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Húsz év után. Ilyés Ferenc lezárta sportolói karrierjét. 

BESZÉLGETÉS AZ AKTÍV KÉZILABDÁZÓI PÁLYAFUTÁSÁTÓL VISSZAVONULÓ ILYÉS FERENCCEL 

„Hosszú, teljes karrier volt az enyém”
Ilyés Ferenc 2000-ben elhagyta 
Székelyudvarhelyt, Szegedre ment 
szerencsét próbálni. Huszonegy 
évre rá, a Tatabánya mezét viselve a 
napokban jelentette be: befejezi aktív 
sportolói pályafutását. A magyar 
bajnok, nemzetközi kupagyőztes és 
245-szörös válogatott kézilabdázó 
visszavonulása után is a sportág 
kötelékében marad.

 » JÓZSA CSONGOR

– Pár napja bejelentetted, hogy egy sérü-
lés az aktív sportolói pályafutásod végét 
jelenti.
– Egy évvel ezelőtt, azaz, amikor ez a baj-
noki idény indult, akkor több helyen is 
elmondtam, hogy ez lesz az utolsó évem. 
Igazából öt mérkőzés lett volna hátra 
ebből az évadból, a Veszprém elleni ösz-
szecsapáson ráestek a lábamra. Amikor 
a földre kerültem éreztem, tudtam, hogy 
ennek a szezonnak vége. Rá két napra 
mentem az orvoshoz a megfelelő vizsgá-
latok eredményeivel, ott pedig tudatták, 
hogy a térdem belső szalagja szakadást 
szenvedett, ennek pedig a rehabilitáci-
ós időszaka olyan három-négy hónap. 
Adta magát a helyzet, hogy ennyi volt, ha 
nem tudok pályára lépni, akkor itt az idő, 
hogy bejelentsem: vége a sportolói karri-
eremnek.
 
– Érzelmileg talán így könnyebb volt, mint-
hogy az utolsó mérkőzésen elbúcsúztattak 
volna a csapattársaid és a klubvezetés.
– A Tatabányának még öt találkozója 
volt hátra, a menetrend pedig úgy volt, 
hogy egy mérkőzést rendeztek volna 
hazai környezetben, azt is három játék-
nappal a vége előtt. A klub úgy tervez-
te, hogy lesz egy kisebb búcsúztatás, de 
miután megtörtént a sérülés, felhívtak, 
tudatták, hogy ezzel készültek, szeretnék 
méltóképpen megköszönni a kézilabdá-
zói tevékenységem. Abban maradtunk, 
hogy elhalasztjuk a jövő idényre, hiszen 
nekem kellemetlen lett volna ezt sérülten 
megtenni: a húsz évet úgy lezárni, hogy 
mankóval mentem volna be a játéktérre. 
Ne az legyen a fényképen, ne azt mutas-
sam a fi amnak, hogy nézd, itt van apa, 
amikor visszavonult, kezemben egy man-
kóval álldogálok. A klub is hasonlókép-
pen gondolkodott, így valamikor a követ-
kező bajnoki szezonban kerítenek sort rá.
 
– Hosszú sportkarriered volt. Székelyud-
varhelyről indultál, nagy utat jártál be. Mi 
jellemezte a sportolói pályafutásod?
– Valóban 2000-ben jöttem el Szegedre. 
Akkor még senki nem tudta, hogy mire 
is viszem. Az ifi csapatban játszottam, a 
felnőttekkel edzettem, az első szezon-
ban csak kevés mérkőzésen szerepeltem 
a magyar élvonalban, de hivatalosan 
ez volt az első felnőttidényem. Nehezen 
indult, rengeteg munka, sok szerencse 
kellett, hogy eljussak oda, hogy bajnok, 
nemzetközi kupagyőztes, válogatott let-
tem. Játszottam külföldön idegenlégi-
ósként, voltam világversenyeken. Egy-
szóval, minden vágyam teljesült. Egy 
hosszú, teljes karrier volt az enyém.
 
– Semmiféle hiányérzeted nincs?
– Pontosan, egyáltalán nincs hiányérze-
tem. Ha pedig azt nézem, hogy idén be-

töltöm a negyvenedik életévem, és most 
hagyom abba a kézilabdázást, akkor hálás 
lehetek a sorsnak, hogy teljes és hosszú 
pályafutást adott nekem. A legtöbb bará-
tom, akikkel egy korosztály vagyok, vagy 
akár egy-két évvel fi atalabbak, azok már 
néhány éve abbahagyták. Még a sérülések 
is elkerültek, igaz, egy bokatörésem épp a 
londoni olimpia előtt volt, de abból is na-
gyon gyorsan felépültem.
 
– A sok jelentős eredményből van olyan, 
amit ki tudnál ragadni, ami sokkal édesebb 
számodra az összesnél?
– Nehéz kiemelni egyet vagy kettőt. Úgy 
lehet ezt megtenni, hogy ha szakaszon-
ként vesszük, mint a szegedi, a veszpré-
mi, a válogatottbeli, az idegenlégiós. Csak 
egyet-kettőt kiragadni képtelenség. Ha 
kezdem az elejéről, ott a Szegeddel az első 
bajnoki cím, az első magyar aranyérem, az 
első kupa, amelyet kézbe vettem, a magas-
ba 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 londoni, ott egy olyan csapat, 
társaság volt, akikkel mai napig tartom a 
kapcsolatot. Aztán a végén a Szegeddel 
megnyert EHF Kupa. Szegeden rengeteg jó 
emberrel ismerkedtem meg, végül is össze-
sen tíz évet húztam le ott. A barátokkal, ha-
verokkal megnyerni valamit az mindig más 
töltetű. Ezeket emelném ki, amennyiben a 
számomra legédesebbeket kellene.
 
– Nem szabad elmenni amellett, hogy a 
londoni olimpián te voltál a magyar válo-
gatott csapatkapitánya.
– Éveken át voltam a nemzeti együttes 
csapatkapitánya. Ez óriási megtisztelte-
tés. Ráadásul, hogy épp ott Londonban is 
én voltam, az már valóban felemelő volt. 
Közel voltunk, hogy meglegyen az érem, 
a svédektől szenvedtünk vereséget az elő-
döntőben. A legjobb eredményem így is ez 
a negyedik helyezés a nemzetközi poron-
don, hiszen világbajnokságon egy ötödik 
pozíció adatott meg. Ráadásul a londoni 
mellett az athéni ötkarikás játékokon is 
negyedik lettem. Jó lett volna anyuká-
mat túlszárnyalni (Miklós Magda – szerk. 
megj.), mert ugye a családban volt már 
egy negyedik hely az olimpiáról, de ebben 
nem sikerült, csak egyenlítettem.
 
– Ha már megemlítetted édesanyádat, 
Magdi néni sokat egyengette az utad, sok 
támogatást kaptál tőle.

– Az elején nehéz volt számomra. Ti-
zennyolc évesen leérettségiztem, aztán 
a nyáron pakoltam, és Szegedre költöz-
tem. Akkor más világ volt, nem volt mo-
biltelefon vagy videócsetelés. El kellett 
menni a sarokra, egy köztelefonnál be-
dobálni az aprópénzt, felhívni anyuká-
dat a vonalason. Meg voltunk egyezve, 
hogy melyik nap, melyik este, hány óra-
kor hívom. Így tartottuk a kapcsolatot, 
nem volt könnyű. Székelyudvarhelyről, 
egy kisebbségi létből elszakadni 500 
km-re, Szegedre – még akkor vastagon 
külföldnek számított. Országot váltottál, 
hiába, hogy az anyaországba mentél. 
Most is látom, hogy a jelenkor fi atalja-
inak sem könnyű, mire megszokják az 
új életmódot. Szerencsére találtam ba-
rátokat Szegeden, felszabadultam, el-
kezdtem én is a főiskolások életet, így 
vidámabb lett minden. Az eleje kemény 
volt, de nagyon sok támogatást kaptam 
a szüleimtől, mind édesapámtól, mind 
pedig anyukámtól. Mindig elláttak jó-
tanácsokkal, nem nagyon szóltak bele 
a sportba. Anyukám többször mondta, 
hogy ne mindig a csapatnak játsszál, ha-
nem kicsit többet magamnak is. Egyéb-
ként nem szólt bele a taktikai elemekbe. 
Az utolsó pillanatig nézte minden egyes 
mérkőzésemet, még most is, hogy nem 
játszottam, akkor is követte a Tatabánya 
bajnokijait.
 
– Ért valamiféle megkülönböztetés, sé-
relem a pályafutásod során, azért mert 
székely vagy? Előfordult, hogy „leromá-
noztak”?
– Voltak ilyen hangok. Volt, aki viccesen 
mondta, mert nagyon kedvelt. Volt olyan 
is, aki véresen komolyan gondolta. Miu-
tán megismertek, akkor gyorsan letettek 
erről, mert igazából az számít, hogy te 
milyen ember vagy, nem pedig az, hogy 
honnan jössz, honnan származol. Nem 
volt, különösebben nem ért semmiféle 
megkülönböztetés.
 
– Hogyan tovább? A játékteret elhagyod, de 
nagyon úgy fest, hogy maradsz a kézilab-
dasport mellett.
– Szerencsém volt, hogy a szegedi–
veszprémi és újból a szegedi évek után 
a Tatabányát választottam. Itt olyan kö-
zeget találtam, amelyik megbecsült. A 
munkám és a hozzáállásom elismerték, 
most pedig, hogy abbahagyom a profi  pá-
lyafutást, számítanak arra, hogy a klub 
kötelékében maradok. Egyelőre úgy fest, 

hogy ez irodai háttérmunka lesz az után-
pótlás-nevelésnél. Majd amennyiben úgy 
alakul, és a felnőttek edzői stábja is úgy 
gondolja, akkor az is lehet, hogy a szak-
mai munkába 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 testhezálló. 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! Alapítvány. En-
nek az a célja, hogy felfedezze, megtalálja a 
tehetségeket, akik majd azt az utat járhatják 
be, mint a tiéd volt?
– Ez az elképzelés, hogy ilyen gyereke-
ket találjunk. Ez régen a magyarországi 
anyagi támogatás nélkül is működött. Az 
én esetemben a nevelőedzőm, Bakó La-
jos olyan csapatot tartott fenn, hogy nem 
csupán a megyéből, hanem a környező 
magyarlakta településekről összeszedte 
a játékosokat. Ő ezt külső segítség nélkül 
is megcsinálta. Most van rá lehetőség, 
hogy ezt támogassuk. Ezt szeretnénk ki-
alakítani. Egyelőre azt segítettük, hogy 
Székelyudvarhely és Szatmárnémeti 
központtal akadémiát hoztunk létre. Re-

mélem, hogy ezt a jövőben kibővítjük. 
Szeretnénk megteremteni a lehetősége-
ket, hogy aki elkezd kézilabdázni, az a 
legjobb körülmények között tehesse meg, 
mindent megkapjon. Na, meg a másik 
dolog, hogy ameddig lehet, addig ma-
radjon otthon. Azért is, mert nehéz egy 
gyereknek egyedül országot váltania. 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, minél to-
vább maradjon otthon. Ez lenne a cél. 
Mert az utóbbi időben volt több tehetséges 
gyerek, ki is jöttek Magyarországra, vagy 
más országba, de nem nagyon sikerült be-
futniuk. Az a meglátásom, de nem csak az 
enyém, hanem több olyan szakemberé is, 
akik átlátják az utánpótlás-nevelést Szé-
kelyföldön, hogy nehéz megfelelni, na-
gyon 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-kaliberű kézilabdázó?
– Idővel biztosan. Nem minden évben lehet 
találni olyan gyereket, fi atalt, aki megállja 
a helyét. De bízom benne, hogy kikerül, 
mert jó edzők vannak, akik az utánpót-
lással foglalkoznak, nagyon elhívatottak, 
szívvel-lélekkel csinálják. Valóban, azon 
vagyunk, hogy találjunk pár Ilyés Ferencet.

 » „Egyáltalán nincs hiányérzetem. 
Ha pedig azt nézem, hogy idén be-
töltöm a negyvenedik életévem, és 
most hagyom abba a kézilabdázást, 
akkor hálás lehetek a sorsnak, hogy 
teljes és hosszú pályafutást adott 
nekem” – mondta Ilyés Ferenc.
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