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Csinta Samu megírta Szabó Kati zágoni születésű, világhírű tornász „életregényét”

„Égedelem” kislányból olimpikon
Szabó Kati 50. szüle-

tésnapján mutatják be 

Sepsiszentgyörgyön a 

székelyföldi sport egyik 

legnevesebb személyi-

ségéről szóló, Az ötö-

dik szer című kötetet.

Január 22-e a magyar kultúra 
napja és a négyszeres olim-
piai bajnok tornász Szabó 

Kati születésnapja is. Ezen a na-
pon a sepsiszentgyörgyi Tamá-
si Áron Színház nagytermében 
mutatják be Csinta Samu (port-
rénkon) Az ötödik szer című kö-
tetét, a Szabó Katiról írt „életre-
gényt”. A rendhagyó könyvbe-
mutatón a már 25 éve Franciaor-
szágban élő Szabó Kati is jelen 
lesz, majd két nap múlva Buda-
pesten is találkozhat a közönség 
a szerzővel és főszereplőjével.

Sok minden sürgette
a könyv megszületését

A tornasport egyik legnagyobb 
alakja a háromszéki Zágonban 
született, Sepsiszentgyörgyön 
egy sportcsarnok viseli a nevét, 
és a különben is sportszerelmes 
Csinta Samu – lapunk volt fő-
szerkesztője – már azóta figye-
lemmel követi pályafutásának 
alakulását, amikor 1983-ban Bu-
dapesten berobbant a világ él-
vonalába, és csárdásegyvelegre 
táncolva meghódította a közön-
séget. Az író lapunknak felidéz-
te, hogy 2016-ban, amikor Sza-
bó Katit az erdélyi magyar kö-
zépiskolás sportolimpia szer-
vezői a rendezvény díszmeghí-
vottjának választották, leporol-

ta a saját emlékeit, és egyre erő-
sebb volt benne a késztetés, hogy 
könyvet írjon a sportoló életéről. 
„Sok minden kezdte sürgetni a 
könyv megjelenését, annál is in-
kább, mert Kati idén január 22-
én tölti az 50. életévét” – idézte 
fel Csinta Samu, aki az elmúlt év 
tavaszán kezdte a dokumentáló-
dást, a beszélgetéseket, melyek 
alapján végül összeállt a könyv. 

Magyar szó az onești-i 
„tornászkombinátban”

A kötetben elsősorban a Szabó 
Kati emlékeit idézik fel, hiszen 
„mégiscsak az ő életéről szól”, 
de ennek az életnek, a pályafu-
tásnak rengeteg tanúja szólal 
meg, családtagok, tornászkollé-
gák, edző, étkezési asszisztens 
vagy éppen az a csángó néni, 
aki az onești-i „tornászkombi-
nátban” egyedül szólt a románul 
egyetlen szót sem tudó, alig hat-
éves kislányhoz magyarul, meg-
próbált anyja helyett anyja lenni. 

Nyilvánvaló, hogy Kati nem 
tudta felidézni a korai gyerekko-
rát, hiszen arról alig vannak em-
lékei, ám tíz évvel idősebb Zi-
ta nővére nagyon pontosan fel 
tudta eleveníteni, miért nevez-
ték Zágonban Utcakatinak, hi-
szen folyamatosan az úton, az 

ágak hegyén járt, az a tipiku-
san „égedelem”, örökmozgó kis-
lány volt, akinek az életében tör-
vényszerűen el kellett érkeznie a 
megállapításnak, hogy „ezzel a 
gyerekkel kezdeni kell valamit”. 
Így kerültek Zágonból Onești-re, 
ahol már működött a sok világ-
szintű sportolót kitermelő „tor-
nászkombinát”, és ahol a Károlyi 
házaspár központi szerepet ját-
szott. Hozzájuk vitték el a szülők 
az alig hatesztendős Szabó Katit, 
otthagyták, és ebben a világban 
maradt 1987-ig – idézte fel Csinta 
Samu a sportoló pályafutásának 
kezdetét. Elmondta, a dokumen-
tálódás során rengeteg olyan be-
nyomás érte, amely az előzetes 
könyvképét is alakítani tudta. 
Kati emlékeinek felidézése során 
rengeteg kérdés felmerült, voltak 
olyan szilánkok, amelyekről alig 
voltak benyomásai. Ezért kezdett 
el párhuzamosan olyan embere-
ket megkeresni, akik a tornász 
életét ilyen vagy olyan minőség-
ben kísérték. A barátok, edzők, 
csapattársak vagy éppen a torna 
világától távol álló emberek meg-
szólaltatásával mintegy tükröt 
tartott Szabó Katinak is. 

A sokszereplős történetben 
olyan elemek is felbukkannak, 
melyek eredetileg nem szerepel-
tek a szerző „kíváncsiságlistá-

ján”. Csinta Samu elmondta, már 
induláskor feltételezte, hogy a 
világbajnok és olimpiai arany-
érmek mögött rengeteg erőfeszí-
tés, munka áll, azt viszont nem 
tudhatta, hogy a pokoli edzés-
munkára még az éhezéssel ha-
táros állandó fogyókúra is rá-
tevődött. „Ezek a háttértörté-
netek hozták az új benyomáso-
kat, amelyekre nem számítot-
tam, de nagyon hálásan fogad-
tam, és meggyőződésem, hogy 
sok pluszt adtak a könyvnek” – 
fogalmazta meg az író. Csinta 
a könyvet életregénynek tekinti 
– Szabó Kati folyamatosan jelen 
van valamennyi fejezetben, min-
den felvetett téma, életperiódus, 
megszólalás kapcsán az ő saját 
élményei is megjelennek. „Ha az 
étkezési asszisztens beszélt, kí-
váncsi voltam, Kati miként em-
lékszik erre, és ettől még gaz-
dagabb lett a kép. Különösebb 
ellentmondások nem voltak, de 
másként élte meg a szakem-
ber, akinek most, hatvan felett is 
rémálmai vannak arról, hogy fo-
lyamatosan pirítja a lányoknak a 
kenyeret, és az sohasem elég. Az 
állandó dilemma, hogy mit adhat 
nekik, hogy ne is hízzanak, de 
megkapják a vitaminokat, nyom-
elemeket, hogy tornázni tudja-
nak” – részletezte Csinta Samu. 

Úgy látja, a könyv épp a törté-
netek miatt mutat túl egy sport-
pályafutás kronológiai felsora-
koztatásán, benne van Kati éle-
te, személyiségének alakulása, 
azok a hiányosságok, amelyeket 
az okozott, hogy hatéves kora óta 
nem élt a családjával, vagy hogy 
amikor többszörös olimpiai és 
világbajnokként belépett a civil 
életbe, rá kellett döbbennie, hogy 
a tornán kívül semmihez sem 
ért. „Életek, emberek és sorsok, 
valamint olvasmány iránt érdek-
lődők számára jó szívvel tudom 
ajánlani ezt a könyvet” – össze-
gez Csinta Samu, aki a Szabó 
Katival való találkozásra is biz-
tat, hiszen mint mondta, Katinak 
nemcsak a mondandója, hanem 
egész lénye megindító.

BÍRÓ BLANKA

A rengeteg elvégzett munka eredményének tartja 
Szabó Katalin tornász, hogy a Los Angeles-i olim-
pián négy aranyérmet nyert. „Csak munka volt 
mindenütt – hangsúlyozta az M4 Sport Sport-
reggeli című műsorában csütörtökön, hozzáté-
ve, hogy a sikerhez akarat is kell. – Én mindig azt 
akartam megmutatni, hogy ki vagyok, és mindig 
azt akartam, hogy legyen a legjobb, amit csinálok.” 
A háromszéki Zágonban született Szabó Kati – aki 
a tervek szerint jelen volt a csütörtök esti, lapzárta 
után rendezett M4 Sport Az Év Sportolója-gálán – 
az 1984-es játékokon ugrásban, gerendán és tala-
jon, valamint csapatban a román válogatottal győ-
zött, egyéni összetettben pedig második lett. Egy 
évvel korábban, a budapesti világbajnokságon 15 
évesen aranyat nyert talajon. Arra a felvetésre, ho-
gyan sikerült rövid időn belül kétszer is csúcstelje-
sítményt elérnie, úgy reagált: „Nem mondhatnám, 

hogy nehéz volt”. „Munka, munka, munka és egy 
kis szerencse” – tette hozzá. Szabó Katalin 1983-
ban és 1984-ben tizenhétszer mutatott be hibát-
lan, 10 pontot érő gyakorlatot.
A beszélgetésben elhangzott: egy interjúban koráb-
ban azt mondta, kicsit fáj neki, hogy a sikerei után 
nem a magyar himnuszt hallhatta. „Hát persze hogy 
fájt, igen..., így volt akkor” – emlékezett, ugyanak-
kor hozzátette: nem is akkor zavarta ez, amikor 
még nagyon fiatal volt, hanem később. „Most már 
másként gondolkodom, másképp látom a dolgokat. 
Ha újból lehetne kezdeni, másképpen csinálnám” – 
mondta. A 49 éves sportember férjével és két gyer-
mekével a franciaországi Chamalieres-ben él. „Egy 
francia kisvárosban élek, foglalkozom a családom-
mal, a gyerekeimmel, a tornát egy kicsit félretettük 
egyelőre. Huszonöt éve kint vagyok, megszoktam, 
úgyhogy könnyű” – mesélt a mostani életéről.

Szabó Kati az M4 Sportnak: hát persze hogy fájt, igen... 

 Emlékidézés. A szerző szerint Szabó Katinak nemcsak a mondandója, hanem egész lénye megindító

Sorsoltak
a Román Kupában
Csütörtökön kisorsolták a 
labdarúgó-Román Kupa ne-
gyeddöntőjének párosítása-
it. A rangadó a CS U Craiova és 
a Bukaresti Dinamo párharca 
lesz. A nagy favoritnak számí-
tó Bukaresti FCSB az egyetlen, 
még versenyben maradt má-
sodosztályú csapatot, a Nagy-
szebeni Hermannstadtot kap-
ta ellenfélnek. A másik két 
párharcban az Astra Giurgiu 
a  Medgyesi Gaz Metannal, az 
FC Botoșani pedig a CSM Poli 
Iași-sal találkozik. A továbbju-
tók kiléte egyetlen mérkőzé-
sen, az előző bajnokságban 
gyengébben rangsorolt együt-
tes pályáján dől el. A párhar-
cokat február 27-én, 28-án és 
március 1-jén rendezik, a mér-
kőzések sorrendjét egy későb-
bi időpontban jelölik ki. 

Huszti Szabolcs
a Videoton játékosa
A labdarúgó-NB I-ben szerep-
lő Videoton hivatalos honlap-
ján bejelentette Huszti Sza-
bolcs szerződtetését. A 34 
éves volt válogatott közép-
pályás 13 év után tér vissza 
a magyar élvonalba. Huszti 
2017 februárjában igazolt 
vissza az Eintracht Frankfurt-
tól Kínába a Jatajhoz (ugyan-
ahhoz a klubhoz, amelynél 
2014 és 2016 között egyszer 
már szerepelt), ám a nyá-
ron keresztszalag-szakadást 
szenvedett, tavasszal viszont 
már játszhat – írja a Nemze-
ti Sport. 

Szurkolói 
álomcsapat
Az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) nyilvánosság-
ra hozta 2017 álomcsapa-
tát, amelyet a szurkolók sza-
vazatai alapján állított ösz-
sze. A tizenegy játékos közül 
öten a Real Madridban futbal-
loznak. Az UEFA november-
ben indított szavazásán mint-
egy 800 ezer szurkoló voksolt, 
ami rekordot jelent. A legtöbb 
szavazatot (588 315) Sergio 
Ramos, a Bajnokok Ligáját 
nyerő Real Madrid csapatka-
pitánya kapta. Az UEFA 2017-
es álomcsapata: Gianluigi 
Buffon (olasz, Juventus) – Da-
ni Alves (brazil, Juventus/
PSG), Sergio Ra mos (spanyol, 
Real Madrid), Giorgio Chiellini 
(olasz, Juventus), Marcelo 
(brazil, Real Madrid) – Kevin 
De Bruyne (belga, Manchester 
City), Toni Kroos (német, Real 
Madrid), Luka Modric (horvát, 
Real Madrid), Eden Hazard 
(belga, Chel sea) – Lionel 
Messi (argentin, FC Barcelon), 
Cristiano Ronaldo (portugál, 
Real Madrid). 

Australian Open: 
Halep tini ellen kezd
Elkészítették az ausztrál 
nemzetközi teniszbajnok-
ság, az Australian Open sor-
solását. A férfiaknál Fucsovics 
Márton a moldovai Radu 
Albottal, míg a nőknél Babos 
Tímea a 10. kiemelt ameri-
kai CoCo Vandeweghével ta-
lálkozik az első fordulóban. Az 
első kiemelt román Simona 
Halep a hazai közönség fia-
tal reménységével, a 17 éves 
Destanee Aiava ellen kezd.

FOTÓ: VARGYASI LEVENTE




