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• A labdarúgó Európa-bajnokságok története 
nemcsak gólokban és mezőnyjáték-teljesít-
ményben gazdag, hanem kapusbravúrokban és 
-bakikban is. Lev Jasintól Arconadán és Peter 
Schmeichelen át Buffonig és Llorisig óriási egyé-
niségek védték a válogatottak kapuját. Azaz 
nem csupán védték, hanem gólokat is kaptak. 
Hat évtizednyi Eb kapussztorijai.

KATONA ZOLTÁN

A legelső Európa-bajnokságok 
idején, a hatvanas évek ele-
jén már óriási kapusegyéni-

ségek voltak kontinensünk futball-
jában, közülük viszont kiemelkedett 
Lev Jasin, az első Eb-t 1960-ban 
megnyerő Szovjetunió hálóőre. Ő az 
egyetlen futballkapus, aki elnyerte 
az Aranylabdát (1963), bár Gigi Buff on 
2006-ban, Manuel Neuer 2014-ben 
(mindketten világbajnokként) és 
Oliver Kahn 2002-ben (világbajnoki 
ezüstérmes) közel jártak hozzá. Jasin 
a világ futballtörténetének egyik leg-
nagyobb kapusa volt, két Eb-döntőn 
vett részt, egyet meg is nyert, 1964-
ben Marcelino fejelt neki győztes gólt 
a madridi döntőben.

Az 1968-as Eb-győztes olasz válo-
gatott kapusa az a Dino Zoff  volt, aki 
13 évvel később, 1982-ben 40 évesen 
lett világbajnok, előtte, 1980-ban a 
hazai rendezésű Eb-n is az olaszok 
kapuját védte – igaz, ott csak har-
madik lett csapata, mert egy hosszas 
tizenegyespárbajban alulmaradt az 
egyébként címvédő Csehszlovákia el-
lenében. A csehszlovák csapatban ak-
kor is ott volt az az Antonin Panenka, 
aki négy évvel azelőtt, 1976-ban a bel-
grádi Eb-döntő tizenegyespárbajában 
igencsak megtréfálta a hetvenes évek 
egyik emblematikus, nagy kapusát. 
A német Sepp Maier volt az, aki más-
fél évtizedig védte az NSZK kapuját, 
nyert egy vébét (1974-ben) és egy Eb-t 
(1972-ben), viszont tehetetlennek bi-
zonyult a cseh futballista „alányesős” 
tizenegyesével szemben.

A hetvenes években ő számított 
a világ első számú kapusának, bár 
az említett Zoff  is szorosan mögöt-

te vagy mellette volt, aki 2000-ben 
szövetségi kapitányként Eb-döntőbe 
vezette az olasz válogatottat, mégpe-
dig egy olyan elődöntő után, amely 
igencsak emlékezetes, a kapusok 
szempontjából is. Az amszterdami 
meccsen az olaszok kapusa, Fran-
cesco Toldo „kivédte a hollandok 
szemét”, hiszen a rendes játékidőben 
hárította Frank de Boer (a jelenlegi 
holland szövetségi kapitány) tizen-
egyesét, majd a büntetőpárbajban 
túljárt Frank eszén, illetve Bosveltén 
is. Toldo csapattársa, Totti egy Pa-
nenka-tizivel verte át Van der Saart, 
aki a holland válogatott, a Juventus 
és a Manchester United korszakos 
kapusa volt. Pár nappal később a 
franciák elleni Eb-döntőt aztán az 
utolsó másodpercekben engedték ki 
a kezükből Toldóék, aki sem Wiltord 
egyenlítő találatánál, sem Trézeguet 

aranygóljánál nem tehetett semmit.
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bevezetésének évében, 1996-ban, az 
akkori Eb-n esett: a németek hosz-
szabbításra mentették a londoni 
döntőt a csehekkel szemben, majd a 
95. percben Bierhoff  lövését bevédte 
Petr Kouba cseh kapus, ezzel Német-
ország lett az Európa-bajnok. Ennél 
nagyobb kapusbakit is jegyeztünk 
Európa-bajnoki döntőben, mégpedig 
1984-ben: a francia–spanyol össze-
csapás találata úgy született, hogy 
Michel Platini nem erősen meglőtt 
szabadrúgása után a labda átcsú-
szott a spanyol kapus, Luis Miguel 
Arconada keze és hasa alatt, majd a 
gólvonalon túlra vánszorgott...

Egy nevében is cseh kapus, a 
Chelsea és az Arsenal sztárja, a vá-
logatottban Kouba egyik utódja, Petr 
Cech hibázott óriásit a 2008-as Eb-n, 
amikor a törökök elleni csoportmecs-
csen Nihat Kahveci elé ejtette a lab-

dát, a csatár pedig nem hibázott, és 
búcsúztatta a cseheket (0–2-ről 3–2-
re fordítottak a törökök, akik a ne-
gyeddöntőben a horvátokat intézték 
el tizenegyespárbajban).

A nyolcvanas években is voltak 
nagy kapusegyéniségek, például az 
1988-as Eb döntőjében, Münchenben 
Rinat Daszajev, Jasin után talán a leg-
jobb szovjetunióbeli kapus és Hans 
van Breukelen őrizték a kapukat, 
előbbi hiába védett fantasztikusan 
az egész tornán, Gullit fejese és Van 
Basten kapáslövése lenullázta a tel-
jesítményét, túloldalt pedig a holland 
portás a meccs egyik hőse lett, hiszen 
kivédte Belanov tizenegyesét. Az egy 
évvel azelőtti, Benfi ca elleni BEK-dön-
tő szétlövésében, a PSV Eindhoven 
kapusaként Veloso tizenegyesét hárí-
totta, így lett kupagyőztes.

A kilencvenes évek Eb-győztes 
kapusai közül feltétlenül meg kell 
említeni a dán Peter Schmeichelt, 
akinek nagyban volt köszönhető az 
1992. évi történelmi dán siker – fan-
tasztikusan védett, többek között 
Van Basten tizenegyesét is kipaskol-
ta a hollandok elleni párbajban. A 
mostani Eb-n már fi a, a Leicesterrel 
2016-ban angol bajnoki címet nyert 
Kasper Schmeichel védi a dán válo-
gatott kapuját. Az ezredforduló utáni 
korszakos hálóőrök között ott van a 
42 évesen még mindig aktív Gian-
luigi Buff on, aki a 2012-es döntőben 
úgy kapott négyet a spanyoloktól, 
hogy végig fantasztikusan teljesített 
a tornán, négy évvel azelőtt pedig 
Adrian Mutu panenkás tizenegye-

sét is megfogta az olasz–román (1–1) 
csoportmeccsen.

A 2004-es Eb-n a házigazda por-
tugálok kapusa, Ricardo Soares 
Pereira hajtott végre egy igen em-
lékezetes tettet. Az angolok elleni 
negyeddöntő tizenegyespárbajában 
hat lövésből egyet sem tudott meg-
fogni (az angol kapus David James 
sem, Beckham és Rui Costa fölé 
lőttek egy-egy tizenegyest), de a he-
tedik angol tizi előtt levetette a kesz-
tyűjét: Darius Vassel lövését már így 
védte ki, az utolsó tizenegyest pedig 
irgalmatlanul bevágta Jamesnek, 
elődöntőbe lőve így Portugáliát.

Ha már szó került a románokról, 
Románia első számú hálóőre az utób-
bi években Ciprian Tătărușanu volt, 
aki a 2016-os Eb-n két igen elkerülhe-
tő fejesgólt is kapott: a franciák elleni 
nyitómeccsen rosszul jött ki, Giroud 
átfejelte felette a labdát, majd az al-

bánok elleni utolsó csoportmeccsen 
is nagyot hibázott Sadiku fejesénél. 
Mindkét gól kísértetiesen hasonlított 
egy, az 1996-os Eb-n kapott gólhoz: 
az akkori csoportmeccsen Románia 
kapusa, Bogdan Stelea hibázott ak-
korát (szintén rosszul jött ki), hogy az 
abból született Dugarry-fejesgóllal a 
franciák nyertek 1–0-ra.

Hadd soroljuk fel, hogy e két ka-
puson kívül még kik voltak azok, 
akik a románok kapuját védték az 
Eb-ken. 1984-ben Silviu Lung (két 
meccs) és Dumitru Moraru (a por-
tugálok elleni, utolsó találkozón), 
1996-ban az említett Stelea (kétszer) 

és Florin Prunea (a spanyolok elleni, 
utolsó összecsapáson állt a kapu-
ban), illetve Stelea védett a 2000-es 
Eb-n mind a négy találkozón (ak-
kor továbbléptek a negyeddöntőbe), 
majd 2008-ban három csoportmecs-
csen Bogdan Lobonț, öt évvel ezelőtt 
pedig Tătărușanu.

A magyarok kapuját 2016-ban 
Király Gábor védte (négy meccsen), 
1972-ben Géczi István (két meccs), 
1964-ben pedig Szentmihályi Antal 
(szintén két meccs). Idén Gulácsi Pé-
ter védi a magyar kaput, nem is rosz-
szul, és minden esélye megvan arra, 
hogy posztján túlszárnyalja nagy 
elődeit.

Képek forrása: Katona Zoltán: 
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kötete (Székelyudvarhely, 2012)

Potyák és bravúrok kesztyűben
Az Eb-k legnagyobb kapusai és kapusbakijai

Arconada alatt csúszik be a Platini által meglőtt labda (1984)

Kouba bevédi a foci történetének első aranygólját (1996)

Toldo elődöntőbe védte az olaszokat (2000)

Ricardo hárítja Vassel tizenegyesét (2004)




