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Adamache hétszeres román válo-
gatott kapus volt, 1970-ben a mexikói 
világbajnokságon mindhárom mecs-
csen pályára lépett, tizenöt évig, 1963 
és 1977 között a Brassói Steagul Roşu 
hálóőre volt, 1978 júliusában tragikus 
körülmények között halt meg, a Du-
nába fulladt. Stere úgy felháborodott 
ezen, hogy Lacit fenéken rúgta, de 
előtte az öltözőben sem volt részük va-
lami kedves fogadtatásban, így fogták 
magukat, felültek a délutáni vonatra, 
és este már idehaza voltak Udvarhe-
lyen. Az évek során hívták őket ját-
szani Kolozsvárra (mindkét csapat, a 
CFR és az Universitatea is megkereste 
őket), volt ajánlatuk Resicabányáról 
is, de inkább Udvarhelyen maradtak. 
Szívesen mentek volna a Marosvásár-
helyi ASA-hoz, de érdekes módon on-
nan soha nem kaptak megkeresést...

Emlékezetes gólok, cselek

László László még 2011-ben, halála 
előtt pár évvel a lókodi öregotthon-
ban beszélt részletesen karrierjé-
ről a szerzőnek, akkor két kedvenc 
gólját is megemlítette, mindkettő 
1973 őszén esett. „Aranyosgyéressel 
játszottunk itthon, s mikor a kapus 
fel akarta dobni a labdát, hogy rúg-
ja előre, én éppen mellette voltam, 
megtámadtam, és elpöcköltem a 
labdát a levegőben, majd a kapuba 
rúgtam. Sokáig emlékeztek az em-
berek erre a gólra, 4–1-re nyertünk, 
azt hiszem” – emlékezett vissza az 
„idősebbik” László, majd azt is el-
mesélte, hogy kettejük egyik legfan-
tasztikusabb gólja volt az 1973 őszén 
az Aninai Bányász ellen szerzett 
„mestermunka”. A 2–1-re megnyert 
meccsen Laci lőtte az első gólt a 9. 
percben, tizenhét méterről küld-
te a labdát a hosszú sarokba, de a 
vendégek a második félidő elején 
egyenlítettek. A találkozó 72. per-
cében pazar találatot hozott össze a 
testvérpár: Laci a jobbszélen kavarta 
meg a védőket, középre centerezett, 
a jól érkező Gyula pedig a levegőben 

felugorva, hanyatt vágva magát, ol-
lózva lőtte a kapu közepébe a labdát, 
ezzel a góllal 2–1-re megnyerték ezt a 
találkozót a közönség nagy örömére.

Amikor jó másfél évtizeddel ké-
sőbb a moziban telt házzal vetítették 
a Menekülés a győzelembe című fi l-
met, Pelé ollózós góljánál az udvar-
helyiek mondhatták: mi ilyent már 
láttunk László Gyulától... Az emléke-
zetes gólt a kapu mögött álló néhai 
Bartha János fényképész-újságíró 
lencsevégre kapta: a fotón az látszik, 
hogy a labda pont eléri a hálót, a 
kapus még a levegőben van, László 
Gyula és a mellette lévő védő már a 
földről szemléli az „eredményt”. 

Sajnos a B osztályos szereplés 
nem úgy sikerült, ahogy azt a nézők 
és a vezetők elvárták volna, a jó kez-
dés ellenére a Textil szereplése tisza-
virág-életűnek bizonyult, a tavaszi 
idényben a Kudzsír elleni hazai 1–1-
es döntetlen, majd a bajnokság vége 
felé a Temesvári CFR otthonában 
elszenvedett 2–1-es vereség megpe-
csételte a csapat sorsát. A Textil egy 
fordulóval a bajnokság vége előtt a 
Besztercei Gloriával együtt kiesett, 
az utolsó fordulóban pedig odaha-
za kikapott Lugostól 4–1-re, így az 
egyéves B osztályos szereplés sajnos 
szomorúan ért véget.

Maradtak itthon

1974-ben, a kiesést követően alapja-
iban kellett újjászervezni a kudarc 
miatt lelkileg is megtépázott együt-
test: a Textil több vezetőségi tagja is 

lemondott, az idegenből jött futbal-
listák elhagyták a csapatot, amely 
ősszel ismét nevet és főtámogatót vál-
toztatott. A klubot Székelyudvarhelyi 
Haladás Sport Egyesületre nevezték 
át, és a kor szellemének megfelelően 
a municípiumi néptanács irányítása 
alá került. A László ikrek maradtak 
Udvarhelyen, nagy szerepük volt a 
hetvenes évek második felében is 
igen jó játékot mutató csapat egyre 
jobb helyezéseiben – a Haladásban 
1980-ig futballoztak. Abban az évben 
László László egy kovásznai bajnokin 
súlyos térdsérülést szenvedett.

„A kapus mellett elrúgtam a lab-
dát, átugrottam, de ahogy a földre 
érkeztem, egy fűcsomóra ráléptem, s 
a lábam kibicsaklott. A jobb térdem 
megsérült, meg vagyok műtve vele, 
utána már nem tudtam játszani. Ak-
kor abbahagytam, a minipályán még 
játszottam egy kicsit a Bútorgyár csa-
patában” – emlékezett vissza László 
László 2011-ben. Meg kellett műteni 
a térdét, de amikor eldöntötte a visz-
szavonulást, testvére (aki egyáltalán 
nem volt sérült) szintén abbahagyta 
az aktív labdarúgást, illetve egy év 

múlva még egy rövid periódusban a 
csapat rendelkezésére állt.

1982 nyarán a klub tiszteletükre 
egy búcsúmeccset rendezett a stadi-
onban, Piatra Neamţ együttese volt 
az ellenfél. 

Visszavonulásuk után még soká-
ig játszottak a hetvenes évek elején 
elindított városi minifoci-bajnokság-
ban. László Gyula ma nyugdíjasként 
él, a Tábor-lakótelepen, évtizede-
kig a készruhagyárban dolgozott. 
László László 2015 szeptemberében 
hunyt el a lókodi öregotthonban, 
sírja a belvárosi református temető 
felső sétányán van, több volt spor-
toló (Török Ernő, Heim József alias 
Hargita Jóska) és híres udvarhelyi 
személyiség (Becsek Aladár, Csaná-
dy György, a Bakk házaspár) sírem-
lékének közelében.

A legendás jobb- és a balszélső, 
a mindig 7-es és 11-es mezszámot 
viselő László testvérek története 
egyszerre szép és szomorú: mind ők, 
mind pedig az udvarhelyi futball-
csapat vihette volna sokkal többre 
a hetvenes években – ez sajnos nem 
sikerült, de a két testvér emlékezetes 
alakja mindenképpen ott van a fut-
ballszeretők szívében, valamint egy 
képzeletbeli sportmúzeumban vagy 
panoptikumban.

 Képek forrása: László Gyula és a 
szerző magánarchívuma

Száz év labdarúgás 
dióhéjban 

Idén ünnepeljük a székely-
udvarhelyi labdarúgás 100. 
évfordulóját: noha már korábbról 
vannak adataink arról, hogy 
futballoztak a város területén, 
a Székelyudvarhelyi Hargita 
TE–Székelykeresztúri Atlétikai 
Club (3–0) barátságos mérkőzés 
dátumát (1921. június 19.) tartjuk 
az udvarhelyi foci születésnap-
jának. A történet megírására 
lapunk munkatársát, Katona 
Zoltánt kérték fel, aki ebben a 
témában 2011-ben már készített 
egy rövid kötetet, azóta pedig az 
udvarhelyi kézilabdázás (2014-
ben), illetve asztaliteniszezés 
történetét (2021-ben) is köny-
vekben publikálta. Az udvarhelyi 
futball történetét bemutató, az 
eddigieknél jóval több adatot 
és fényképet tartalmazó kötete 
ősszel fog megjelenni, de addig 
lapunkban a valójában jóval 
több mint százéves történet 
néhány kivonatolt epizódját 
elevenítjük fel.

László László az ellenfelek 
gyűrűjében, a hetvenes évek végén, 
egy telt ház előtt lejátszott bajnokin

Csúszva-mászva, havas pályán, vízben-sárban: László Gyula nem ismert lehetetlent

A László ikreknek a Haladás 1982-ben búcsúmérkőzést rendezett: együtt kezdték, együtt köszöntek el...




