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• Ezekben az időkben 
nem sűrűn tartanak 
könyvbemutatót, ezen 
belül is nem olyan kiad-
ványét, amelynek témája 
a sport, sőt ha nagyon le 
akarom szűkíteni, akkor 
egy helyi sportágét. Szé-
kelyudvarhelyen az elmúlt 
héten a városi könyv-
tárban néhány jelenlévő 
előtt – a többiek online 
közvetítésben követhették 
az eseményeket – ismer-
tették az Asztal felett, 
asztal mellett kötetet. Egy 
kiadványt, amely a széke-
lyudvarhelyi asztalitenisz-
ről szól és a kezdetektől 
napjainkig mutatja be a 
sportág útját.

JÓZSA CSONGOR

K ezdem egy személyessel: 
bevallom, ennek a könyv-
nek jómagam is szereplője 

vagyok. Na nem azzal, hogy asz-
taliteniszeztem és így valamiféle 
eredménnyel kiérdemeltem volna 
ezt. Hanem a lapjait én is írtam – az-
zal, hogy az évek során tudósítottam 
mérkőzésekről, egyszerűen ott vol-
tam a klub életében. Nem vagyok 
tehát főhős, de mint később kiderül, 
ez a kötet csapatmunka eredménye-
ként született.

Biztos vagyok benne, hogy sok-
kal többen gyűltek volna össze a 
könyvtár olvasótermében, ha nem 
lennének a korlátozások, így egy-
mástól kellő távolságra ültünk le. 
A technika segítségével kikerült a 

könyvbemutató a világhálóra is, 
kezdődhetett az így hagyományos-
nak nem nevezhető könyvismertető. 
A moderátor mellett ketten foglaltak 
helyet: a szerző Katona Zoltán, vala-
mint az úgynevezett megrendelő, a 
klubvezető, György István.

„Elég hamar megszületett ez a 
könyv, pedig kevés időm volt, hogy 
mindent egy kalap alá hozzak. Ez 
a nyolcadik kötetem, ebből négy 
sporttémájú. 2011 őszén a székelyud-
varhelyi labdarúgás kilencvenedik 
születésnapjára készült az első, az 
még inkább füzetecske volt, mint-
sem könyv. Következett a sorban 
egy, a foci Eb-k történetével foglal-
kozó kötet, illetve az udvarhelyi ké-
zilabdázás történetét összefoglaló 

könyv 2014-ben. Ez pedig a negye-
dik sporttémájú” – foglalta össze 
röviden e téren eddigi munkásságát 
Katona Zoltán.

Kellemes beszélgetés alakult ki a 
könyvbemutató kapcsán. György Ist-
ván, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK 
vezetője taglalta, miként is született 
meg az ötlet, az, hogy egy kötetbe 
összegezzék a város asztaliteniszes 
múltját és jelenét. „Tavaly ötvene-
dik évfordulóját ünnepeltük annak, 
hogy Székelyudvarhelyen hivatalo-
san oktatják az asztaliteniszezést. 
Ezt megelőzően a negyvenediken 
összehoztunk egy találkozót, ame-
lyen összegyűlt szinte mindenki, 
aki Székelyudvarhelyen megfordult 
ebben a sportágban. Ott hangzott el 

először, hogy jó lenne mindent egy 
helyre összeszedni. Tavaly a pandé-
mia miatt elmaradt ez a találkozó. 
Ekkor a történet két fontos szereplő-
je, dr. Nagy Levente és Nagy Ferenc 
is úgy látta jónak, hogy ha már nem 
lett újabb találkozó, akkor legyen 
egy könyv, amelyben mindenki 
megtalálhatja magát.”

György hozzátette, a könyv anya-
ga adva volt, hiszen majd minden 
évtizednek megvoltak az eredmé-
nyei, csak össze kellett ezt valakinek 
szednie. Ezt a munkát végezte el Ka-
tona Zoltán, aki maga is foglalkozott 
a csapattal újságíróként, követte az 
udvarhelyi versenyzők eredményeit.

A sikerek is kellettek ahhoz, hogy 
a könyv most az asztalon legyen: „A 
múltban is rengeteg remek eredmény 
született, országos címek, olimpián 
való szereplés. Ami ezen egyet még 
dobott, az az elmúlt évek sikerei: a 
klub a Szuperligában szerepel, illet-
ve kilépett a nemzetközi porondra, 
az Európa Kupában egyre több kört 
teljesít. Ezek a remekelések felfelé 
tolták a mércét” – fejtette ki a szak-
vezető, hozzátéve, hogy ha ma jelent 
volna meg a könyv, öt oldallal bizto-
san gazdagabb lenne. Az ISK-SZAK 
ugyanis az elmúlt héten bejutott 
az országos bajnokság rájátszásá-
ba, így fennállása első érmét szerzi 
meg. „Felállunk a dobogóra, ez már 
óriási siker a mi kis csapatunknak. 
Hogy az érem milyen színű lesz, az 
eldől az áprilisi rájátszásban. Addig 
meglesz az Európa Kupa csoportköre 
is, ott is a továbbjutásért harcolunk. 
Lehet, hogy ezen eredmények, az 
éremszerzés lesz a következő kötet 
kezdete” – tette hozzá.

Említettem, hogy ez – sportos 
hasonlattal élve – nem egyéni tel-
jesítmény, hanem csapatjáték volt. 
Azaz a könyv megírása. A szerző 
kiemelte, többen is besegítettek a 
megalkotásába, főképp azzal, hogy 
az idők során dokumentálták az 
udvarhelyi asztaliteniszt. „Balázs 
Árpád adott egy nyersanyagot, ez 
a kezdetekről, illetve a 30-as, 40-
es évekről szólt, aztán a következő, 
nagyjából 1969-től kezdődő kor-
szakot dr. Nagy Leventétől kaptam 
meg, aki sportoló volt, ma egyete-
mi tanár, egyébként ő lektorálta a 
könyvet. Néhai Bartha János, aki 
maga is asztaliteniszező volt, több 
évtizeden keresztül egy nagy fü-
zetbe gyűjtötte össze a cikkeit, ezek 
közül nagyon sok az asztalitenisz-
ről szólt. A legutóbbi történéseket 
pedig Józsa Csongor újságíró cikke-
iből gyűjtöttem össze. Köszönettel 
tartozom a feleségemnek is, Bálint 
Kinga Katalinnak, aki gondozta, 
szerkesztette az egész szöveget. A 
fotósoknak, Erdély Bálint Elődnek, 
aki például a borítófotó készítésé-
vel heteket eltöltött. Egyszóval ez 
egy remek csapatmunka volt, mely-
nek eredményét most a kezünkben 
tarthatjuk, forgathatjuk, a polcról 
levéve pedig bármikor részesei le-
hetünk a székelyudvarhelyi asztali-
tenisznek” – mondta a szerző.

Az Asztal felett, asztal mellett 
száz oldal a székelyudvarhelyi asz-
taliteniszről, egy igényes kiadvány. 
Megvásárolható az udvarhelyi köny-
vesboltokban, aki pedig ezt nem te-
heti meg, keresse fel György Istvánt 
(tel.: 0740-154486), hogy beszerezze 
a kötetet.

Asztal felett, asztal mellett
Kötetbe foglalták az udvarhelyi asztaliteniszezést

A könyvről, a szerzőről 

A kötet összefoglalja az aszta-
litenisz történelmét Erdélyben, 
Székelyföldön, valamint az egyre 
eredményesebb székelyudvarhelyi 
sikereket, egészen a napjainkban 
mutatott kiváló nemzetközi és 
hazai eredményekig. A kiadvány 
száz oldalon, bőséges képanyag-
gal illusztrálva meséli el az elmúlt 
évtizedek történetét. 2020-ban a 
versenyszintű székelyudvarhelyi 
asztalitenisz már ötvenedik évfor-
dulóját ünnepelhette, a kötet ennek 
apropóján (is) jött létre.
A könyvet Katona Zoltán szé-
kelyudvarhelyi újságíró írta és 
szerkesztette, akinek ez a nyolcadik 
ilyen jellegű munkája. Katona volt 
televíziós és rádiós műsorveze-

tő-riporter (UTV, Digital 3 Televízió, 
Príma Rádió), újságíró és szerkesztő 
(Udvarhelyi Híradó, uh.ro), jelenleg 
a Székelyhon napilap melléklete-
inek (Kilátó, Liget, Erdélyi Sport) 
újságírója. 
Emellett főleg helytörténeti köny-
veket, kiadványokat ír és szerkeszt. 
Eddig megjelent kötetei: A székely-
udvarhelyi labdarúgás rövid törté-
nete (2011), Párizstól Bécsig – A lab-
darúgó Európa-bajnokságok rövid 
története (2012), A Kollégium-kerttől 
az olimpiákig – A székelyudvarhelyi 
kézilabdázás rövid története (2014), 
Príma díjazottak (társszerző Bálint 
Kinga Katalin, 2016), 150 éves a 
Székely Dalegylet (társszerző Varga 
István, 2018), Hát ilyen világ volt 

– Szabó Elvira emlékiratai (2019), 
Udvarhelyszék hangja – Két évtized 
Príma Rádió (2020).

Igazi csapatmunka eredménye a kötet. Erdély Bálint Előd, Balázs Árpád, Katona Zoltán, György István és Józsa Csongor   ▴  F O T Ó K :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Katona Zoltán és legfrissebb kötete




