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„Hosszú, teljes karrier az enyém”
A nemrég lezárt, húsz évnyi profi  pályafutásról beszélgettünk Ilyés Ferenccel

– A sok jelentős eredményből van 
olyan, amit ki tudnál ragadni, 
ami sokkal édesebb számodra az 
összesnél?

– Nehéz kiemelni egyet vagy ket-
tőt. Úgy lehet ezt megtenni, hogy ha 
szakaszonként vesszük, mint a sze-
gedi, a veszprémi, a válogatottbeli, 
az idegenlégiós. Csak egyet-kettőt 
kiragadni képtelenség. Ha kezdem az 
elejéről, ott a Szegeddel az első baj-
noki cím, az első magyar aranyérem, 
az első kupa, amelyet kézbe vettem, 
a magasba emeltem. Az nagyon nagy 
dolog volt. Rá egy évre a Veszprémmel 
megnyertem a KEK-et, vagyis az első 
nemzetközi címet szereztem. Aztán 
következik az olimpia, a 2012-es lon-
doni, ott egy olyan csapat, társaság 
volt, akikkel mai napig tartom a kap-
csolatot. Aztán a végén a Szegeddel 
megnyert EHF Kupa. Szegeden renge-
teg jó emberrel ismerkedtem meg, vé-
gülis összesen tíz évet húztam le ott. 
A barátokkal, haverokkal megnyerni 
valamit az mindig más töltetű.

Ezeket emelném ki, amennyiben 
a számomra legédesebbeket kellene.

– Nem szabad elmenni amel-
lett, hogy a londoni olimpián te 
voltál a magyar válogatott csapat-
kapitánya.

– Éveken át voltam a nemzeti 
együttes csapatkapitánya. Ez óriási 
megtiszteltetés. Ráadásul, hogy épp 
ott Londonban is én voltam, az már 
valóban felemelő volt. Közel voltunk, 
hogy meglegyen az érem, a svédektől 
szenvedtünk vereséget az elődöntő-
ben. A legjobb eredményem így is ez 
a negyedik helyezés a nemzetközi po-
rondon, hiszen világbajnokságon egy 
ötödik pozíció adatott meg. Ráadásul 
a londoni mellett az athéni ötkari-
kás játékokon is negyedik lettem. Jó 
lett volna anyukámat túlszárnyalni 
(Miklós Magda – szerk. megj.), mert 
ugye a családban volt már egy negye-
dik hely az olimpiáról, de ebben nem 
sikerült, csak egyenlítettem.

– Ha már megemlítetted édes-
anyádat, Magdi néni sokat egyen-
gette az utad, sok támogatást 
kaptál tőle.

– Az elején nehéz volt számomra. 
Tizennyolc évesen leérettségiztem, 
aztán a nyáron pakoltam, és Szegedre 
költöztem. Akkor más világ volt, nem 
volt mobiltelefon vagy videócsetelés. 
El kellett menni a sarokra, egy köz-
telefonnál bedobálni az aprópénzt, 
felhívni anyukádat a vonalason. 
Meg voltunk egyezve, hogy melyik 
nap, melyik este, hány órakor hívom. 
Így tartottuk a kapcsolatot, nem volt 
könnyű. Székelyudvarhelyről, egy ki-
sebbségi létből, elszakadni 500 km-re 
Szegedre – még akkor vastagon kül-
földnek számított. Országot váltottál, 
hiába, hogy az anyaországba mentél. 
Most is látom, hogy a jelenkor fi atal-
jainak sem könnyű, mire megszokják 
az új életmódot. Szerencsére, talál-

tam barátokat Szegeden, felszabadul-
tam, elkezdtem én is a főiskolások 
életét, így vidámabb lett minden. Az 
eleje kemény volt, de nagyon sok tá-
mogatást kaptam a szüleimtől, mind 
édesapámtól, mind pedig anyukám-
tól. Mindig elláttak jó tanácsokkal, 
nem nagyon szóltak bele a sportba. 
Anyukám többször mondta, hogy ne 
mindig a csapatnak játsszál, hanem 
kicsit többet magamnak is. Egyéb-
ként nem szólt bele a taktikai elemek-
be. Az utolsó pillanatig nézte minden 
egyes mérkőzésemet, még most is, 
hogy nem játszottam, akkor is követ-
te a Tatabánya bajnokijait.

– Ért valamiféle megkülön-
böztetés, sérelem a pályafutásod 
során, azért mert székely vagy? 
Előfordult, hoy „lerománoztak”?

– Voltak ilyen hangok. Volt, 
aki viccesen mondta, mert nagyon 
kedvelt. Volt olyan is, aki véresen 
komolyan gondolta. Miután megis-
mertek, akkor gyorsan letettek er-
ről, mert igazából az számít, hogy te 
milyen ember vagy, nem pedig az, 
hogy honnan jössz, honnan szárma-
zol. Nem volt, különösebben nem ért 
semmiféle megkülönböztetés.

– Hogyan tovább? A játékteret 
elhagyod, de nagyon úgy fest, 
hogy maradsz a kézilabdasport 
mellett.

– Szerencsém volt, hogy a szege-
di-veszprémi és újból a szegedi évek 
után a Tatabányát választottam. 
Itt olyan közeget találtam, amelyik 
megbecsült. A munkám és a hozzá-
állásom elismerték, most pedig, hogy 
abbahagyom a profi  pályafutást, 
számítanak arra, hogy a klub köte-
lékében maradok. Egyelőre úgy fest, 

hogy ez irodai háttérmunka lesz az 
utánpótlás-nevelésnél. Majd ameny-
nyiben úgy alakul, és a felnőttek 
edzői stábja is úgy gondolja, akkor 
az is lehet, hogy a szakmai munká-
ba is besegítek. Egyelőre még nem 
látom át jómagam sem, hogy pon-
tosan hol a helyem, ezt a jövő hozza 
el. A klubelnökkel, Marosi Lászlóval 
is úgy beszéltük, meglátjuk, mi lesz 
nekem a leginkább testhez álló. Meg 
a Magyar Kézilabda-szövetségnél a 
határon túli kézilabda utánpótlásért 
felelek, abban a munkában veszek 
részt. Igaz, most amíg játszottam, 
nem tudtam annyi feladatot vállalni, 
de többen vagyunk, voltak akik ezt 
vigyék. Remélem, hogy ezután több 
időm lesz erre is, és az alapítványra 
is, amit létrehoztunk.

– Ez az Együtt növünk fel! ala-
pítvány. Ennek az a célja, hogy 
felfedezze, megtalálja a tehetsé-
geket, akik majd azt az utat jár-
hatják be, mint a tiéd volt?

– Ez az elképzelés, hogy ilyen 
gyerekeket találjunk. Ez régen a 
magyarországi anyagi támogatás 
nélkül is működött. Az én esetem-
ben a nevelőedzőm, Bakó Lajos 
olyan csapatot tartott fenn, hogy 
nem csupán a megyéből, hanem a 
környező magyarlakta települések-
ről összeszedte a játékosokat. Ő ezt 
külső segítség nélkül is megcsinál-
ta. Most van rá lehetőség, hogy ezt 
támogassuk. Ezt szeretnénk kiala-
kítani. Egyelőre azt segítettük, hogy 
Székelyudvarhely és Szatmárnéme-
ti központtal akadémiát hoztunk 
létre. Remélem, hogy ezt a jövőben 
kibővítjük. Szeretnénk megteremte-
ni a lehetőségeket, hogy aki elkezd 
kézilabdázni, az a legjobb körülmé-
nyek között tehesse meg, mindent 
megkapjon. Na, meg a másik dolog, 
hogy ameddig lehet, addig marad-
jon otthon. Azért is, mert nehéz egy 
gyereknek egyedül országot válta-
nia. Ha idejekorán elkerül, hiába 
nagy tehetség, nehéz megfelelni.

– Az a meglátásod, ahogy a te 
esetedben is, várja ki az érettségit, 
utána tegye meg a nagy lépést?

– Ha nem is vár 18 éves koráig, mi-
nél tovább maradjon otthon. Ez lenne 
a cél. Mert az utóbbi időben volt több 
tehetséges gyerek, ki is jöttek Ma-
gyarországra, vagy más országba, de 
nem nagyon sikerült befutniuk. Az a 
meglátásom, de nemcsak az enyém, 
hanem több olyan szakembernek is, 
akik átlátják az utánpótlásnevelést 
Székelyföldön, hogy nehéz megfe-
lelni, nagyon sokan hazakerültek, 
nem futották be azt a karriert, amit 
ők elképzeltek, amire az adottságuk 
alapján hivatottak voltak.

– Ki tud nőni innen még egy 
vagy akár több Ilyés Ferenc kali-
berű kézilabdázó?

– Idővel biztosan. Nem minden 
évben lehet találni olyan gyereket, 
fi atalt, aki megállja a helyét. Ha csak 
Udvarhelyre fókuszálunk, azok kö-
zül, akik kikerültek Magyarországra 
kézilabdázni, odaértek a válogatott-
ságig – hát, nem sok ilyen játékos 
van. De bízom benne, hogy kike-
rül, mert jó edzők vannak, akik az 
utánpótlással foglalkoznak, nagyon 
elhivatottak, szívvel-lélekkel csinál-
ják. Mellette az alapítvánnyal azt is 
megpróbáljuk, hogy embert nevel-
jünk a gyerekekből, ne csak a sport-
ra összpontosítsunk. Egy-két ötletes 
dolgot bevetünk, legutóbb ez példá-
ul a fi atalok román nyelvű oktatása 
volt. Valóban, azon vagyunk, hogy 
találjunk pár Ilyés Ferencet.

Józsa Csongor

Mindig együtt a család. 
Ilyés Ferenc szülei és testvére, 
Annamária egy magyar 
válogatottmérkőzés végén

▴  FORRÁS: FACEBOOK/
      MAGYAR KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

  Folytatás az  I .  o ldalról   
Ilyés Ferenc 

Született: 1981. december 20., 
Székelyudvarhely.
Klubcsapatai: 
2000–2007 Pick Szeged,
2001–2002 Makó KC,
2007–2009 MKB Veszprém KC,
2009–2011 TBV Lemgo 
                        (Németország) 
2011–2012 MKB Veszprém
2012–2013 Wisla Plock 
                       (Lengyelország) 
2013–2016 Pick Szeged 
2016–2021 Grundfos Tatabánya KC
Válogatottság: 2003-ban öltötte 
magára először a nemzeti mezt, 
összesen 229-szeres magyar 
válogatott.

Fontosabb eredményei
Klubcsapatokban:  
Magyar Kupa-győztes (2006, 
2009), magyar bajnok (2007, 
2008, 2009), Kupagyőztesek 
Európa Kupája-győztes (2008), 
EHF-kupa-győztes (2010, 2014).
A magyar válogatottban:  olimpi-
ai negyedik hely (2004, 2012), 
vébén ötödik helyezés (2009), 
vébén hetedik pozíció (2011), 
Eb-n kilencedik helyezés (2004).

229 alkalommal húzta magára a címeres mezt

▸  FORRÁS: MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG




