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Küküllő-parti futball-legendák
A zseniális László ikrek keserédes története
• A több mint százéves udvarhelyi focitörté-
netnek rengeteg érdekes, emlékezetes, erős és 
különleges sztorija van. Ezek közül ma a László 
testvérekét elevenítjük fel, akik a hatvanas évek 
végétől 1980-ig kápráztatták el a székelyud-
varhelyi futballszeretőket. A Nagy-Küküllő jobb 
partján lévő futballpályáknak (1968-ig a mai 
sportcsarnok helyén állt a „fatribünös” focipá-
lya) talán nem volt olyan szegletük, amelyen a 
László ikrek egyike ne csinált volna egy zseniális 
cselt, a tizenhatoson belül pedig talán nem volt 
olyan pont, ahonnan László László vagy László 
Gyula legalább egy gólt ne szerzett volna.

KATONA ZOLTÁN

A z idősebb generációk tagjai, 
akik látták őket akkoriban 
játszani, még most, több 

mint ötven év után is áradoznak az 
ikertestvérek cseleiről, élményszám-
ba menő góljairól – ellenfeleik való-
sággal rettegték a nevüket a hetvenes 
években, annyira fi neszes, látvá-
nyos, mondhatni pimasz játékstílu-
suk volt, ami amellett, hogy őrületbe 

kergette az ellenfelek hátvédjeit, még 
eredményes is volt. Sajnos már csak 
egyikük van közöttünk, ám a szerző-
nek alkalma nyílt többször is talál-
kozni mindkettejükkel.

Gyermekkor 
a futballpálya mellett

László László és László Gyula 1949. 
november 24-én születtek. Gyerek-
korukban az egykori, fakerítéses 
futballpálya és a jégpálya (a mai 
minifocipálya) melletti tömbházak-
ban laktak, két nagyobb testvérük, 
Károly és József szintén futballozott. 
Az ikertestvérek az utcabajnokságon 
a Rakéta csapat tagjai voltak, akár-

csak olyan környékbeli gyerekek, 
akikkel később az ifi csapatban is 
együtt játszottak, mint Gagiu Ma-
rian vagy a Balázs, a Gálovits és a 
Bencze testvérek. Gyerekkorukban 
gyakorlatilag egész nap fociztak, az 
utcabajnokságon pedig győzedel-
meskedtek. A bajnokságot akkori-
ban a Fások-pályán (IPEIL-pályán) 
tartották, ez a mai bútorgyár és a 
Kaufl and közötti területen volt, a vo-
natállomás mögött, emlékét a Sport 
utca elnevezés, valamint néhány 
fénykép őrzi.

Felfedezőjüknek, első edzőjük-
nek Miklós Vilmost tartják, aki az 
1950-es években az akkori Akarat 
csapatának sziklaszilárd védője volt. 
1967-ben a mindössze 17 éves ikreket 
már Kiss Árpád edző hívta a Fások 
felnőtt csapatába. László László em-
lékezetes találkozón, az A osztályos 

Petrozsényi Jiul elleni félbeszakadt 
kupameccsen debütált, még nem 
volt 18 éves. Néhány hónapon belül 
Gyula is bemutatkozhatott a felnőtt 
csapatban, mégpedig a megnyert 
megyeközi bajnokság utolsó fordu-
lójában, Borszéken, ahol a Fások 
5–1-re győzött. A korabeli újságok-

ban László László volt a László I., 
testvére pedig a László II., az előbbi 
hamarabb is debütált, és „idősebb” 
is volt 15 másodperccel...

Az az év igen emlékezetes volt 
az udvarhelyi futball szempont-
jából: a csapat támadójátékát egy 
évtizedig meghatározó László test-

vérek debütálása mellett arról is 
nevezetes volt 1968, hogy abban az 
évben a Fások csapata (az említett 
Kiss Árpád vezetésével) megnyerte 
a megyeközi bajnokságot és felju-
tott a C osztálynak nevezett har-
madosztályba, illetve megépült a 
mai, sétatéri stadion. Ezt a bajnok-
ság nyitómeccsén, augusztusban 
a Fogaras ellen 2–1-re elveszített 
találkozón avatták fel, akkor már 
Mihail Moșoiu volt a csapat edzője, 
de nem sokáig, 1968 végén a koráb-
ban az Aradi UTA-ban és a Buka-
resti Dinamóban játszott, egykori 
válogatott Băcuţ II. László jött a 
Fásokhoz vezetőedzőnek.

Az első C osztályos idényben a 
csapat a negyedik helyen végzett, 
akárcsak a következő években, 
négyszer egymás után. A fi atal, 
húszas éveik elején járó László test-
vérek ekkor szoktak be a csapatba, 
egy idő után a Fások (1971 nyarától 
Textil lett az együttes neve) táma-
dójátékát már ők határozták meg. 
Érdekesség, hogy a hatvanas évek 
végén két idényt (1967 és 1969 kö-
zött) jégkorongozóként is játszottak 
a Székelyudvarhelyi Küküllő csapa-
tában, akkor a bajnoki hokimeccse-
ket a téli hónapokban, szabadtéri 
jégpályákon rendezték, edzőjük Tö-
rök Ernő volt.

A brassói „kaland”

A László ikrek voltak próbajátékon 
a Brassói Steagul Roşunál is a het-
venes évek elején (az emlékezés 
itt nem volt feltétlenül pontos, de 
minden bizonnyal 1971 nyaráról 
lehetett szó), de az nagyon rövidre 
sikeredett. Brassóban játszott akkor 
már a székelykeresztúri Györfi  Csaba 
(fi atalabb korában a Fások, illetve 
a Marosvásárhelyi Mureșul labda-
rúgója volt, 2003–04-ben a Budvár 
FC edzőjeként is dolgozott) és a két 
László korábbi és későbbi udvarhe-
lyi csapattársa, Bálint Ferenc. Laci 
és Gyula megérkeztek az első edzés-
re a brassói stadionba, a gyakorlatok 
után elkezdődött a zsuga, ebben La-
ci a brassóiak sztárkapusának, Stere 
Adamachénak a lába között rúgott 
egy gólt.

A Fások ificsapata a hatvanas 
évek elején, balról jobbra: 
Miklós Vilmos edző, 
Lukács Vencel, Dolga Lajos, 
Fodor József, ismeretlen, 
Balázs Sándor, Fülöp Ernő, 
Gagiu Marian, Silay Ferenc, 
Kristóf Mihály, László László, 
Bindea János, László Gyula, 
Borbély Albert, Kóbori Adalbert, 
Vass Imre

László Gyula a védőket és 
a kapust is kicselezve lőtt gólt 
a Brassói Tractorulnak 1972. 
március 22-én, a meccset 3–2-re 
nyerte a Textil

A László testvérek a Székelyudvar-
helyi Textil csapatában 1972 nyarán. 
Állnak, balról jobbra: Ütő László, 
Papp István intéző, Vajna Csaba, 
Gergen Károly, Györfi László, László 
Gyula (László II.), László László 
(László I.), Gálovics László, Lukács 
Vencel, Borbély Albert, Péter József 
edző, guggolnak Lackovics Károly, 
Béres Gyula, Zamfirescu Liviu, Széll 
Károly, Jakab József, Ambrus József




