAND ELLENI MECCSEN?

Olyan, mint bármely hétköznapi, lelkes szur-
kolónak az országban. Izgultam rettenetesen, 
a végén pedig nagyon boldog voltam, Szoboszlai 
Dominik góljánál úgy felugrottunk a lányom-
mal, hogy még szegény kutya is felébredt mély 
álmából. De nemcsak a győzelem és a kijutás 
miatt van bennem jó érzés és büszkeség, 
hanem mert látom, milyen jól beértek a fia-

taljaink. Például Sallai Roland, aki az utóbbi 
években egészen elképesztő fejlődésen ment 
keresztül gyorsaságban és felfogásban is, de 
szinte mindenkinek a játékát csak dicsérni 
tudom Kalmár Zsolttól Szalai Attilán és Botka 
Endrén át az újra nagyon megbízhatóan futbal-
lozó Lang Ádámig. Jó pár embernek gratulál-
tam aznap este a csapatból. Jól ismerem azt 
az érzést, amikor bemész az öltözőbe, és csak 
annyit tudsz mondani: „Te Úristen, ez mi volt?” 
Később persze lehiggadsz, és racionálisan is 
belegondolsz, hogy ha ennyit készültél, dolgoz-
tál alázatosan valamiért, lehetetlen, hogy ne 
legyen eredménye.

ÉLETÚT

EGY CSAPAT, 
EGY CSALÁD!

Huszonhat évig tartó profilabdarúgó-pályafutása alatt 882 mérkőzésen lépett 
pályára, tizennyolc évet töltött olyan külföldi topcsapatoknál,  

mint a Hertha, a Crystal Palace vagy az 1860 München, abszolút rekorderként 
108-szor ölthette magára a válogatottmezt, hogy aztán szülővárosába 

hazatérve a magyar fiatalokért dolgozzon tovább. Mert ahogyan 
a Szombathelyi Haladásból induló, legendás szürke mackónadrágos kapus, 

Király Gábor mondja, otthonosan lakni bárhol lehet, hazája csak egy  
van az embernek.

Szöveg: Farkas Anita
Fotó: Kaiser Ákos
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ÉLETÚT

„Az eufória megrázza majd Magyaror-
szágot” – nyilatkozta Király Gábor, a 
labdarúgó-válogatott korábbi kapusa, 
miután Marco Rossi vezetőedző 
irányításával a 2016-os után a 2021-es 
Európa-bajnokságra is kijutott nemzeti 
válogatottunk. A szürke mackóalsó-
járól, megbízhatóságáról és csapat-
kapitányi kvalitásairól méltán legen-
dás kapus a legutóbbi, franciaországi 
Eb-n, ahol a csoportkörben csapatunk 
az első helyen végzett, még alapember 
volt. A legtöbb válogatottmérkőzésen 
szereplő játékos helyére visszavonulása 
után Gulácsi Péter lépett mint első 
számú kapus 
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HIÁNYÉRZETE SEM VOLT, HOGY NEM LEHET OTT AZ 

ÖLTÖZŐBEN, MAJD JÖVŐRE A PÁLYÁN?

Nem. Úgy fejeztem be a Haladásban negyven-
három éves koromban a pályafutásomat, hogy 
tényleg mindent kiadtam magamból. Soha 
nem a hírnévért vagy a pénzért fociztam, már 
a karrierem elején is az volt a célom, hogy minél 
több mérkőzést játszhassak, mert csak abból 
lehet tanulni igazán. 882 meccsig jutottam, ami 
ugyan nem kerek, de szép nagy szám. Az ember 
ennyi pályán töltött idő alatt sok mindent átél, 
rengeteg sikert és persze kudarcot is. A kapus-
sors e szempontból különösen kegyetlen: a bra-
vúrjaid hamar feledésbe merülnek egyetlenegy 
hiba miatt.
 
AHOGYAN GULÁCSI PÉTERREL IS TÖRTÉNT, AKI 

HIÁBA A NÉMET ELSŐ OSZTÁLY LEGJOBB KAPUSA 

ÉS A MAGYAR VÁLOGATOTT EGYIK LEGSTABILABB 

JÁTÉKOSA, ÉPPEN EZEN AZ EB-KIJUTÁSRÓL DÖNTŐ 

MECCSEN HIBÁZOTT EGYSZER, AMI AZTÁN SZEREN-

CSÉRE NEM BIZONYULT VÉGZETESNEK. HOGYAN 

TUDJA ILYENKOR PÁR PILLANAT ALATT MENTÁLI-

SAN HELYRERÁZNI MAGÁT AZ EMBER?

Nehezen, óriási lelkierő kell hozzá. Egy kapus-
nak ráadásul mindig behatároltabbak a lehető-
ségei e téren. Neki pszichikailag kell pillanatok 
alatt összekapnia magát. Maximum annyit 
tehet, hogy megpróbál a meccs további részében 
még jobban koncentrálni.
 
ÉDESAPJA IS, AKI SZINTÉN LABDARÚGÓ, A HALA-

DÁS KÖZÉPPÁLYÁSA VOLT, EZT A NEHÉZ KAPUS-

SORSOT SZÁNTA ÖNNEK?

Ez csak úgy magától alakult. Annak idején 
az volt a szokás, hogy az anyukák odavitték 
a gyerekeket az edzés végére, és amíg az apukák 
zuhanyoztak, addig a picik bemehettek a pályá-
ra; két-három-négy évesek ugráltak-futkostak ott 
mindenfelé. A kapusok viszont valahogy mindig 

tovább kint maradtak, a felnőttcsapatban védő 
Hegedüs Péternek meg mindig lehetett kapu-
ra rúgni. Sőt, közben bohóckodott is nekünk, 
a háta mögött dobta ki a labdát, ezerféle módon 
megviccelt minket. Nagyon tetszett a szemé-
lye, a viselkedése, anélkül hogy tudtam volna, 
milyen pozícióban van a pályán. Ehhez jött, hogy 
már kisfiúként is nagyon szerettem vetődgetni, 
ami ennek a posztnak az egyik alapfeltétele.
 
ÉS MI MÉG?

Gyorsaság, dinamika, jó összpontosító és kom-
munikációs készség. Ezeknek a csíráját a nevelő-
edzőm, Szarka Zoltán egykori olimpiai bajnok ka-
pus látta meg bennem. Ha ő nincs, és nem fedezi 
fel, majd nagyon korán nem erősíti meg bennem 
a posztomhoz szükséges erényeket, biztosan 
máshogy alakul a karrierem. Összefoglalva: ah-
hoz, hogy én kapus legyek, kellett Hegedüs Péter 
mint példakép, Szarka Zoltán, aki felismerte, 
hogy van érzékem a dologhoz, és persze a saját 
elhivatottságom. Mert a tehetség csak húsz 
százalékot jelent a sportban, a sikerről nyolcvan 
százalékban a szorgalom, a munka dönt.
 
ÉS A FIZIKAI ADOTTSÁGOK? AZT MONDJÁK, A JÓ 

KAPUS, LEGYEN SZÓ BÁRMELY LABDAJÁTÉKRÓL, 

SZÁZKILENCVEN CENTI FELETT KEZDŐDIK.

Nem hiszek ebben. Tény, hogy manapság sok 
edző, vezető valóban a magasság alapján választ: 
a Chelsea-ben például az a szabály, hogy 195 cen-
timéter alatt nem igazolnak kapust. Nálunk, 
a Király Sportegyesületnél viszont nincsenek 
ilyen kikötések. Az én gondolkodásomban lehet 
valaki jó kapus függetlenül attól, hogy magas, 
alacsony, kövér, sovány, öreg, fiatal. Minden 
kornak és testalkatnak megvan a hátránya 
és az előnye is, a magas kapusok például jól 
néznek ki egy csapatban, és a hosszabb vég-
tagjaikkal esetleg könnyebben elérik a labdát, 

ÉLETÚT

„A tehetség csak húsz százalékot jelent 
a sportban, a sikerről nyolcvan százalékban 

a szorgalom, a munka dönt”
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az alacsonyabbak viszont gyakran fürgébbek, 
dinamikusabbak. Bernd Storck, a Dunaszerda-
hely edzője éppen most vitte el tőlünk a fel-
nőttcsapatába a tizenkilenc éves Veszelinov 
Dánielt, aki „csak” 185 centiméter, de remek 
a kiállása, a fizikai adottságai, és ballal-jobbal 
pont ugyanolyan jól rúg. Mondhatnám példaként 
a Mönchengladbach kapusát, Yann Sommert 
vagy a Barcelonáét, Marc-André ter Stegent, 
mindketten száznyolcvan centi körül vannak, 
sikeresek a klubjukban, és válogatottak is. 
A magasságnál ugyanis vannak sokkal fontosabb 
kapustulajdonságok. Ilyen a már említett kom-
munikációs képesség is. A kapusnak előre kell 
látnia a veszélyes szituációkat, és ezek elkerü-
lésére villámgyorsan meg kell szerveznie maga 
előtt a védelmet. Vagyis egy kapus akkor a leg-
jobb, ha nincs semmi dolga. Mert az azt jelenti, 
hogy a játékosok hallgatnak rá, és így az ellenfél 
nem jut el hozzá. Ehhez folyamatosan beszélnie 
kell, segíteni, dicsérni, ösztönözni a csapattár-
sait, ha kell, felrázni őket, ha kell, önbizalmat 
adni nekik. Ha egy játékos folyamatosan pozitív 
üzeneteket hall, nyugodtabban fog focizni, így 
a többiek is látják, hogy biztonsággal hátra lehet 
neki passzolni, amitől még felszabadultabb lesz, 
és így tovább. A lényeg, hogy a kapus sose szidja 
a társait, hanem mindig maradjon higgadt és 
pozitív – én legalábbis mindig erre törekedtem.
 
EZ A FAJTA HIGGADTSÁG, OPTIMISTA HOZZÁÁLLÁS 

HOZOTT TULAJDONSÁG, VAGY MEGDOLGOZOTT 

ÉRTE?

Alapvetően emocionális típus vagyok, ezért 
óriási önfegyelemmel meg kellett tanulnom kor-
dában tartani az érzelmeimet. Ahogy öregszik 
az ember, az ilyesmi egyre könnyebben megy, 
a munkában szerzett rutin, a gyerekek születése 
révén megváltozott életvitel általában is megfon-
toltabbá tesz mindenkit.

HA MÁR CSALÁD, NEMCSAK AZ RITKA, HOGY EGY 

FUTBALLISTÁNAK ILYEN SOKÁIG TART A PROFI 

KARRIERJE, HANEM AZ IS, HOGY ILYEN KIVÉTELE-

SEN RENDEZETT A MAGÁNÉLETE.

A feleségemmel tizenhat éves korunk óta együtt 
vagyunk, együtt nőttünk bele az életbe, együtt 
kerültünk külföldre, ott csak egymásra számít-
hattunk, és amikor megszülettek a gyerekek, 
ők is csak ránk számíthattak, hiszen a család 
messze volt. De a tizennyolc Németországban, 
illetve Angliában töltött év alatt is mindig tudtuk, 
hogy egyszer visszajövünk, hiszen Magyar-
ország a hazánk. Otthonosan lehet lakni bárhol 
a világon, de hazája csak egy van az embernek, 
és nekünk az itt van. Közelebbről is a szülő-
városunkban, Szombathelyen.
 
EZÉRT IS ITT, ÉS NEM MONDJUK BERLINBEN VAGY 

MÜNCHENBEN HOZTA LÉTRE TIZENNÉGY ÉVVEL 

EZELŐTT – RÁADÁSUL AZ ÉDESAPJÁVAL KÖZÖSEN – 

A KIRÁLY SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLETET, AMELY 

MA MÁR KIRÁLY SPORTEGYESÜLET NÉVEN A MINŐ-

SÉGI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS KLUBJA?

Eszembe sem jutott, hogy ezt máshol tegyem. 
A magyar fiataloknak akartam és akarok segí-
teni, a magyar gyerekeknek szeretném megmu-
tatni, hogy innen is lehet többre, sokra vinni. 
És itt nem csak a futballra gondolok, elsősorban 
embereket szeretnénk nevelni. Néhány hete 
szülői értekezletek voltak nálunk, ahol mondtam 
az anyukáknak-apukáknak, hogy mi csak egy 
általunk jónak gondolt közeget tudunk kínálni, 
és majd mindenki maga eldönti, az megfelelő-e 
neki. Ehhez hozzátartoznak olyan infrastruk-
turális tényezők is, mint a tágas szülői váró 
büfével, ahol a tesók is megírhatják a leckét, 
illetve hogy hamarosan lesz két új épületünk 
tanulószobákkal, modern öltözőkkel, vezetői 
irodákkal. Azt szeretnénk, hogy mindenki, az 
idejáró gyerekek, a szüleik és a szurkolók is 

ÉLETÚT

„Elsősorban embereket szeretnénk 
nevelni”
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otthon érezzék magukat abban a néhány órában, 
amelyet nálunk töltenek.
 
EGY CSAPAT, EGY CSALÁD! – AHOGY AZ EGYESÜLET 

SZLOGENJE IS SZÓL?

Pontosan. És a legjobb, hogy ezt nem mi találtuk 
ki. Annyi visszajelzés jött, hogy ez a közösség 
olyan, mint egy nagy család, hogy végül ez lett 
a jelmondatunk. És a családba ugyanúgy beletar-
toznak az edzőink. Igyekszünk az ő kreativitá-
suknak is minél nagyobb teret hagyni, ha elakad-
nak, segíteni őket, és folyamatosan biztosítani 
a fejlődésüket. Utóbbi egyik fontos eleme, hogy 
az egykori csapatom, a Hertha akadémiájával, 

valamint a Dunaszerdahellyel és a Leverkusen-
nel is van együttműködésünk: ők is jönnek, mi is 
megyünk, ez pedig edzőnek, gyereknek egyaránt 
óriási lehetőség a tanulásra.
 
A NÉMET MÓDSZEREKBŐL MIT ÉRDEMES, VAGY 

MÉG INKÁBB: MIT LEHET NÁLUNK ÁTVENNI?

A fegyelmezettséget mindenképpen. Az átlag 
német tényleg olyan, mint a viccben: kérdés nél-
kül betartja a szabályokat. Rólunk, magyarokról 
pedig azt tartják, hogy még mindig a kiskapuk 
keresésében vagyunk erősek. Ez egyfelől a krea-
tivitásunk dicsérete, de azért van az a helyzet, 
amikor jól felfogott érdekünk követni a szabá-
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ÉLETÚT

„Nem szabad megsértődni, ha valaki  
szembesít bennünket a hibáinkkal,  

ha jó szándékkal, a fejlődésünk érdekében teszi”

lyokat. Nyilván idő kell hozzá, de hiszek benne, 
hogy a németes precíz, szorgalmas, céltudatos, 
fegyelmezett mentalitást, legalább részben, 
igenis át lehet ültetni a magyar közegbe. És még 
egy dolog, ami viszont már a szakmai rész. 
A Király SE-nél megadjuk a lehetőséget a fo-
cistáinknak az előrelépésre, a tehetségeseket 
játszatjuk felsőbb korosztályokban is, de nem 
engedjük, hogy helyből nagyot ugorjanak. Itt van 
például a már említett Veszelinov Dani. Ő az első 
olyan fecske, akit felfedeztünk, idehoztunk, ver-
senyeztettünk, és most olyan helyre segítettünk, 
ahonnan valószínűleg még tovább fog majd tudni 
menni. Ez a filozófiánk, külföldön ezt láttam, 
ezt tanultam: a játékos érdekében nem szabad 
kihagyni a lépcsőfokokat.
 
EZ A GONDOLAT SOKSZOR SZÓBA KERÜLT MOST 

SZOBOSZLAI DOMINIK ESETÉBEN, LAIKUSOK ÉS 

SZAKEMBEREK IS MIND AZT TALÁLGATTÁK, A SALZ-

BURG UTÁN MELYIK CSAPAT LENNE A LEGMEGFE-

LELŐBB A KARRIERJE SZEMPONTJÁBÓL. NEMRÉG 

KIDERÜLT: LIPCSÉBE TART. ÖN MIT TANÁCSOLT 

VOLNA NEKI?

Pont egy német magazin kérdezett erről az izlan-
di meccs után, és azt mondtam, hogy szerintem 
Dominiknek jelenleg mindenképpen a Bundes-
liga lenne a legjobb választás. Bármely német 
első osztályú csapatban tudna érvényesülni már 
fiatalként is, később pedig vagy maradhatna 
továbbra is a világ egyik legerősebb bajnokságá-
ban, vagy a sok ott megszerzett tudással, tapasz-
talattal a Bundesliga jó ugródeszka lehetne neki 
a továbblépéshez. Azt is kérdezték, Puskással 
összehasonlítva mit gondolok Dominikről. Kicsit 
mindig tévedésnek érzem az ilyen hasonlítgatá-
sokat, hiszen az ötvenes évek teljesen más volt, 
mint a hetvenes, az is más, mint a kilencvenes, 
és így tovább. Mindegyik korban nehéz volt 

érvényesülni, és mindenkinek a saját korában 
kell kiemelkedőt nyújtania ahhoz, hogy a legjob-
bak közt legyen. Puskás vitathatatlanul zseniális 
volt, nem véletlen, hogy még ma is róla kérdez-
nek. De a korosztályok, a korszakok változnak, 
ahogyan a szabályok és az iram is. Mielőtt kike-
rültem Németországba, életemben egyvégtében 
a leghosszabban a Cooper-tesztet futottam, ami 
ugye tizenkét perc, ott meg már az első edzésen 
bementünk az erdőbe, mondták, hogy futás van 
fél és másfél óra közt. Csak álltam ott, hogy 
de hát én életemben összesen nem futottam 
ennyit, pláne kapusként nem erőltette ezt otthon 
senki. De valahogy kibírtam, és három év után 
én mentem elöl a játékosokkal. Ma pedig már 
a kapusain kat is arra tanítjuk, hogy a megfele-
lő állóképesség hatására javul a koncentráció. 
Ez a példa jól mutatja, hogy igenis lehet fejlődni, 
igenis utol lehet érni magunkat. Nemcsak 
játékosként, edzőként is különösen fontos 
a rugalmasság: ha az ember megismer egy jobb, 
hasznosabb módszert, nem ragaszkodhat csak 
azért a régihez, mert már megszokta.
 
NEHÉZ EZT A FALAT ÁTTÖRNI?

Nem könnyű. Szerencsére azonban a szakmá-
ból egyre többen értik, hogy miért van szükség 
a nálunk újnak tűnő, külföldön viszont már rég 
bizonyított edzésmódszerekre. De még nekik 
sem mindig komfortos az átállás, egyszerűen, 
mert másban szocializálódtak. Ezért van szükség 
a külföldi klubokkal való együttműködésre. Hogy 
ne csak a gyerekek világa táguljon, az edzők is 
lássák élőben, miként tudják elérni az ottani 
kollégáik, hogy a fiatalok mindennap százszáza-
lékosan ledarálják egymást a pályán. Ennek van 
csak haszna. És azon sem szabad megsértődni, 
ha valaki szembesít bennünket a hibáinkkal, ha 
jó szándékkal, a fejlődésünk érdekében teszi. 
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Múltkor az egyik edzőnk maga látta be, hogy túl 
heves gesztikulálással és túl sok kommunikáció-
val próbálja instruálni a mérkőzéseken a játéko-
sait. Márpedig ha nem adsz kellő teret a gyerek-
nek, hogy kommunikáljon a pályán, mert mindig 
te járatod a szádat, és osztogatod az utasításo-
kat, ő soha nem lesz önálló és kreatív, hiszen 
kizárólag kívülről várja majd az iránymutatást. 
Ezt a kollégák közül is sokan akkor értették meg 
igazán, amikor Berlinben jártunkkor a Hertha 
tréningjein megtapasztalták, hogy alig hangzik el 
néhány szó, ennek ellenére még a legkisebbek is 
pontosan tudják a dolgukat. És persze az ott egy 
akadémia napi két edzéssel, de attól még a mód-
szer hasznos és követendő. Szerencsére ma már 
sokan gondolkodnak így itthon, hiszen számos, 
korábban külföldön játszó válogatott labdarúgónk 
érvényesül vezetőként, mások mellett Hajnal 
Tamás a Fradinál, Tőzsér Dániel a Debrecennél. 
És ők pontosan tudják, mi kell a mai kornak meg-
felelő, nemzetközi szinten is jegyzett, jó csapat 
kialakításához. Hogy minél több ilyen legyen 
Magyarországon, ahhoz persze rengeteg idő kell, 
de az alapok lerakása elkezdődött.
 
AZT TALÁN MÉG A MAGYAR FOCI ELLENDRUKKE-

REI, LESAJNÁLÓI IS BELÁTJÁK, HOGY MINTHA AZ 

UTÓBBI ÉVEKBEN VALÓBAN MEGMOZDULT VOLNA 

VALAMI, ÉS ITT NEM CSUPÁN A KÉT EB-KIJUTÁSRA 

GONDOLOK, HANEM A FERENCVÁROS BL-

SZEREPLÉSÉRE IS. VAN RÁ ESÉLY, HOGY TARTÓSAN 

JOBB IDŐK ELÉ NÉZÜNK?

Amióta Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó 
Szövetség elnöke, látványos a futballunk fejlő-
dése, erre tényszerű bizonyíték a két Európa-
bajnoki részvétel is. Az elnök eltökélt a sportág 
fejlesztése mellett mind az infrastruktúra, mind 
a szakmai munka hatékonyságának növelése 
kapcsán. Felújított vagy új létesítmények nélkül 
nincs előrelépés, de a legfontosabb mégiscsak 

az, hogy a pályákat aztán minőséggel, szakmai-
sággal töltsük meg a vezetőktől az edzőkön át 
a játékosokig. Az MLSZ-nek tudatos, hosszú 
távú programja, hogy először a létesítményeket, 
pályákat kellett rendbe tenni, közben pedig el 
kell kezdeni egy olyan edzői garnitúrát kinevel-
ni, amely hosszú távon is fejlődést, stabilitást, 
hozzáértést jelent a magyar labdarúgásnak.
 
ÉS KIRÁLYOKBÓL SEM LESZ HIÁNY A HONI ÉS 

REMÉLHETŐLEG A NEMZETKÖZI FUTBALLPÁLYÁ-

KON SEM: TIZENKILENC ÉVES VIKTÓRIA LÁNYA 

BÉCSBEN TANUL PSZICHOLÓGIÁT, TIZENHAT ÉVES 

MÁTYÁS FIA SZINTÉN PROFI FUTBALLISTÁNAK 

KÉSZÜL, MÉGHOZZÁ ÉPPEN KAPUSNAK. NEM 

TEHER NEKI AZ ÉDESAPJÁVAL VALÓ FOLYTONOS 

ÖSSZEHASONLÍTÁS?

Abszolút nem. Ő külön személyiség, és ezt 
elég hamar megmutatta. Egyszer, még tízéves 
korában egy interjúban kérdeztek tőle valami 
hasonlót, amire nagyon határozottan rávágta, 
hogy egyáltalán nem érdekli, ki mit mond, ő 
egyszerűen csak kapus akar lenni. Tizenkét éves 
korában elhagyta a szürke melegítőnadrágot 
is, ezzel is jelezve, hogy ő más, mint én, önálló 
karakter. Egy ideig akadémiai keretek között 
focizott, de most már nálunk van, a Király SE-
ben, ahol többen vagyunk aktív kapusedzők, így 
én is foglalkozom vele. De ez sem jelent semmit, 
edzésen csak szakmáról beszélünk, és ugyan-
úgy magázódom vele, mint a többiekkel. Nincs 
kivételezés, a saját érdekében is. Régen rossz 
lenne, ha csak a család miatt járna ide, és nem 
azért, mert ezt akarja a világon a legjobban. Eh-
hez azonban vállalnia kell, hogy egy a sok közül. 
Ahogy bárki mást, úgy őt is a saját képességei, 
tehetsége, szorgalma viheti előre.  

„A magyar fiataloknak akartam  
és akarok segíteni”
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