
A ,,csodakapus": Helmuth Duckadam

Helmut Duckadam azon sportolók ftöZé  tart1zift, akit |5 óv után sem hónnqí í  elt'eleiteni, Európa leqranqosabb kupadöntffé n né gg

tí zeneqves hárí tósával örökre beí rta nevé t a sporttörté nelenbe. Rijlliddel a viláqraszóló bravú r utdn azonban már senki sem hallott
róIa. Ennek hátteré ben leqtöbben a Ceauseyu-csa6aot seitetté k,

Helmut Duckadam 42 esztend. vel ezel tt az Arad megqei Semlac faluban sziiletett, A soknemzetisé q  települé s hú sz,huszonöt

kilomé terre fekszik a román-maqqar határtóL ltt töltötte qaermekóveit, mé gpediq eqq, a sváb hagqomángaihoz ragaszkadó család-

ban. Yilágraszóló sikerei után is a Maros partján fekv  Semlacot tekinti legsz kebb hazó.lánah, annak ellené re, hoqy már csah öt-

hat né met család é l ott.

- Eqq evangé Iikus templom el tt ál-
lunk- Ez számomra azt seiteti, h1qa

Szemlahon valamikor 1elentí s Iehetett

a né met közössé g .

Duú ad,am: - 10-15 é wel ez-
el tt a szemlaki né met lakos-
ság 30 százalé kot tett ki. Ma-
gam is evangé likus va]]ású  va,
gyok, Ebben a templomban kö-
töttem háZasságot, a gyerekei-
met iS itt kereszteltük meg. Saj-
nos, ma már csak né hány né -
met család é l a faluban,

, É ,s a többiek. . .?

- Kivándoroltak Né metol-
szágba. 1990 után a legtöbben elmentek, Otthon mi
csak né metül beszé ltünk, Engem f leg a nagymamám
nevelt, é s ve]e csak az anyanyelvemen beszé ltem, Ké -
s bb Aradon tanultam tovább, í gy termé Szetessé  Vá]t

a román nyelv használata. Addig is beszé ltem ugyan
valamicské t románul, mostanra viszont egé szen jól
bí rom a nyelvet.

A fiatal sváb í iú  a Mar\s-parthoz kdzeli sporttelep qaepé n is-
merkedett meg a labdával, mald a helqi equesüIet í áté hosa lett.

Mindiq is a kapuban szeretett dllni- Az Arad,i UTA í elfiquelt a
serdül karba lé püt, ió adlttsáqlkkal megáldott semlaci kapusra
é s 15 é vesen Aradra igaz|lták, Ezzel beteliesült els  auermekkori
áIma. Né qy esztend vel k^ b, 19 é vesen az afthor 1 l men 

fí v rosi Sportul StudenPesc ellen - a román els  vonalban is

bemutatk1z|tt- Tanulni akart, ezé rt alávetette magát mestereí

k í  nzó er]zé smó dszer einek.
Duckadam, - Volt egy edz m, aki az els  id szakban

aktí v kapuské nt is játszott. lorgulescu-nak egy egé -
szen kemé ny, kimerí t  edzé smódszere volt, Sokszor
fé lve mentem ki a dé lutáni edzé sre, mert seitetiem,
hogy nehé z lesz.

Silviu lorqulescu, egqkori román váloqatott kapus,

- Amikor é vek mú ]tán ú jból találkoztunk, elmesé ]-
te, hogy mennyit Szidott aZ edzé sek miatt. ]ó munka-
ké pessé ge vo]t azonban, é s elsajátí totta a mé g hiány-
zó tudást is,

1983-ban Helmut Ducftadam Iaki közben a román váloqa-

t)ltba is meqhí vást hapott), tsapatváltásra szánta el maq(it - Ké t
patinás ftlub is versenqett é rt!.

A Magyaí  Televí zió ,,Együtt" cí mí í  mú sorában volt látható
2o0l , máius l0.ón az a riportfilm, amelyet közlé sre átvettú nk.
A szerkeszt -riporteí . Bohd Tí bor.

Duchadam: - EI ször az akkor
é lvonaIhoz tartozó universita-
tea Craiova keresett meg,
amely abban az \d ben az
UEFA-Kupa el dönt é ig jutott,
Ké s bb a Sieaua is ie]ezte át-
igazolási szándé kát, Mivel mé g
nem tó]töttem le a katonasá-
got, a Steaua pedig a hadsereg
csapata Volt, aZ utóbbit Válasz-
tottam, EZ ké s bb jó dönté snek
bizonyult,

- Alé ryegesen qqenqé bben szerep-

lí  Steaua Bukarestet választ|tta,
amelq akkor a bajnoksáq közé pmez -

naé hez t rt\z|tt. A román had,sereg csapata azonban minden
játé ftOsplszton er sijdni kezdett -

Duckadam, - Né gy é v alatt a Steaua-nak sikerült egy
szé p remé ny  csapatot é pí tenie, (Ne feleitsük el, hogy
a Steaua a BEK el dönt ié ben is játszott, aZ AC
Milannal!) l985,89 köZött igazi európai é lcsapat ala-
kult ki Bukarestben,

- 1986 tavaszón a steaua Buí ?arest bámulatos európai ku-
pamenetelé sbe kezdett, A csapat visz,nulaq könnuen jutatt tú l  
ddnYelié n, maid a maquar váIoql Ottakkal meOt zdelt Buda-
pesti Honvód következett, Kispesten Dé tári Lajos talólatával
egygólos hátráryba kerüIt uqyan a román balnok, de a buka-
resti visszavágó 4-1-es gg zelmé vel a Bainokcsapatoft Európa
Kupája következ  fordul iába í utltt. P,z ú labb ellenfé l a Hon-
vé dnál guengé bb csapatnak vé lt finn Klusisi Lahti lett. ]elentí s

t'dlé nqük ellené re otthon csak qól né lküli d:dntetlent é rtek eL lde-

genben eqq 87. perú en szerzett qóllal azonban, ha nehezen is,

de beiutottak a BEK el d ntfié be, ahol a belqa Anderlecht ellen

kellett p óly ára lé p ni ük -

Duckadatn: - Srifo góJjával Brüsszelben 1,0-ra kikap-
tunk, A visszavágón mutatott addigi legjobb játé kunk-
kal viszont egyé rtelm , 3,0-ás gy zeimet arattunk,

Eqq Kelet-Európaí  kommunista ország csapataké nt a

Steaua beiutott a BEK sevillai döntú é be- A,z ellenfé l a fé liq-
meddí q hazai páluón jótszó, fé lelmetes hí r  katalán klub , az FC
Barcelona volt. A miwJlnt eld,önt  mórk zé sre való í elhé szú lé s
koránt sem ment hönnaen. Másí a had a fulálkozó el tt,

1986. ápilis 26-dn felrobbant a csernobili atomer m  egqik

reahtlra, Ké t hé tre szünetelt a román bainoftság, ami nem é p,
pen kedvez  kdrülmé ntr volt a felké szülé s- A csapatnak róadásul
ismerhednie hellett a villanqt'é nnqel is, hiszen takaré kossdgi

okokból Bufrarestben cupán egqetlen lámpaí ónaes stadion m -
kadOtt
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Duckad,am, - Mindké t edzé sünkön furcsa ké szülé kkel
felszerelt katonák jelentek meg. Ezzei mé rté k a sugár-
ZáSt, A mé rt é rté kek magaSak voltak. Nekünk, kapu-
soknak azt ajánlották, hogy lehet leg ne vet djünk, é s
kerüljú k a labdával va]ó é rintkezé st, mert az a f b l
összeszedi a radioaktí v sugárzást,

- Rossz elfielneh t nt, hogt1 - mivel mindké t d,öntóí eli r'sa,
patnaft pirls-ké k a klubszí ne - 6 sorsllást követ en a )teaua-
nak fehé rben kellett páIaára lé pní e Sevillában. Ráadásul hószl
ní í  meze eredetileg nem is v|lt d bukaresti gárddnak.lluen el z-
r,lé nuek utdn hövetkezett a BEK 198ó-Os döntfie. Mé g a leqfa-
natikusabb rajongóh sem qondoltdk homolqan, hlgg a Steaua
elhódí thatia a kupát a spa,wjll pólqán játszó Bartelona el . Ta,
lán naguh a játé kasoh sem bí ztak benne ftomolqan.

Duckadam: Pelsze, nem ú gy mentünk Sevillába,
hogy maid letámadiuk a Balcelonát, Tiszteltük az el-
lenfelünket, Talán tú lságosan is, jó] akartunk vé dekez-
ni, é s ellentámadásokkal szerettük volna meglepni a
,,Barcát",

- A Barcelona folqamatos nyamásatnak ellenálló Steaua ki-
harcolta a tizenegyes-rú gásohat. Ekkor mór |eksillantak a bu-
karesti remé ngek-

Ducftadam: A hosszabbí tás é s a tizenegyes-rú gások
kiharcolásával elé rtük cé ]unkat, Persze, amikol bünte,
t kre kerüIt a sor, arra gondoltam, hogy a labda kerek,
é s í gy van esé iyem,

lldikó Duchadam, a ftapus felesé ge: - Azzal mentünk ki,
hogy ne veszí tsünk vagy, legalább szé p ;áté kkal, elfo,
gadható döntet]ent é rjünk el,

- De nem qondolt arra. , .?

- Nem fordult meg a fejemben, hogy kialakulhat ez
a szé p vé gkifejlet,

- A biintet -rú gáslknál talán a kapus felel ssé ge a legna-
qqabb.

Duckadam, - É n fordí tva 1átom, É ppen, hogy a ka-
pusnak nincs felel ssé ge a büntet kné ], A kapus csak
nyerhet, Aki veszí thet, aZ a büntet t vé grehaitó játé -
kos lehet, Ha a kapus tizenegyesb l szed be egy gólt,
senki sem vonja felel ssé gre, Biztos voltam benne,
hogy hárí tani fogok. Nem tudtam mennyit Legalább
egyet meg akartam fogni, é s meg voltam gy z dve,
hogy sikerül, Minden edzé s után ké szültem a bünte-
t kre. Fogadásokat kötöttünk Sörre Vagy másra. Tud-
tam, hogy mi a dolgom,

- Kdvetkeztek a büntetóft_ A román csapat hálóla né gu elvé q-
zett tizeneques után sem rezdült meg.

Duchad,am: - A iegjobban elvé gzett büntet  a máso-
djk volt, mert azt laposan, sarokra I tté k, tehát nem
rú gták rosszul. A többi már logikai játé k volt. Mond-
tam, hogy a stí até giám már 20 é ve ké szen állt, mert
mindig erre vágytam, é s eiké pzeltem: mit is csinálok
majd, Lé lektanilag az els nek volt nagy jelent sé ge.
Mivel az els t iobb oldalon Vé dtem, azt hiité k, hogy a
másodiknál oldalt váltok. Ezat é n szinté n jobbra
mentem. A harmadik, Alofiso álta] elvé gzett lövé sné I
biztos voltam, hogy maradok a iobb oldalon, mert  
ú gy gondolta, hogy ké t Vé dé S után már biztosan ol-
dalt Váltok, Furcsának t nik, ha a bú ntet t balra löVik,
a kapus pedig jobbra indul, llyenkor azt mondják:
,,Hogy becsapta a kapust!". Szerintem ez nem igaz, A
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kapus a löVé s ei tt Választja meg az oldalt, mert ha a
lövé ssel egy id ben mozdul a iabda irányába, azt na-
gyon nehé z megfogni, Mié rt hazudné k? É n is el re
megvá]asztottam az oldalt, Tizenegyeseket igen is
meg lehet fogni, de csak a vé grehajtó iáté kos kózre-
m ködé sé vel. Sokan mondták utólag: ,,Mekkora sze-
rencsé d vo]t! Né gyet megfogtál, de azok rosszul rú g-
ták", É n azt feleltem: ,.lgen, í gy van, Kett t  k rontot-
tak eI, kett t meg é n vé dtem ki. Í gy lett bel le né gy"

lorgulescu: - Fé le]metes nyugalommal hajtotta vé gre
a feladatot, ú gy ahogy csak kevé s kapustól láttam, É n
iS pofiás Voltam, ezé rt pontosan tudom, mit jelent eZ,
SZerintem psziché sen sjkerült öSSZeSzednie magát,
eZé rt Sikerü Ihetett,

A Steaua Bukarest kapusa egyszerre a futballkózvé -
lemé ny közé ppontiába került, Sem el tte, Sem utána
nem fordult el , hogy egy háló r minden elvé gzett
büntet t megfogjon, Ezú ttal nem bizonyult igaznak a
mondás miszerint minden csodáról csak három napig
beszé ]nek,

Duckadam, - Az ú jságok fé l é vig í rtak a teliesí tmé -
nyemr l, A France Footbail európai rangsorában Van
Basten után az 5. helyen voltam, A román labdarú gók
között ez volt a legjobb helyezé s, Hnqi VoIt egyszer a 8,
helyen,

- A gaí ztes sapatot több mint tí zezer lelkes hí v  fogadta a
buftaresti repülí té ren, akik a qqatra tijmeqközleked,é s é s a ben-
zinhiánq ellené re is ünnepelni akartak. A Steaua iáté k|sait h -
söknek kí járó tiszteletben ré szesftetté h. A 6apat taqiait maga
Ceausescu is foqadta, aki bár elé qedett valt a teljesí tmé nnqel,
enahe kritikát is m|ndott.

Duckadam, Valóban í gy volt, Megjegyezte, hogyha
iobban felké szültünk volna é s |obban odafigyelünk,
nem került volna sor a büntet kre, Ez volt az   jelleg-
zetes stí lusa: ha jobban dolgozunk, többet teszünk, ,,
Megmaradt a sablonjánál, Nem tett különbsé get a
mez gazdaság é s a foci kózött, Bár ió1 tudjuk, hogy e
kett höz mindenki é rt,

Helmut Duckadam harrierje csú csán volt, amikor né hánq
hé ttel a sevillai döntí  utd.n leqalábbis eqq id re, elt nt a laú da-
rú góvilágból. Ceausesu kommunista diktatú ráiában küldnbö-
z  mendemond,óh kaptah lábra a csodah pusna[? tartott
DucftadamróI_ Hirtelen visszavonulását az emberek a ceauses-
cu -családdal hozták összefüggé sbe -



Duchadam: - A p]etyka szerint a dönt  után a spanyo]
király egy autóval ajándé kozott meg, Nem volt tú l logi-
kus, mert   nagyon szomorú  volt a spanyol csapat vere-
sé ge miatt. Azt az autót pedig Ceaucescu nagyobb fia,
Nicu Ceaucescu elvette volna t iem, Ezé rt - í gy a hí -
resztelé s, konfliktusba kerültem vele,   pedig a kezem-
be löVetett, Ez badarság, mert ha Nicu szeretett Volna
egy autót, akkor olyat vesz magának, amilyet csak akat
nem Volt ráutalva Duckadam autóiára, Nem kaptam te-
há| sem dulot, 5ern | tt sé rü'é Sl,

- Ezt hitté ft az emberek, é s taldn sohan ma is hiszik. Avaló-
sáq azonban egószen mds, bár hasonlóan traqihus. Hoqy mi
törté nt? A gyí zelmi mámor kell s közepé n, Duckadam persu
szülóí aluiában is meqünnepelte a sikert. Egu átmulatltt
semlaci é jszaka után, násnap barátaival horqászni indult. A
reqqeli netl,ves füvön meqcsú szott é s a földreé rkezé shor barzasztó

í ájdalmat é rzett a jobb válla tálé hán, A semlaci 1rv1s tandcsta,
lannak bizonqult. Az aradi kórházban valami sú ltlos d,oloqra

qqanakodtak. Ekkor é rtesí tetté k a román harlsereget, maid
külö n rep ül q óp é r kezett Ar adr a.

Duckad,am: - A legiobb szí v- é s é rsebé szt a szabad-
ságáról hí Vták be- Dr- Cánd,ea í ögtön a m t asztaira
fektetett é s egy né gy é s fé l óráig tartó sebé szeti be-
aVatkozáson eStem át, Mint kiderült, egy Vé rrög került
a iobb kulcscsontom alatti ver é rbe,

- 15 é l)v?I a világraszóIó sevillai gq zelem után kí váncsiak
voltunk, mire emlé kszik mé g az utca embere-

.- Né gy tizenegyes hárí tásával   az els  kapus, aki
bekerült a rekordok könyvé be,

- Románia egyik legjobb kapusa,.. volt.

- Nagyon jó kapus volt a Steaua-nál, amikor meg-
nyelté k a bainokságot, Helmut Duckadam né gy tizen-
egyest fogott ki,

- Né gaet?

- Igen,
Akkor ti fuina é veseh vakatok?

- Nem hiszem, hogy megszülettünk volna.
N utllsó é veit taposó rlmániai klmmunista rendeszer a ma-

qtlarországi románoknak nem ryú jtott tú l sok okot a büszke-

sé Ore. A steaua sikere azonban ezt a kis közössé qet is megé rin-

tette -

Luczai Miklós, gyulai közé pisholai tanár: - Ilyen nem tör-
té nt Sem el tte, sem pedig utána, Nagyon é rdekes
volt, hogy a mé rk zé s alatt a kommentátol azt mond-
ta, hogy a románok tizenegyesekre iátszanak, mert
iobb kapusuk van, Ha í gy Volt, akkor igaza lett,

Kozma |ános , eleki közé pí skolai id í  ú í  r: - Am i ko r ki fogta az
els , a második, maid a harmadik büntet t, azt
mondtam, hogy ilyen nem volt, amióta a futbal1 lé te-
zik, Amikor a negyediket is megfogta, aZ örömt l sí rva
fakadtam, é s pezsg t bontottam,

Elókerülneh a relikviák...
Duchadam: - Ezek azok a bizonyos keszty k, ame]yek

május 7-é n l5 é Vesek voltak. Ezzel csak a sevillai dön-
t n Vé dtem, A meccs Után több ]abdaszed  gyerek is
e]ké rte, Nemzetközi bí rálatokat is kaptam, amié rt nem
adtam oda. Úgy gondoltam, hogy a keszty ket meg r-
zöm emlé kü].

- Helmut Duú adam ma Aradon é l, d,e nem szakadt el szü-
lótalujától sem -

Duckadam. - Gyakran jövök Szemlakra. A hé tb l öt
napot itt, kett t pedig Aladon töjtök, Egyfajta loká1-
patriótának tartom magam, meft szeretem a hazámat
é s a falumat. Egé szen biztosan nem menné k el innen,

- Milqen hozzitartozói é Inek Szemlahon?
Duckadam: - É desanyám, aki most é ppen Né metor-

szágban van a hú gomná1, é s a barátok,., A legjobb
barátaim ugyancsak itt é ]nek,

- Ha iól látom, mastanában mással foglalkozik, mint a lab-
darú gás,

Duckadam: - Betegsé gem miatt ké t hónapja nyugdí -
jas vagyok, Ké t barátommal együtt megvettük ezt a
farmot, Né hány hónapia törté nt, ezé rt sem né z ki va-
iami jól, Kezdetben ]ibákat szeretné nk nevelni, Van is
ké t istállónk, amit erre a Cé lra a]akí tunk át. Ehhez ma-
gyarországi partnereket is keresünk, A jöV ben pedig
serté s-, szarvasmarha- é s szárnyasneveldé t szeret-
né nk csináini, Többré t  gazdálkodásba fognánk, Re-
mé lem, egy-ké t é v alatt beindul az üzlet.

Semlacra nemcsak dolgozni, hanem pihenni is jár. Né háw1

é wel ezelí tt a Marls-partln IOIJ bozótos, gazos telftet vett. É des-

antrla szennt jobban tette vllna, ha abból a pé nzbó1 eqa kis ter-

nóí öIdet vásár\l, amib  nómi haszna is lenne. Ahoqqan  
m|ndia: kitartó munkával é s svóbos pontosstiggal eqg hisebb

paradislmlt teremtett. Bár a többi semlaci né met családhoz
hasonlóan, eqé szen biztosan tárt karlkkal foqadták volna Né ,
met1rszáOban,   mé gsetn ezt váIasztotta.

- Nem gondolt arra, hogg - miké nt a többiek is - elmegq?
Duckadam: - Nem, soha, É n itt Születtem é s itt iS

szeretné k meghalni, Persze, remé lem ez sokára fog
bekövetkezni. Itt é lnek a barátaim, itt é rzem jól ma-
gam, Szeretem a mulatságokat é s a haverokat, de né -
ha egyedüllé tre is vágyom. Az é n nagy esé lyem volt,
hogy rátaláltam arra a telekre, amit sok munkával é s
pé nzzel ilyen Szé ppé  tettem. EZ Volt a ré gi álmom,
Nem tudom, hogy jobban é lek-e, mint azok, akik Né -
metországba mentek, de ilyen nyugalmuk nekik bizto-
san nincs,

A Semlaci Labdarú gó EguesüIet a falu nagy szülötte,

Helmut Duchadam nevé t ví seli , Ú qu t nik neki sikerült prófé tá-

nak lenni salát hazálában.
B. T.
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