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• Gulácsi Péter az 
elmúlt években be-
verekedte magát az 
európai topligák kapu-
sainak szűk elitjébe. 
Az RB Leipzig és a ma-
gyar válogatott első 
számú hálóőre kiemel-
kedő teljesítményei 
ellenére meglepően 
alulértékelt a piacon. 
„Gula” a pályán kívül 
is jeleskedik, a napok-
ban feleségével együtt 
jelentős összeget 
adományoztak a bu-
dapesti Szent László 
Kórháznak.

ORBÁN ZSOLT

A lipcsei futballcsapat fele-
melkedésében fontos szerep 
hárult az egyes számú mezt 

viselő honfi társunkra. A kiváló fi zi-
kai adottságokkal és képességekkel 
megáldott magyar kapus az elmúlt 
szezonokban jobbnál jobb védési 
mutatókat produkált a Bikáknál. Az 
MTK akadémiájának neveltje 2015 
nyarán a salzburgi testvérklubtól ér-
kezett a feltörekvő keletnémet egye-
sülethez. Előzőleg a Liverpoollal állt 
szerződésben, de a felnőtteknél tét-
mérkőzésen nem kapott lehetőséget. 
A vörösök több alacsonyabb osztá-
lyú, szintén szigetországi csapathoz 
adták kölcsön.

A BL-címvédő alakulatnál bizo-
nyára már bánják, hogy nem tartot-
ták meg Gulácsit, aki – elfogultság 
nélkül állíthatjuk – jelenleg az eu-
rópai topligák legkiválóbb kapusai 
közé tartozik. Lipcsébe igazolása 
után rövidesen új együttesének meg-
határozó tagjává vált. Már az első 
szezonjában feljutást ünnepelhetett 
csapatával, az RB Leipzig a Bundes-
liga 2 ezüstérmeseként lépett az élvo-
nalba, ahol aztán újoncként rögtön 
az előkelő második helyen zárt, a re-
kordbajnok Bayern München mögött.

A legutóbbi három idényt nézve 
Gulácsiék kétszer jutottak be a Baj-
nokok Ligája és egy alkalommal az 
Európa Liga csoportkörébe, ugyan-
akkor a Német Kupában is döntőt 
játszottak.

A liga legjobbja

Gulácsi pazar szezont futott leg-
utóbb a Lipcsével. Miután a Bundes-
ligában a legtöbb kapott gól nélküli 
meccset hozta le (33 pályára lépés 

alatt 16-ot), megkapta a Fehér Kesz-
tyű-díjat. A mértékadó Kicker sport-
magazin a teljes szezon osztályzatai 
alapján a német élvonal legjobbjá-
nak választotta, ráadásul a játéko-
sok szakszervezeténél is bekerült az 
álomcsapatba.

A 29 éves budapesti futballista el-
ső Bundesliga-idényében 60, a máso-
dikban 66, a harmadikban pedig 78 
százalékos hatékonysággal védett. 
További érdekes statisztika, hogy a 
2009-ben alapított lipcsei csapatnál 
neki van a legtöbb pályára lépése a 
német élvonalban, szám szerint 123, 
amivel Timo Wernert (118), Yussuf 

Poulsent (110) és Marcel Sabiztert 
(109) is megelőzi.

Gulácsi az aktuális szezonban 
is magasra tette a lécet: „Az RB 
Leipzignek a legjobb védelme van 
a Bundesligában és a magyar ka-
pus – aki egykor még harmadik 
opció volt a Liverpool keretében – 
ennek egyik fő letéteményese. Gu-
lácsi egészen abszurd teljesítményt 
nyújt ebben a szezonban. Nyolc ka-
pott gól nélküli meccse van, amin 
csak Manuel Neuer tesz túl a német 

bajnokságban. Ugyanakkor óriási, 
72 százalékos a védési hatékonysá-
ga. Ezzel ő a legjobb azon kapusok 
közül, akiknek legalább öt »shut-
outjuk« van a ligában” – írja róla a 
squawka.com.

Az angol focis portál Európa tíz 
legjobb kapusát rangsorolta cikké-
ben, Gulácsi pedig a hetedik hely-
re került. Az összeállításban olyan 
világklasszisok kaptak még helyet, 
mint Marc-André ter Stegen (Barce-
lona), Allison (Liverpool), Jan Oblak 
(Atlético Madrid), Neuer (Bayern), 
Samir Handanovic (Inter) vagy David 
de Gea (Manchester United). 

BL-negyeddöntőbe jutottak

Az RB Leipzig a müncheniek egyik ki-
hívójaként versenyben van a bajnoki 
címért, s bár a kupában az Eintracht 
Frankfurt a legjobb 16 között megál-
lította Julian Nagelsmann legénysé-
gét, ezért a vereségért a bajnoki és a 
BL-menetelés bőven kárpótolta a szur-
kolókat. A szakértők már a rajt előtt 
BL-csoportja favoritjának kiáltották ki 
a lipcsei csapatot, amely a várakozá-
soknak megfelelően a Lyon, a Benfi ca 
és a Zenit előtt végzett négyesében.

Erre még rátettek egy lapáttal 
a nyolcaddöntőben, gyakorlatilag 
esélyt sem adva José Mourinho Tot-
tenhamjének. A londoni 0–1 után a 
német gárda hazai pályán lefutbal-
lozta a sorozat tavalyi döntősét. Gu-
lácsi a visszavágón sem kapott gólt, a 
Bundesliga bronzérmese végül 4–0-s 
összesítéssel lépett tovább.

Bár az osztrák energiaital-óriás 
által támogatott Lipcsét Németor-
szágban divat utálni, egyebek mel-
lett a liga gazdasági rendszerének 
kijátszásáért, a sportszerető magyar 
emberek érthetően szimpatizálnak 
a lipcseiekkel. Gulácsi Péter mellett 
van még egy erős érv: a középhátvéd 
Willi Orbán, aki éppen a kapus köz-
benjárásával választotta 2018 nyarán 
a nemzeti tizenegyet.

A magyar apától és lengyel anyá-
tól származó lipcsei csapatkapitány 
gyakorlatilag berobbant a magyar 
válogatottba. Az ősszel térdsérülést 
szenvedett védő sokáig úgy tűnt, ki-

hagyja az Eb-pótselejtezőt, de a mér-
kőzések elhalasztásával jó esély mu-
tatkozik a játékára. A hírek szerint 

Orbán áprilisban már újra edzésbe 
állhat, így remélhetőleg vállalhatja 
a júniusra tervezett szófi ai mérkő-
zést, majd az esetleges, román–iz-
landi párharc győztesével játszandó 
döntőt.

Orbán, Szoboszlai, Gulácsi

A piaci értékek alapján a Transfer-
markt oldalon a 20 millió euróra be-
csült Willi Orbán a legdrágább ma-
gyar labdarúgó, őt követi a magyar 
futball új csillaga, az RB Salzburg-
nál légióskodó Szoboszlai Dominik 
15, illetve Gulácsi Péter 12 millióval. 
Világviszonylatban a kapusok kö-
zött „Gula” mindössze a 46. helyen 
áll, ami az utóbbi években nyújtott 
teljesítményeit fi gyelembe véve 
igencsak meglepő. Jóllehet már rég 
nem tartozik a fi atal tehetség kate-
góriába, az igazi sztárokhoz képest 
visszafogott rajongótábora van a kö-
zösségi oldalakon, ráadásul nemze-
tisége miatt sem lehet túl felkapott, 
megkockáztatjuk, hogy az európai 
topkapusok közül ő a leginkább alu-
lértékelt labdarúgó.

Szerencsére a pályán nem feltét-
lenül az eurómilliók számítanak, 
a 191 centiméteres Gulácsi a német 
szakportálon elfoglalt helyezésétől 
függetlenül a legmagasabb szinten 
nyújt stabilan remek teljesítményt: 
magabiztosan szedi le a beadáso-
kat, mutat be elképesztő védéseket 
a távoli és közeli próbálkozásánál, 
miközben a ziccerek hatástalanítása 
a ház egyik specialitásának számít 
nála.

Gulácsi nemcsak a gyepen bizo-
nyítja nagyságát, a pályán kívül is 
igyekszik kiemelkedni társai közül. 
Amikor tavaly megkapta a Fehér 
Kesztyűt, az elismeréssel járó 7500 
eurós pénzösszeget felajánlotta egy 
lipcsei, gyermekeket segítő alapít-
ványnak. A rendszeresen jótékony-
kodó magyar válogatott kapus a na-
pokban feleségével, Gulácsi-Vígh 
Diánával közösen úgy döntött, a 
koronavírus-járványra való tekin-
tettel ötmillió forintot adományoz-
nak a budapesti Szent László Kór-
háznak.

Gulácsi Péter, az alulértékelt topkapus
Európa legjobb tíz hálóőre között tartják számon

Gulácsi Péter – névjegy 

Budapest, 1990. május 6. (29 éves). Becenév: Gula. Posztja: kapus. Magas-

ság: 191 centiméter. 
Klubjai: ifiként BVSC, MTK Budapest, Liverpool; felnőttként Liverpool 
2008–2013 (kölcsönben: Hereford United, Tranmere Rovers, Hull City), RB 
Salzburg 2013–2015, RB Leipzig 2015-től mostanáig. 
Sikerei, díjai, elismerései: kétszeres osztrák bajnok és kétszeres Osztrák 
Kupa-győztes (2013/14, 2014/15), az év magyar labdarúgója (2018, 2019), 
Magyar Aranylabda (2018, 2019), a Bundesliga legjobb játékosa a Kicker 
magazin szerint (2018/19), a Bundesliga álomcsapatának kapusa (2018/19, 
a játékosok szakszervezetének szavazatai alapján), Fehér Kesztyű-díj 
(legtöbb kapott gól nélküli mérkőzés a Bundesligában, 2018/19), 31-szeres 
magyar (felnőtt) válogatott, az U20-as nemzeti csapattal bronzérmes a 
2009-es egyiptomi világbajnokságon. 
Magánélete: nős, felesége Gulácsi-Vígh Diána, 2016 nyarán házasodtak 
össze, 2019 nyarán született meg kisfiuk, Dominik Zoltán.

A magyar fal. Gulácsi 
a Bundesliga jelenlegi idényében 

24 meccsen állt a kapuban, 
védési hatékonysága 73%, 
ez a második legjobb mutató 
a ligában
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