
Szoboszlai Dominik

Székesfehérvár, 2000. október 25. 
Becenév: Domi, Szobi, Kicsi 
Posztjai: baloldali középpályás, támadó középpályás, belső középpályás – 
186 centiméter, 74 kilogramm, jobblábas.
Klubjai: ifiként Videoton (2006–2007), Főnix-Gold FC (2007–2015), Újpest FC 
(2011), MTK Budapest (2015–2016), FC Liefering – Ausztria (2016–2017); fel-
nőttként FC Liefering (2017–2018), Red Bull Salzburg (2017-től mostanáig). 
Sikerei, elismerései: háromszoros osztrák bajnok és kétszeres kupagyőz-
tes a Salzburggal; az osztrák ifibajnokság győztese a Salzburg U18-as 
csapatával; az osztrák Bundesliga 2019–2020-as szezonjának legjobb 
játékosa; az év legjobb utánpótláskorú magyar labdarúgója (2019); az 
osztrák másodosztály álomcsapatának tagja (2017–2018). 
Nyolcszoros felnőtt magyar válogatott.
 Jelenlegi piaci értéke a Transfermarkt alapján: 13,5 millió euró.
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• A magyar labdarúgás csodagyerekéből felnőtt játékos vált Salzburg-
ban. Szoboszlai Dominik kinőtte az osztrák Bundesligát, a közeljövőben 
pedig Európa egyik topbajnokságába igazolhat. Bemutatjuk a nagy re-
ményű ifjú titánt, aki a következő idénytől az AC Milan játékmestere lehet.

ORBÁN ZSOLT

K etten álltak a szabadrúgás-
hoz. Egyikük jobb-, másikuk 
ballábas, egyaránt közép-

pályások. Tízes számú mezben a 
feltörekvő reménység, hetesben a 
pályafutása végén járó rutinos róka. 
Előbbi vállalta el: önbizalom, erő, 
rúgótechnika – minden a helyén 
volt. A szlovák kapus reménytelenül 
vetődött, a labda gyönyörűen csava-
rodott a hálóba. Szoboszlai Dominik 
első gólja felnőttként a magyar válo-
gatottban. Nagy jelentőségű, szim-
bolikus pillanat, a jelenlegi kapitány 
átadja a lehetőséget a nemzeti csapat 
leendő vezérének, aki élt is ezzel.

A székesfehérvári fi ú hamarosan 
épp a Dzsudzsák Balázs által tartott 
magyar átigazolási rekordot döntheti 
meg. Ami viszont az eurómilliók mel-
lett sokkal fontosabb, hogy szakma-
ilag is a csúcsra szeretne jutni. Míg 
gyerekként arról álmodozott, hogy 
egyszer majd a Bajnokok Ligája him-
nuszát hallgathatja a pályáról, miu-
tán ez beteljesült, több BL-meccsel a 
háta mögött, friss osztrák bajnokként 
és a liga legjobbjaként kijelentette: a 
jövőben meg is szeretné nyerni az 
elitsorozatot.

Szoboszlai Dominikot nem a ta-
valyi Eb-selejtezőben ismerték meg 
a magyar futballrajongók. A rend-
kívül tehetséges középpályást már 
évek óta a legnagyobb reménységek 
között tartják számon a szakértők. 
A tekintélyes The Guardian brit na-
pilap 2017-ben a világfoci hatvan 
legnagyobb tehetsége közé sorolta, 
olyan más játékosok mellett, mint 
Vinicius Júnior, Alphonso Davies, 
Jadon Sancho vagy Erling Braut Haa-
land. Tavaly az RB Salzburg játéko-
saként már bekerült a goal.com által 
készített, a legnagyobb jövő előtt 
álló ötven labdarúgót felvonultató 
összeállításba, idén pedig az UEFA 
tudósítói is beválogatták a jövő nagy 
csillagai közé.

Dominik futballcsaládból szár-
mazik, édesapja, Szoboszlai Zsolt 
az NB I-ig vitte, a Lombard FC Tata-
bányával 15 mérkőzést játszott az 
élvonalban. A fi ú abban a szerencsés 
helyzetben volt, hogy az apa által ala-
pított Főnix-Gold FC-nél sajátíthatta 
el a labdarúgás alapjait. A kis Domi 
folyamatosan kiemelkedett korosztá-
lyából, és miként az az igazán nagy 
játékosokra jellemző, rendkívül so-
kat edzett. Gyermekkora nagy részét 
a foci töltötte ki, az edzőként dolgozó 
apuka rengeteget foglalkozott külön 
is a fi ával. Ahogy Dominik több in-
terjúban fogalmazott, mindent neki 
köszönhet.

Miután betöltötte 16. életévét, 
külföldre igazolt, az RB Salzburg 
farmcsapatához, az FC Lieferinghez 
került. Gyorsan beilleszkedett az 
osztrák egyesületnél, élete első fel-
nőtt bajnokiján gólpasszt adott az SV 
Kapfenberger ellen. A 2017/2018-as 
idényben tíz góllal és hét assziszttal 

hívta fel magára a fi gyelmet a salz-
burgiak másodosztályos csapatánál, 
miközben az U19-es együttessel az 
ifj úsági Bajnokok Ligájában is lehe-
tőséget kapott, és ott is jeleskedett.

A szezon végén bemutatkozott az 
osztrák Bundesligában, majd a kö-
vetkező idény tavaszi felétől Marco 
Rose vezetőedző rendszeresen szá-
mított rá a Bikák első számú csapa-
tában. A német szakember bizalmát 
jó teljesítményekkel hálálta meg a 
bajnokságban és a kupában, s bár 
az Európa Ligában is debütált, az 
igazi áttörést a mostani idény hozta 
meg neki. A New York-i testvérklub-
tól Jesse Marsch személyében új edző 
érkezett a Salzburghoz. Az amerikai 
mester kezei alatt Szoboszlai kitelje-

sedett, bámulatos gyorsasággal vált 
érett játékossá.

A Mozart-városiak bejutottak a 
Bajnokok Ligája csoportkörébe, Szo-
boszlai pedig rögtön az első fordu-
lóban betalált a KRC Genk ellen. A 
Liverpoolt és a Napolit is felvonultató 
négyesben egy kivételével minden 

meccsen pályára lépett, a Genk el-
leni belgiumi visszavágón gólpasszt 
jegyzett. A szezon második felében, 
a kényszerszünet után lehengerlő 
teljesítmény nyújtott. Pazar szabad-
rúgásaival, cseleivel és futószala-
gon érkező gólpasszaival az immár 
14-szeres osztrák bajnok és hétszeres 
kupagyőztes salzburgiak vezére lett. 
A 19 éves magyar középpályást – aki 
minden sorozatot fi gyelembe véve 12 
gólt és 18 gólpasszt hozott össze idén 
– a klubelnökök és a vezetőedzők a 
szezon legjobbjának látták az oszt-
rák Bundesligában, ugyanakkor 
klubjában is az idény első számú já-
tékosának választották. A közönség-
szavazáson Szoboszlai többek között 
a télen a Borussia Dortmundhoz iga-
zolt Erling Haalandot előzte meg.

Nemrég Jesse Marsch azt nyilat-
kozta, a magyar középpályás majd-
nem olyan fejlődésen ment keresztül, 

mint a norvég csatár, a tengerentúli 
tréner úgy érzi, most eljött Szoboszlai 
ideje. Dominik többször is leszögezte 
célkitűzését, miszerint a négy euró-
pai topbajnokság valamelyik neves 
klubjában kívánja folytatni karrier-
jét. Nem Haaland az egyedüli példa, 
akinek a közelmúltban Salzburgból 
sikerült nagyot dobbantani. Sadio 
Mané, Naby Keita és Takumi Mina-
mino egyaránt az osztrák bajnoktól 
került a Liverpoolhoz, míg Amadou 
Haidara, Hvang Hicshan és Gulácsi 
Péter a német nagytestvér Lipcséhez 
szerződött.

Nem valószínű, hogy Szoboszlai 
a honfi társ útját követi, a fi atal kö-
zéppályást korábban olyan klubok-
kal hozták hírbe, mint a Juventus, 
a Lazio, az Arsenal vagy a Bayern 

München, most viszont az AC Milan 
tűnik a legesélyesebb célpontnak. 
Olasz források szerint a vörös-feke-
ték aktívan dolgoznak Szoboszlai 
Dominik megszerzéséért, friss sajtó-
hírek szerint az aláíráshoz már csak 
az hiányzik, hogy a lombardiai klub 
vezetői kinevezzék vezetőedzőnek a 
Red Bull-csoport futballfejlesztési fő-
nökeként dolgozó Ralf Rangnickot. A 
német edző-sportigazgató egyik fon-
tos nyári igazolása Szoboszlai lehet, a 
milánóiak akár 25 millió eurót is haj-
landók fi zetni érte. Ezzel megdőlne 
a magyar transzfercsúcs, Dzsudzsák 
Balázst 2012 januárjában 19 millió eu-
róért vásárolta meg a Dinamo Moszk-
va az Anzsi Mahacskalától.

A magyar futball nagy remény-
sége már a korosztályos válogatot-
takban emlékezetes pillanatokat 
szerzett a drukkereknek. Az U17-esek 
csapatkapitányaként a norvégok el-
leni elitkörös selejtezőn szenzációs 
kapásgóllal lőtte ki csapatát a hor-
vátországi Eb-re. A felnőtt válogatott-
ban 18 évesen mutatkozott be a nagy-
szombati Eb-selejtezőn, majd első 
gólját a budapesti visszavágón lőtte 
Szlovákiával szemben, a ház speci-
alitásának számító szabadrúgásból. 
Sajnos mindkét esetben vesztesen 
kellett elhagynia a pályát Marco Ros-
si együttesének, Szoboszlai azonban 
gyorsan megtalálta helyét a nemzeti 
tizenegyben, nemsokára nélkülözhe-
tetlen tagja lehet a válogatottnak.

Pályafutása szempontjából óriási 
lökést jelentene, ha kijutnának a jö-
vőre halasztott Európa-bajnokságra. 
Egy biztos, Szoboszlain semmi nem 
fog múlni. Magabiztos nyilatkozatai 
miatt sok kritikát kap ugyan a rajon-
góktól, ám az ő vagánysága mögött 
elképesztő tudatossággal felépített 
karrier áll. A topjátékosok ismérveit 
láthatjuk benne, ahogy az edzések 
után a szabadrúgásait csiszolgatja, a 
futballhoz való hozzáállása vérprofi , 
és képességei, valamint potenciálja 
alapján idővel akár egy sztárklubnál 
is megállhatja a helyét.

Szoboszlait játéka alapján olyan 
csúcsközéppályásokhoz hasonlít-
ják, mint Toni Kroos, Paul Pogba 
vagy Szergej Milinkovics-Szavics, 
ő viszont olyan egyéniség, aki nem 
igazán hasonlítható senkihez, ő csak 
egyszerűen Szoboszlai Dominik.

Benne minden remény
A magyar középpályás, aki meghódíthatja Európát

Hamarosan a hétszeres 
BEK/BL-győztes AC Milanhoz 
igazolhat
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