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– Ma ugyan nincs már Gyergyó-
szentmiklóson a sportiskolánál 
tornásznevelés, de a helybéliek 
ma is sokat beszélnek a pár évti-
zeddel korábbi sikerekről, ame-
lyek közül nyilván a legfénye-
sebbek Molnár Levente főiskolás 
világbajnokságon szerzett gyű-
rű-aranya, és az ön tanítványa, 
Marius Urzică olimpiai és világ-
bajnoki érmei. Beszéljünk a kez-
detekről: hogyan emlékszik, mi 
tette sikeressé a gyergyói tor-
nasportot?
– Amikor a főiskola után Gyergyó-
szentmiklóst választottam, annak 
az volt az oka, hogy akkor már egy 
eredményes torna szakosztály mű-
ködött Hoff man Ferenc vezetésével. 
Kivételes környezet volt ez a munká-
hoz.  Hofman Ferenc, Marosi Sándor 
és én voltunk az edzők, és mindegyi-
künkben erős volt a bizonyítási vágy. 
Egyikünk jobban akarta a sikert, 
mint a másik, és ezzel egymásra is jó 
hatással voltunk. Egyik eredménye 
motiválta a másikat, hogy ő is jobban 
dolgozzon. Az edzők közti rivalizá-
lás mellett nagyon fontos volt, hogy 
egyikünket sem kényszerített senki, 
hogy így vagy úgy dolgozzunk, ha-
nem megvolt a lehetőségünk, hogy 
saját elképzelésünk szerint foglal-

kozzunk a gyermekekkel. Ez a két 
dolog vitte előre a gyergyói sportis-
kolát, amely akkor az ország legered-
ményesebb torna szakosztálya volt.

Mindhármunknak volt egy minő-
ségi – versenyeken is sikeres – cso-
portja és egy kisebb korosztálya is, 
azaz folyamatos volt az utánpótlás. 
Molnár Levente lehetett volna az 
első olyan sportoló, aki világsikere-
ket érhetett volna el, de azt láttuk, 
hogy aki innen a központosított vá-
logatottba bekerült, valami miatt 
mégsem tudott igazán csúcsra érni, 
befutni. Minden olimpiai ciklusban 
volt tanítványunk, aki olimpiai vá-
logatott kerettag volt, Nicu Stroia is 
például. Éreztem, hogy sokkal többet 
is ki lehetne hozni a tanítványaink-
ból, Mariust ezért nem is engedtem 
a központosított rendszerbe. Kije-
lentettem, vagy velem együtt megy a 
válogatott felkészülésre, vagy itthon 
marad. Elfogadták, és ezt így tud-
tuk folytatni. Ezért is hoztam létre 
a Progym egyesületet, hogy legyen 
egy gyergyói klub, amely a hátteret 
biztosítja számára, hogy felnőtt ver-
senyeken is szerepelhessen, és Gyer-
gyónak hozza az eredményeket. A 
Bukaresti Dinamóval dupla leigazo-
lással versenyzett, de az eredményeit 
nálunk jegyezték.

– Ön szerint mi volt az oka, hogy 
az önök keze alatt nevelődött tor-
nászok, a központosított edzések 

miatt mégsem tudtak világraszóló 
sikereket elérni? Molnár Levente 
esetében azt beszélik, hogy nem-
zetiségi okai voltak, hogy nem 
jutott ki az 1984-es olimpiára Los 
Angelesbe...
– Elmondhatom, hogy ha eredményt 
akartunk elérni magyarként, akkor 
kétszer annyit kellett dolgozunk, 
mint a románok, és kétszer jobbnak 
kellett lennünk. Sokat szenvedtünk, 
nagyon nehezen tudtunk vízumokat 
szerezni, könyörögni kellett minde-
nért, ami másoknak járt, mellőztek, 
ahol lehetett. A tornászszövetség 

szakemberei, akik látták a munkán-
kat, értékelték is, a kezük azonban 
meg volt kötve, fölöttük mindig volt 
egy politikai vezető, aki diktált, aki 
a döntéseket hozta. Volt egy kivétele-
sen tehetséges tanítványom, Vágási 
Csaba, aki nagyon sokra vihette vol-
na. Azonban amikor már a világbaj-
nokságra készültünk, egyszer csak 
kijelentette, abbahagyja, nem foly-
tatja tovább a tornát. „Minek tornás-
szak? Úgyse visznek ki” – mondta, 
látva azt, ami Molnár Leventével 
történt. És azt kell mondjam, valahol 
igaza volt. Ez hatalmas kiábrándu-
lást hozott számomra. Egy évig kép-
telen voltam dolgozni: egy év után 
tudtam megértetni magammal, hogy 
nem szabad egy tanítvány miatt fel-
adni az egész munkát. Újrakezdtem, 
toboroztam egy gyermekcsoportot, 
akik között ott volt az akkor ötéves 
Marius Urzică.

– Ha kétszer annyit kellett dolgoz-
ni, mint másoknak, akkor hogy 
zajlott a munka, milyen volt az 
edzésprogram?
– A gyergyószentmiklósi sportis-
kolának egy tornaterme volt, amit 
közösen kellett használjunk a ko-
sárlabdázókkal. Mivel mi voltunk az 
eredményesebbek, a teremhasználat 
beosztását, órarendjét úgy alakítot-
ták, ahogy nekünk jobban megfe-
lelt. Azonban ehhez hozzátartozott, 
hogy az első edzés kezdetén mindig 
fel kellett szerelni a tornaszereket, 
a végén pedig leszerelni, hogy a ko-
sarasok is használhassák a termet. 
Általában kora délután 1-kor kezd-
tük az első edzést, és este 9-10-kor 
mentek haza a gyermekek. Ez nem 
volt probléma, úgy csináltuk, hogy 

az edzések végén játékos gyakorla-
tok voltak, amelyeket fáradtan is, jó 
kedvvel végeztek.

Amit még el kell mondjak, ennyi 
munka mellett nem igazán voltunk 
megfi zetve. Volt olyan nyári vakáció, 
amikor kollégámmal, Marosi Öcsivel 
reggel 5-kor kimentünk földet ás-
ni, hogy egy kis mellékkeresetünk 
is legyen, 9-ig ástunk, aztán 12-ig 
edzést tartottunk, aztán déltől ás-
tunk megint, 5-től pedig újra edzés 
következett. Kiszámítottuk egyszer, 
hogy a tanári fi zetésért, az egyéb 
tantárgyakat tanító kollégákhoz ké-
pest éppen dupla óraszámunk volt 
egy évben.

Ha kellett, motorkerékpárral 
mentem ki az erdőre, vagy valame-
lyik faluba, hogy behozzam edzésre 
a tanítványokat. Jó volt a kapcsolat 
az iskolával, megoldottuk, hogy a 
sportolók ne járjanak órákra, hanem 
eddzenek, eddzenek, eddzenek. A 
tanárok külön időpontokban vizs-
gáztatták őket. Megértették, hogy 
szükség van erre az eredményekért.

Nem titok, hajtottuk a gyerme-
keket, rengeteg fájdalmat kellett 
átélniük. Volt, hogy akkor sem en-
gedtük abbahagyni a munkát, ha 
panaszkodtak, hogy fáj. Utólag visz-
szagondolva, biztosan sok hibát is 
elkövettünk, de akkor azt láttuk a 
legjobbnak, amit éppen tettünk, 
megszállottan beleadtunk mindent 
az eredményekért. Marius-szal volt 
olyan eset, hogy annyira fáradt 
volt, hogy ott, a teremben lefeküdt 
a szőnyegre és elaludt, amikor fel-
ébredt, folytatta a munkát. Nem 
ellenkezett és nem feleselt. Ez veze-
tett aztán oda, hogy olimpiai bajnok 
lehessen. Az első világbajnokságára 

Szó sem lehetett, hogy feladják
Ferencz József tornaedző az olimpiai dobogóra vezette Marius Urzica-t
• Több mint húsz éve elhagyta Gyergyószentmiklóst 
és az országot Ferencz József tornaedző, távozásával 
lényegében leáldozott az egykori sikersportág. Tanít-
ványa, Marius Urzică olimpiai aranyat nyert 2000-ben. 
Követője aligha lesz, már megszűnt a gyergyószentmik-
lósi sportiskola szertorna szakosztálya. Ferencz József 
ma Új-Zélandnak nevel olimpikonokat.
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Az edző 68 évesen is együtt ugrál 
az unokákkal




