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készültünk, amikor súlyos sérülést 
szenvedett, leszakadt a bicepsze az 
egyik karján. Más sportoló talán két 
évig járt volta fi zioterápiás kezelé-
sekre, ő azonban keményen hajtotta 
magát, biztatni sem kellett már, és 
egy év múlva világbajnok volt.

– Később pedig Sydneyben 2000-
ben olimpiai aranyérmes is lett 
lólengésben. Ön azonban csak 
az atlantai ezüstig dolgozott vele 
együtt. Nincs hiányérzete?
– Az az ezüst számomra aranyérem. 
Reálisan aranyat érdemelt volna ak-
kor Marius. Utólag már kár róla be-
szélni, de tény: a svájci sportoló, aki 
az aranyat nyerte, jóval gyengébb 
gyakorlatot mutatott be. Saját sze-
memmel láttam, hogy amikor a bírók 
névsorát bejelentették, a svájci edző 
egy-egy Doxa márkájú karórával 
kedveskedett mindegyiküknek...

Előzőleg, 1994-ben, amikor világ-
bajnokságot nyert, nem lehettem vele, 
amikor felállt a dobogóra, ültem a szo-
bában és sírtam... A világbajnokság 

után a szövetség lehetőséget adott, 
hogy velem készüljön fel az olimpiá-
ra. 1995-ben a férfi  válogatottnál dol-
goztunk együtt, és edzői karrierem 
egyik legnagyobb sikerének tartom 
a Japánban rendezett világbajnokság 
csapattal elért bronzérmét. A csa-
pat összeállításában komoly szavam 
volt. 72 gyakorlatban alig volt néhány 
hiba. Ott voltam Atlantában is 1996-
ban, amikor az első olimpiai ezüstöt 
szerezte. Tudtuk, hogy nagy dologra 
képes, én az aranyat tűztem ki ma-
gunknak. Járt volna. Később már más 
edzővel lett olimpiai bajnok. Nagyon 
szurkoltam neki.

– Az olimpia után váltak el az útja-
ik. Ön külföldre távozott.
– Angliából kaptam egy ajánlatot, és 
a döntésben főleg annak volt súlya, 
hogy addig folyamatosan távol vol-
tam, alig találkoztam a családdal. A 
kisfi am, ha kérdezték, hogy hol az 
apja, csak a falon a fényképet tudta 
mutatni. Angliában együtt lehetett a 
család, és persze a megélhetés szem-
pontjából is megérte. Tíz évig dolgoz-
tam ott egy klubnál, de terveztük a 
hazajövést, négyből három gyerme-
kem haza, Gyergyószentmiklósra 
akart költözni. Házat építettünk, 
itthon éltünk, amikor jött egy újabb 

ajánlat Új-Zélandról. 2006 óta ott dol-
gozom.

– Mit jelentett az új-zélandi kihívás? 
– A klub, amely megkeresett, nem 
volt éppen egy színvonalas torna-
szakosztály, 2006 előtt gyakorlatilag 
semmit sem nyertek. A feladatom az 
volt, hogy talpra állítsam az ottani 
tornát. Láttam, hogy kemény mun-
kával, ha komolyan gondolják, ez 
megvalósítható. Az első évben már 
mindent megnyertek a klub sporto-
lói, az ország legsikeresebb csapata 
lettünk. Az előzetesen rövidtávú 
szerződés hosszabbodott. Egy spor-
tolóm kijutott a 2016-os riói olimpi-
ára. Azonban nem tetszett, hogy a 
klubvezetés egyre inkább befolyásol-
ni akarta a munkámat. Saját klubot 
alapítottam tehát néhány szülővel 
összefogva. Kihívás volt, és a klub 
neve is ezt jelenti maori nyelven: Te 
Wero. 8-9 éves gyerekekkel kezdtük 
a munkát, most minden korosztály-
ban, ahol indulunk, nyerik a ver-
senyeket. Lányokkal foglalkozunk 

elsősorban, jövőre már nemzetközi 
szinten is bemutatkoznak. Van ben-
nük akarat, ami kell a sikerhez.

Elmondanék egy történetet is. 
Amikor a földrengés lerombolta 
Christchurch városát, mindenki 
menekült a környékről. Mi is költöz-
tünk volna. Összeomlott az addigi 
termünk is. Összehívtam a lányo-
kat, és mondtam, hogy egy távolab-
bi faluban, egy kis teremben volna 
lehetőség az edzésre, ha ők is úgy 
gondolják, és tornásznának továbbra 
is. Mindenki ott volt a jelzett helyen 
a jelzett időben... Szó sem lehetett 
arról, hogy feladjuk... És még vala-
mi: amikor Gyergyószentmiklóson 
dolgoztam, akkor nem munka volt, 
hanem hobbi, hivatás, amit szeret-
tem. Angliában már csak szakma. 
Új-Zélandon azonban ismét megta-
láltam benne azt, amit szeretek.

– Gyergyószentmiklóson azt be-
szélik, hogy Marius Urzică első vi-
lágbajnoki győzelmekor ígéretet 
tett Ion Iliescu akkori államelnök, 
hogy egy korszerű tornacsarnok 
épül a városban. Mit tud erről?
– Annyit, hogy amikor 1996-ban el-
mentem, kijelentettem, hogy akkor 
jövök vissza, amikor lesz egy igazi tor-
naterem. Nem tudok róla, hogy Iliescu 

ígért-e ilyent vagy sem. Nekikezdtek az 
építésnek, betonelemeket helyeztek el, 
de nem lett belőle aztán semmi...

– Tartja még a kapcsolatot volt ta-
nítványával, régi kollégáival?
– Amikor Marius Katarban dolgozott, 
meghívott, vendégül látott, nosztal-
giáztunk egy jót. Szakmai tanácso-
kat nem kért, illetve egyszer igen: 

amikor a romániai tornaszövetség el-
nöki tisztségére pályázott. Mondtam 
neki, hogy jól gondolja meg, mert ki 
fogják csinálni. Sajnos igazam lett, el 
is kellett hagyja az országot. Jó, hogy 
később visszahívták, ma ő a szövet-
ségi kapitány. Nincs könnyű dolga. 
Én nem látom, hogy rövid időn belül 
felemelkedne a romániai tornasport. 
A volt kollégákkal is tartjuk a kapcso-
latot, és minden elismerésem aziránt 
a fejlesztések iránt, amit Jánosi Béla 
igazgató a sportiskolánál az utóbbi 
időben megvalósított. Eredménye-
sek is, olimpiákon vesznek részt a 
sífutók. Követem az eredményeiket. 
Nagyon sok élmény fűz ide, és az is 
biztos, hogy mindaz, amit máshol 
elértem, az annak köszönhető, amit 
itt tapasztaltam. Utólag visszanézve, 
nem tudom, hogy jól döntöttem-e, 
amikor elmentem, de nem bántam 
meg semmit. Sajnálom, hogy itthon 
utóbb a tornaszakosztály megszűnt. 
A mi generációnk után nem volt aki 
ugyanilyen szinten folytassa a mun-
kát, ez azonban nem egyedi eset. Az 
olyan karrierista edzők, akik min-
dent képesek volnának csak munká-
ért és sikerekért megtenni, ma már 
hiányoznak. Nem csak itt.

– Hogy látja a mai tornát? 
– A mi generációnk fölött eljárt az 
idő. Itt, nálunk Károlyi Béla kezd-
te, majd jöttünk mi, Octavian Belu, 
Ágoston Mihály, Simó Márton, Ad-
rian Goreac, mind világbajnokokat 
neveltünk. A mai torna azonban 
már más. Korábban az számított 
jó tornásznak, aki az egyéni össze-
tettben, vagyis minden szeren egy-
szerre tudott jó lenni. Ma egy-egy 
szerre specializálódnak. Persze, 
az olimpiai arany így is éppolyan 
fényes.

– Látható, hogy nem egy karrierje 
végén lévő, visszavonuló szakem-
berrel beszélgetek. Milyen céljai 
vannak még?
– 68 éves vagyok. Amíg az elmém 
ép és a fizikumom engedi, hogy a 
gyerekeket emelgessem a szerek-
re, addig mindenképpen folytatni 
fogom. Gondolkodtam azon, hogy 
hazatelepedjek – gyermekeim kö-
zül hárman itthon vannak már. 
Magyar Zoltánnal, a Magyar Torna 
Szövetség vezetőjével beszéltünk is 
erről, hogy ott folytassam, de nem 
történt konkrét lépés. Új-Zélandon 
szereztem meg a magyar állampol-
gárságot. Sokszor hallottam a Him-
nuszt, de első alkalom volt, amikor 
nekem játszották...

Marius Urzică és Ferencz József pár 
évtizeddel ezelőtt

▴   F O R R Á S :  G Y E R G Y Ó I  S P O R T I S K O L A

Molnár Levente és Marius 
Urzică: Gyergyószentmiklós  
legsikeresebb tornászai

▾   F O R R Á S :  M O L N Á R  L E V E N T E

Ferencz József ma új-zélandi 
kislányokból nevel sikeres 
tornászokat

▾   F O R R Á S : S T A R . K I W I




