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• A székelyudvarhelyi 
modern asztaliteniszezés 
előfutárai a generációkat 
felnevelő Nagy Ferenc első 
tanítványai voltak: Nagy 
Levente és Török Ernő 
több mint ötven éve kezd-
tek asztaliteniszezni. A 
sportág helyi történetének 
megkerülhetetlen alak-
jai, akikből felnőtt profi 
sportoló ugyan nem lett, 
de életüket meghatározta 
a sportág szeretete. Ered-
ményeik pedig a sportág 
helyi fejlődését.

KATONA ZOLTÁN

A z 1960-as években igen ko-
moly sportági változások ál-
tak be az asztaliteniszben: a 

sportolók az addigi faütőkről áttértek 
a modern, szivacs- és gumiborítású 
ütőkre, megjelentek a modernebb 
asztalok, és a labda anyaga, súlya is 
megváltozott. Székelyudvarhelyen 
már a húszas-harmincas évektől je-
len volt a sportág, az ötvenes években 
Dr. Kopenetz Lajos és társai (Benkő 
Sándor, Bartha János, Balogh Ödön, 
illetve a fi atalon elhunyt Gyarmathy 
Károly) rajoni és tartományi bajnok-
ságokat is nyertek, utóbbit 1957-ben.

Nagy Ferenc és az új technika

A zetelaki származású Nagy Ferenc 
1960-ban került a gimnáziumba, ti-
zenévesként az Akarat Sportklubnál 
pingpongozott. Kudzsíron, a tech-
nikum elvégzése közben is játszott, 
és megismerte az új, az addigiaktól 
eltérő asztalitenisz-játéktechnikát. A 
beborított ütőkkel már lehetett pör-
getni, a játék sokkal gyorsabb lett.

A hatvanas évek végén az 1958–59-
ben épült Művelődési Házban volt az 
Akarat klubterme (a városi park felőli 
részén, az Udvarhely Néptáncmű-
hely mai próbaterme) egy asztallal, 
de az épület emeletén volt a Városi 
Sporttanács székhelye is. 1968 őszén 

Nagy Ferenc a terembe járó tíz-tizen-
egy éves gyerekeket kezdte tanítani 
Bartha János ajánlására: Nagy Le-
vente, Török Ernő, Lukács Ignác és 
Gyarmathy Csaba. Utóbbi az említett 
Gyarmathy Károly fi a, Nagy Levente 
pedagógus szülők gyereke, Török pe-
dig a sokszoros jégkorong-válogatott, 
korábbi labdarúgó és nagypályás ké-
zilabdázó Török Ernő fi a. 

A négy kissrác néhány hónapnyi 
edzés után 1969 tavaszán részt vett a 
bákói zónadöntőn, Udvarhely színei-
ben Nagy és Török a 10–12 éves, míg 
Lukács és Gyarmathy a 13–15 éves kor-

osztályban álltak asztalhoz. A Nagy 
és Török alkotta csapat toronymaga-
san első lett, mindenkit 3–0-ra győz-
tek le. Az országos bajnokság buka-
resti fi náléjába jutottak, ahová a két 
tízéves kisfi ú, Levente és Ernő edző 
nélkül, egy kísérővel, vonattal men-
tek el. A döntő mérkőzései közül né-
hányat megnyertek, végül az ötödik 
helyet szerezték meg, mindezt az első 
évben, hogy edzésre kezdtek járni! 

Egy évvel később, 1970-ben a csa-
pat az országos bajnokság bronzérmét 
szerezte meg a 10–12 évesek korosztá-
lyában – ez már hatalmas teljesítmény 
volt. Annyira, hogy erre felfi gyelt Ella 
Constantinescu-Zeller, a Román Aszta-
litenisz-szövetség akkori elnöke (1967 
és 1989 között a román női válogatott 
vezetője volt) is. Nagy Ferencnek ő ja-
vasolta, hogy tegye le a szakvizsgákat. 
Ez meg is történt, így már az edzői ké-
pesítése birtokában taníthatta tovább 
a gyerekeket az Akarat Sportegyesület-
nél. A kiváló eredmények ellenére soká-
ig a készruhagyár napközijében, majd 
az Iskola utcában álló, azóta lebontott 
épületben tartotta az edzéseket a gyere-
keknek, 1971-ben a Sportiskolához ke-
rültek, ahol az intézmény akkori igaz-
gatójával, Török Bélával létrehozta az 
asztalitenisz-szakosztályt. Edzőterem-
mé a gimnázium bentlakásának ebéd-
lőjét alakították át, ebben nemcsak az 
asztaliteniszezők, hanem a kézilabdá-
zók, a tornászok és mások is edzhettek.

Nagyon és nagyot ment 
a (kis)szekér

1971-re már országos ifj úsági A osztá-
lyos csapata volt Székelyudvarhely-
nek, miközben a gyerekcsapatok is re-
mekeltek. Abban az évben a 13 évesek, 
Nagy Levente, Török Ernő és Lukács 
Ignác megnyerték a pitești-i zónaver-
senyt, majd a Galacon megrendezett 
országos döntőben harmadik helyet 
szereztek. Az egyéni versenyben Nagy 
harmadik lett, csak Adrian Cucu, va-
lamint Cristinel  Romănescu (ő ma a 
Román Aszatlitenisz-szövetség elnö-
ke) előzte meg. Ugyanabban az évben 
a 13 éves Levente az Akarat egyesü-
letek országos versenyén a 19 évesek 
ifj úsági kategóriájában második lett, 
1972-ben ugyanebben a kategóriában 
Lukács első, Török második, Nagy pe-
dig negyedik lett. 

A 13–14 éves fi úkat az ifj úsági 
válogatott több összetartására is be-

hívták, elsőként Nagy Leventét 1972 
novemberében, ott Emil Băcioiuval 
és a világhírű Paneth Farkassal dol-
gozhatott. A kolozsvári Paneth hazai 
viszonylatban a sportág egyik legis-
mertebb alakja, az 1936-ban Prágá-
ban megrendezett asztalitenisz-világ-
bajnokságon csapatban ezüstérmet 
nyert (Victor Vladone és Marin Vasile 
Goldberger voltak a társai), ez volt a 
romániai asztaliteniszsport első ér-
me. 1939-ben már nem vehetett részt 
az újabb vébén zsidó származása 
miatt, a háború alatt töbször is meg-
szökött a deportálás elől. 1949-től 
egészen 1986-ig a román válogatott 
edzője volt, 2009-ben hunyt el. 

Nagy Levente abban az évben, ti-
zennégy évesen a városi és a megyei 
felnőtt (!) bajnokságot is toronymaga-
san nyerte meg. Az 1974-es év elején 
a kolozsvári Munkás Sport Klub köl-
csönvette az udvarhelyiek legjobb-
ját, az akkor 15 éves Nagy Leventét, a 
sportoló Paneth kezei alá került, majd 
szeptemberben visszajött Udvarhely-
re, ahol zömmel az ifj úságiak játszot-
tak a felnőtt bajnokságban is. Nem 
sokkal később, 1976-ban a Sepsiszent-
györgyön megtartott feljutási tornát 
sikerült megnyerni a Béres Imre, Fülöp 
László, Lukács Ignác, Nagy Levente 
és Török Ernő összetételű csapatnak. 
Ettől kezdve napjainkig mindig volt és 
van csapata a városnak az első vagy a 
második értékcsoportban, Székelyud-
varhely immár vitathatatlanul Romá-
nia egyik megkérdőjelezhetetlen asz-
talitenisz-fellegvára lett, és nemcsak a 
gyerekek, hanem a felnőttek között is.

Egy korszak vége

A Nagy Levente és Török Ernő nevével 
fémjelzett korszaknak a hetvenes évek 

végén lett vége, mert 1977 második fe-
létől katonai szolgálatot végeztek, egy 
évvel később pedig egyetemre kerül-
tek. Török abbahagyta a versenyszerű 
sportolást, Nagy Levente a katonai 
szolgálata alatt, 1977–78-ban Buzău 
csapatát erősítette. Ezt követően 
Brassóban, a mérnöki egyetem ideje 
alatt két évig még pingpongozott, a 
Tractorul csapatának tagjaként. Volt 
egy Székelyudvarhely–Brassói Trac-
torul összecsapás is a felnőtt bajnok-
ságban, azon Levente saját kérésére, 
nem állt asztalhoz: a meccsen 6:0-ra 
vezettek az udvarhelyiek, a végered-
mény 6:9 lett... Az egyetem elvégzése 
után, a nyolcvanas évek elején még 
másfél idényt játszott az udvarhelyi 
együttesben.

Nagy Levente 1986-tól 2010-ig Ka-
nadában élt, egyetemi tanár lett, ma 
a Debreceni Egyetem politikatudomá-
nyi tanszékének vezetője. Török Ernő 
szintén egyetemet végzett, informati-
kus lett, a nyolcvanas évek óta Svéd-
országban él. Néhány héttel ezelőtt 
mindketten idehaza jártak szülőváro-
sukban, találkozásuk alkalmával az 
egykori edzések helyszínéül szolgáló 
terem előtt fényképezkedtek. Edző-
jük, a 74 éves Nagy Ferenc egész életét 
az asztaliteniszben töltötte, Nagy és 
Török után később olyan profi  spor-
tolókat nevelt ki, mint Fejér-Konnert 
András vagy György Szilárd.

A Székelyudvarhelyi Asztalite-
nisz Klubot ma Európa-szinten a 13. 
csapatként jegyzik. Ahhoz, hogy oda 
kerülhessen, több évtized munkája 
járult hozzá, ebből pedig a kezdeti 
időkben oroszlánrészt vállalt a két, 
akkor még nagyon fi atal sportoló.

Régen is koppant a kaucsuklabda
A modern asztalitenisz előfutárai

Az Udvarhelyi ISK gyerekcsapata 
az 1975-ben Pitești-en megrendezett 
Sportiskolák országos döntőjén. 
Hátsó sor: Nagy Ferenc edző, Adorján 
István, Béres Imre, Neubauer Zoltán, 
Nagy Levente, Fülöp László, Török Ernő, 
Lukács Ignác segédedző. Első sor: Cseh 
László, Zöldi Sándor, Király Ferenc, Tamás 
Enikő, Tamás Klára, Fejér-Konnert András. 
Elöl a táblával Nagy László.

◂  FORRÁS: NAGY LEVENTE ARCHÍVUMA

Nagy Ferenc edző (jobb oldalon) 
és első tanítványai, balról jobbra 
Lukács Ignác, Gyarmathy Csaba, 
Török Ernő és Nagy Levente

▴  F O R R Á S :  N A G Y  L E V E N T E  
     A R C H Í V U M A

Török Ernő és Nagy Levente 2020-
ban, az egykori edzőterem előtt

▸  F O T Ó :  K A T O N A  Z O L T Á N




