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Több évforduló köré szervező-
dik az október 18. és 21. között 
tartandó Kolozsvári Zsidó Na-

pok rendezvénysorozata – jelentet-
ték be a szervezők egy, a kolozsvári 
magyar főkonzulátuson tartott saj-
tótájékoztatón csütörtökön. A ren-
dezvénysorozat keretében a 110 éve 
született Eisikovits Mihály kolozs-
vári zeneszerzőre emlékeznek az 
általa megzenésített magyar ver-
sekből válogatott előadással, a 130 
éve született Karácsony Benő tra-
gikus sorsú kolozsvári írót idézik 
egy pódiumbeszélgetéssel, és Izra-
elből látogatnak el Kolozsvárra a vá-
rosban száz évvel ezelőtt alakult Új 
Kelet újság mai szerkesztői. Deák 
Andrea főszervező, a Magyarorszá-
gi Zsidó Hitközségek Szövetségének 
kulturális főmunkatársa a vallás-
szabadság 450 évvel ezelőtti erdélyi 
törvénybe iktatását is a fontos évfor-
dulók között említette. Megjegyezte: 
a tordai országgyűlés nem rendelke-
zett ugyan a zsidókról, de a székely 
szombatosok révén átérzik jelentő-
ségét. A zsidó napok során idén is 
elsősorban zenei produkciókkal kí-

vánják megszólítani a kolozsvári 
zsidó, magyar és román közönséget. 
A megnyitón Eisikovits Mihály szer-
zeményeiből Laczkó Vass Róbert 
színművész tart előadást. A zsidó 
zene gyöngyszemeivel áll a kolozs-
vári közönség elé Nógrádi Gergely 
főkántor. Korcsolán Orsolya Bécs-
ben élő hegedűművész kamaraestjét 
és a Debrecen Dixieland Jazz Band 
Dixieland és Klezmer című koncert-
jét is a fesztivál keretében mutatják 
be. Az IttésMost Társulat is fellép 
Kolozsváron: négy slammerrel kö-
zösen tartanak improvizációs slam 
poetry estet a rendezvénysorozat 
keretében. „Fontos, hogy itt legyünk, 
magyar zsidó kultúrát terjesszünk 
Erdély fővárosában” – jelentet-
te ki Deák Andrea megemlítvén, 
hogy a csaknem négymillió forin-
tos költségvetéssel szervezett ren-
dezvénysorozatot a magyarországi 
külgazdasági és külügyminisztéri-
um, Kolozs megye és Kolozsvár ön-
kormányzata és a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) ál-
tal alapított Communitas Alapítvány 
támogatta. Azt is hozzátette: az elő-

adásokra ingyenes lesz a belépés, 
de a rendezvényeken adományokat 
gyűjtenek a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány torockói gyermekotthona 
számára. A főszervező köszönetet 
mondott a Magyar Unitárius Egy-
háznak, amiért a rendezvények egy 
részét a János Zsigmond Unitárius 
Kollégiumban tarthatják meg.

A sajtótájékoztatón felszólaló Mi-
le Lajos főkonzul azt hangsúlyozta, 
hogy a zsidó kulturális hagyományo-
kat az egyetemes magyar kultúra ré-
szeként kell értelmezni. Schwartz 
Róbert, a Kolozsvári Zsidó Hitközség 
elnöke köszönetet mondott zsidó na-
pok megszervezéséért. Elmondta: a 
kolozsvári a zsidó közösség önerőből 

nem lenne képes ilyen rendezvény 
szervezésére. Az MTI kérdésére el-
mondta: a második világháború előtt 
16-17 ezres magyar anyanyelvű ko-
lozsvári zsidó közösség mára 423 fős-
re apadt, és tagjainak egy része már 
nem beszél magyarul.
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Magyar zsidó kultúra Erdély szívében
Karácsony Benő íróra, Eisikovits Mihály zeneszerzőre 

is emlékeznek az október 18. és 21. között tartandó 

Kolozsvári Zsidó Napokon, amely a magyar zsidó kul-

túrát terjeszti Erdély szívében – közölték a szervezők.

Kedei Zoltán marosvásárhelyi művész újabb 
tárlattal lepte meg a közönséget
Hiába peregnek az évek, évtizedek, 
Kedei Zoltán számára mintha már 
rég megállt volna az idő: a 89 eszten-
dős marosvásárhelyi művész most is 
fiatalokat megszégyenítő ritmusban 
él és alkot. Nemcsak rendkívül ak-
tív, de nagyon termékeny is. A múlt 
héten Tűz és víz címmel újabb fes-
tészeti tárlattal örvendeztette meg 
a nagyérdeműt. A Bernády-házban 
egy triptichonnal és tizennégy más, 
szintén nagy méretű festménnyel 
rukkolt elő. Ehhez egy igényes kivi-
telezésű színes katalógust is „csa-
tolt”. „A tárlatokon kiléphetünk a 
hétköznapok taposómalmának egy-
hangúságából. A lelki ráhangolódás-
sal egyszersmind részévé is válunk 
a művészi folyamatnak, hiszen be-
fogadó közeg nélkül az alkotó és al-
kotása is magányra van kárhoztatva. 
Ez a nap ünnep lehet számunkra, 
akik tiszteletünket tesszük a tárlat-
nyitón. A művészet ünnepe, melyen 

kifinomult érzékekkel készen ál-
lunk a szépség, a magasztosság, az 
alkotó lélek vászonra kivetített rez-
düléseinek befogadására. Hiszen a 
művész legbensőbb érzéseit, indula-
tait, boldogságát, szenvedését tárja 
ország-világ elé, a látvány közvetítő a 
művész és művészetkedvelő között. 
Megszoktuk már Kedei Zoltántól, 
hogy nem fest csupán úri kedvtelés-
ből, l’art pour l’art alapon” – jellemezi 
a szerzőt Doszlop Lídia művészet-
kritikus. Mint hangsúlyozza, Kedei 
világéletében nem másolta, és nem 
másolja a természetet, hiszen felfo-
gása szerint azt a teremtő tökéletes-
re alkotta. Számára újat teremteni a 
feladat. Éppen ezért Van Gogh gon-
dolataival szokott azonosulni. „Szá-
momra valami más a fontos, mint 
holmi zöld tájképek meg virágok” – 
szokta mondogatni. Méltatója sze-
rint Kedei Zoltánnál a természeti 
táj részletei is intenzív érzelmi töl-

tetet hordoznak, érzékeltetve a ben-
sőjében feszülő dráma dimenzióit. 
A festőművész hét évtizednyi mun-
kásságának mindenik szakaszát 
megkülönböztetett módon jellemzi 
ez a drámaiság. „Ilyen volt az életem 
– drámai” – állítja a Ravából szár-
mazó művész, akinek fiatalkorában 
kijutott minden rosszból, amit az el-
nyomó kommunista rendszer képes 
volt tenni egy gondolkodó emberrel: 
kényszerlakhelyre küldte, állásából 
eltávolította, egyetemi tanulmánya-
it ellehetetlenítette, megalázta, sárba 
tiporta. Kedei Zoltán azonban mindig 
képes volt felállni és folytatni. A leg-
újabb kiállításának anyaga is drá-
mai történéssorozatnak a hozadéka. 
A marosvásárhelyi Bernády-házban 
látogatható tárlat egy nagy méretű 
triptichont, valamint tizennégy nagy 
méretű vásznat foglal magában. A 
vásznak természetesen egymástól 
független életet is élhetnek, de valódi 
értékük így, együttesen kiállítva mu-
tatkozik meg, hangsúlyozza Doszlop 
Lídia. A megnyitón, melyet több mint 
száz érdeklődő tisztelt meg jelenlété-
vel, a művész, a rá jellemző szerény-
séggel csak néhány mondatot szólt a 
Baross Gábor utcai művelődési köz-
pontba gyűlt közönséghez. „Nagyon 
régóta festem ezeket a képeket, de 
magam sem tudom, mit ábrázolnak. 
De még így is egy kerek órát tudnék 
beszélni róluk” – mondta a népes 
érdeklődősereg derültségére. Kedei 
Zoltánnak esze ágában nincs letenni 
az ecsetet. A várbeli műtermében na-
ponta alkot; jelenleg éppen egy új so-
rozaton dolgozik, amely ezúttal lírai 
jegyet visel magán, boldogságszínek-
ben megálmodott alkotás lesz.

 
SZUCHER ERVIN

Laczkó Vass Róbert színművész Eisikovits Mihályra emlékező estjét a Kolozsvári Magyar Napokon is bemutatta

A 80 éves Szilágyi Istvánt ünneplik 

Szilágyi István Kossuth-díjas, Jó-
zsef Attila-díjas írónak, a Helikon 
folyóirat alapító főszerkesztőjének 
80. éves születésnapját ünneplik 
Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusának rendezvénytermében 
(Főtér 23.) október 18-án, csütör-
tökön 18.00 órától. Az eseményen 
bemutatják a Helikon legújabb lap-
számát, amely az ünnepelt előtt 
tiszteleg – közölte az irodalmi lap 
szerkesztősége. Az eseményen 
részt vesz Szilágyi István, vala-
mint Csordás László, Fekete Vin-
ce, László Noémi, Márkus Béla, 
Papp Attila Zsolt és Szakolczay 
Lajos. Az est házigazdái Kará-
csonyi Zsolt, a Helikon folyóirat 
jelenlegi főszerkesztője és Mi-

le Lajos, Magyarország kolozsvá-
ri főkonzulja. Szilágyi István 1938. 
október 10-én született Kolozs-
váron, a Nemzet Művésze díjjal 
kitüntetett Kossuth-díjas, József 
Attila-díjas író. 1956-ban érettsé-
gizett Szatmáron, kitanulta a moz-
donyszerelő-géplakatos szakmát. 
1958-tól a kolozsvári egyetem jo-
gi karán tanult, 1963-ban nyert jo-
gi diplomát. Az Utunk munkatársa, 
majd 1968–1989 között főszerkesz-
tő-helyettese. 1990-től a Helikon 
főszerkesztője 2012 végéig. Fonto-
sabb regényei: Kő hull apadó kútba 
(1975), Agancsbozót (1990), Holló-
idő (2001).
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