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Képzőművészet kategóriában Ezüst
 gerelydíjas lett Oláh Katalin Kin  ga 
Szinkronúszó csapat című szobra. 
A képzőművész folyóiratunk rend
szeres szerzője. Munkásságát mu
tatja be a kiadónk gondozásában 
megjelent Éghez ragadt művészet 
című album.

− Számított-e a díjra?
− Nagyon örülök a díjnak. Nem 

hittem, hogy most van esélyem, 
de már megfigyeltem az életben, 
hogy leginkább akkor érnek ilyen 
sikerek, amikor egyáltalán nem 
számítok rá. Most is így volt. Úgy 
terveztem, hogy idén beadom a 
szink  ronúszós miniatűr kisplasz
tikasorozatom két elkészült da
rabját, a jövőben pedig szeretnék 
visszatérni a nagyobb figurákhoz. 
Gon  doltam, akkor talán majd nyer
hetek is, mert ezek a kisebb művek 
nehezen érvényesülnek a nagyobb 
szobrok mellett és a nagy kiállító 
terekben. 

− Korábban volt-e sporttal kap-
csolatos munkája?

− A 2013as Ezüstgerely kiállí
tásra a Hét tornász című kisplasz
tikámmal és a szinkronúszók elő
képével, a Pillanatfelvétel, vagy 
Bicskaszaltó kapszula című mi 
niatűr kisplasztikáimmal kerültem 
be. Huszonhárom évesen hagytam 
abba a versenysportot, szertornáz
tam, és ugyanakkor kezdtem el 
komolyan a művészettel foglal
kozni. Korábban kerámiát tanul
tam, majd a szobrászattal folytat
tam. Akkor már voltak szer  torna 
témájú szoborkísérleteim, de az 

akkori mesterem a pécsi egyete
men lebeszélt róla. Eltelt vagy 
tíz év, mire először óvatosan, majd 
kevésbé óvatosan fellázadtam. 2009 
év elején befejeztem, és egy Der 
kovitsösztöndíj beadáson be is 
mutattam a Har mincöt tornász, má
 sik nevén Rovar  gyűjtemény című 
kisplasztikámat. Harmincöt szer
tornamozdulatot formáztam meg 
kis viaszfigurákkal, és felszurkál
tam őket egy fe  hér hungarocell 
talapzatra. Nem nyertem, de töb
ben odajöttek megdicsérni, például 
Pincehelyi Sán  dor is, másokat pe 
dig egyenesen megihletett. A sport
tal kapcsolatos első szobraim nem 
ezek voltak, hanem az Úszók című 
kisplasztikám, ezzel többek közt 
egy 2004es budapesti köztéri szo
 borkiállításra is pályáztam, a Gel
 lért teret választva helyszínül. Akkor 
nem nyertem velük. A Magyar 
Napló gondozásában megjelent, 
Ker  tész László művészettörténész 
Éghez ragadt művészet című kis
monográfiájában, ami eddigi te 
vékeny ségemet mutatja be, ír is 
erről a munkámról, úgy is, mint 
public art tervről. 

− Mik a jövőbeli tervei? Milyen 
munka várja a műteremben?

− A közeljövőben össze kell kap
nom magam, és teljesíteni az elvál
lalt, megígért, megpályázott felada
taimat: szobrok, domborművek, 
alkalmazott és autonóm munkák 
befejezését, megvalósítását jelenti 
ez. Rengeteg tervem van papíron 
is, és ahogy elkészülök valamivel, 
rögtön újabb ötleteket hoznak, úgy

hogy vissza kell fognom magam, 
mert nem bírok annyit megvalósí
tani. Rengeteg félkész munkám is 
van. Például Mar  git unokahúgom 
− aki azóta anyukává vált, és két 
mesekönyv illusztrátora − port
réját kéne végre kiöntenem, mert  
a szobrászatban, ha kész van egy 
munka, akkor kezdő  dik csak a had
delhadd, a munka java után jön  
a neheze!  Nemes Attila

*
Irodalmi kategóriában szintén Ezüst
 gerelydíjjal jutalmazták Killyéni 
AndrásPétert, a Magyar Napló 
gondozásában megjelent Olimpiai 
álom a Radnai-havasokban című 
könyvéért.

− Mit jelent az Ön számára a díj, 
számított-e rá?

Őszintén elismerem, reményked
tem, hogy a díjazottak között le
szek, azonban az első hely nagyon 
meglepett. Pályáztam már koráb
ban is, a 2015es kiíráson például 
különdíjban részesült a kolozsvári 
sportéletet bemutató könyvsoroza
tom. Az Ezüstgerelydíj visszaiga
zolás számomra, hogy az érték
mentő munkát folytatnom kell. És 
tény: sporttörténészi karrierem leg
magasabb fokú elismeréseként él 
tem meg a díjátadót.

− Legújabb kötetében a borsa-
füredi magyar síközpont történe-
tét dolgozza fel. Hogyan kezdett el 
ezzel a témával foglalkozni, és mi-
lyen tapasztalatokat szerzett kuta-
tás közben?

− A doktori fokozatszerzés után, 
még 2012ben, egy baráti beszél
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getéskor említették először előt
tem a témát. Bevallom, korábban 
sohasem hallottam a borsafüredi 
magyar síközpontról. Hamarosan 
Budapestre utaztam, és a Magyar 
Olimpiai és Sportmúzeum könyv
tárában átolvastam a Sí Szövetség 
korabeli kiadványait. A kutatás 
igen hosszúra nyúlt, hiszen ahhoz, 
hogy egy szakszerű korképet raj
zolhassak, több száz korabeli ki
adványt, évkönyvet, folyóiratot, na
 pilapokat kellett átolvasnom, és 
legtöbbször örültem, hogyha egy 
mondatnyi információra leltem. 
De a monográfia összeállt, és vele 
együtt gyűltek a fényképek, illetve 
a családi történetek.

Sokszor csodával határos mó 
don kerültek elő kordokumentu
mok. Egy hivatkozást találtam pél
dául egy, a negyvenes évek elején 
megjelent építészeti lapról. Erre  
a kiadványra rábukkantam a ko
lozsvári Egyetemi Könyvtárban, 
és amikor fellapoztam, rátaláltam 
a borsafüredi olimpiai síközpont 
egyik korabeli tervrajzára. Ha  son
 ló élmény volt, amikor egy isme
rősömnek köszönhetően sikerült 
felvennem a kapcsolatot az Anikó 
menedékház akkori üzemeltetőjé
nek családjával. Számos történetet 
meséltek, emellett együtt bejártuk 
télen Borsafüredet is.

− A díjátadón is láthattuk, hogy 
Ön film kategóriában is indult.  
A sporttörténet mely területe fog-
lalkoztatja még, mit kutat szívesen?

− Nincs olyan téma, amely ne 
érdekelne, különösen vonzódom  
a feldolgozatlan témák iránt. Sze 
retek elmerülni a sporttörténeti 
kutatás világában. Beleképzelem 
magam az adott korba, behunyom 
a szemem, és ott látom magam a 
huszadik század eleji sportpályá
kon. Nem titkolom, hogy kedvenc 

kutatási témám az ezerkilenc
százas évek elejének sportélete, de 
hasonlóan nagy örömmel kutatom 
a két világháború közötti magyar 
sportélet eseményeit, valamint a ko
 lozsvári és erdélyi sportéletet.

A kutatási eredmények bemuta
tására számos eszköz létezik. Ter 
mészetesen hozzám a legközelebb 
az írott közlés áll, ugyanakkor az 
elmúlt évek során lehetőségem volt 
megismerni az ismeretterjesztő 
munkák újabb lehetőségeit, a rá
diót, illetve a televíziós dokumen
tumfilm készítését. Közel két évig 
szerkesztettem egy kis rádiómű
sort a kolozsvári Paprika rádióban, 
az elmúlt két évben pedig a helyi 
televízió magyar nyelvű adásának 
szerkesztőivel több dokumentum
filmet készítettünk a kolozsvári 
sportélet múltjáról.

− Ön sportol is?
− Versenyszinten nem űztem 

sem milyen sportot, bár testnevelő 
családból származom. Ennek el  le 
nére nagy rajongója vagyok a sport
nak, szívesen kosárlabdázom, asz
taliteniszezem, illetve (mikor időm 
engedi) számos sportágat követek 
nagy érdeklődéssel.

− Mik a jövőbeli tervei, mivel 
foglalkozik jelenleg?

− A mindennapokban informa
tikai mérnök vagyok, és egy angol 
cégnél különböző informatikai pro
jektek megvalósítását irányítom. 
Emellett szabadidőmben, a kolozs
 vári egyetem testnevelés karán 
sporttörténetet tanítok.

A közeljövő talán legnagyobb 
kihívása az áprilisban sorra kerü
lő Killyéni Péteremléknap és kö
zépiskolás atlétikaemlékverseny 
megszervezése és lebonyolítása. 
Édesapám, Killyéni Péter neves 
atlétikaedző volt, tiszteletére ren
dezünk évente egy, az atlétikát a 

középiskolások körében népszerű
sítő emlékversenyt. Immár a nyol
cadik kiírás következik. 

Számos olyan projektet is ter
veztünk a következő időszakra, 
amelynek célja az értékmentés, il
letve a helyi neves sportemberek 
emlékének megőrzése. Nagy örö
mömre szolgál, hogy Tasnádi Ist  ván 
súlyemelő, aki az 1984es olimpi
án ezüstérmet szerzett, 2015ben 
átvehette a Kolozs megye díszpol
gára címet. Hasonlóan, szintén ja
vaslatunkra, Áros Károly sepsiszent
 györgyi sportújságíró (aki 2015ben 
igen tragikus körülmények között 
hunyt el) posztumusz MOB mé
dianívódíjban részesült. Emellett 
immár két éve harcolunk az 1911
ben emelt első kolozsvári stadion 
fatribünjének megmentéséért. Ez je 
lenleg Aranyosgyéresen áll, és egye
 di szépségű, állapota még kiváló.

A 2016os év hasonlóan nagy 
kihívása a borsafüredi olimpiai sí
 központ helyszíneinek megjelölé
se. A város polgármestere ígéretet 
tett az eredeti síugrósánc kitakarí
tására, így látogatható lesz, turisták 
is megnézhetik majd. Hasonlóan 
javasoltuk egy turistaút megjelö
lését, így bárki végigsétálhat a sí 
központban, és megtekintheti azo
kat a helyszíneket, ahol akár egy 
téli olimpiát is rendezhettek volna 
hetvenöt évvel ezelőtt. 

És természetesen egy újabb kéz 
iratot is szeretnék befejezni.

A Sport a kortárs magyar művé-
szetben pályázat kiállítása 2016. áp
 rilis 17ig ingyenesen látogatható 
a Magyar Olimpiai és Sport  mú 
zeum kiállítótermében, a budapes
 ti SportAgórában (1146 Budapest, 
Ifjúság útja 2.), hétfő kivételével 
minden nap 10 órától 18 óráig. 

Zsiga Kristóf


