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A vidám művész drámai képei
A 90 felé araszoló Kedei Zoltán újabb tárlattal lepte meg a közönséget

S Z U C H E R  E R V I N

A Bernády Házban egy tripti-
chonnal és tizennégy más, 
szintén nagy méretű fest-

ménnyel rukkolt elő. Ehhez egy igé-
nyes kivitelezésű színes katalógust 
is „csatolt”. „A tárlatokon kiléphe-
tünk a hétköznapok taposómal-
mának egyhangúságából. A lelki 
ráhangolódással egyszersmind ré-
szévé is válunk a művészi folyamat-
nak, hiszen befogadó közeg nélkül 
az alkotó és alkotása is magányra 
van kárhoztatva. Ez a nap ünnep le-
het számunkra, akik tiszteletünket 
tesszük a tárlatnyitón. A művészet 
ünnepe, melyen kifi nomul érzékek-
kel készen állunk a szépség, a ma-
gasztosság, az alkotó lélek vászonra 
kivetített rezdüléseinek befogadá-
sára. Hiszen a művész legbensőbb 
érzéseit, indulatait, boldogságát, 
szenvedését tárja ország-világ elé, 

a látvány közvetítő a művész és mű-
vészet kedvelő között. Megszoktuk 
már Kedei Zoltántól, hogy nem fest 
csupán úri kedvtelésből, l’art pour 
l’art alapon” – jellemezi a szerzőt 
Doszlop Lídia művészetkritikus. 
Mint hangsúlyozza, Kedei világéle-
tében nem másolta, és nem másolja 
a természetet, hiszen felfogása sze-
rint azt a teremtő tökéletesre alkot-
ta. Számára újat teremteni a feladat. 
Éppen ezért Van Gogh gondolataival 
szokott azonosulni. „Számomra va-
lami más a fontos, mint holmi zöld 
tájképek meg virágok” – szokta 
mondogatni. Méltatója szerint Kedei 
Zoltánnál a természeti táj részletei is 

intenzív érzelmi töltetet hordoznak 
magukban, érzékeltetve a benső-
jében feszülő dráma dimenzióit. A 
festőművész hét évtizednyi mun-
kásságának mindenik szakaszát 
kiemelten jellemzi ez a drámaiság. 
„Ilyen volt az életem – drámai” 
– állítja a Ravából származó mű-
vész, akinek fi atal korában kijutott 
minden rosszból, amit az elnyomó 
kommunista rendszer képes volt 
tenni egy gondolkodó emberrel: 
kényszerlakhelyre küldte, állásából 
eltávolította, egyetemi tanulmá-
nyait ellehetetlenítette, megalázta, 
sárba tiporta. Kedei Zoltán azonban 
mindig képes volt felállni, és folytat-

ni. A legújabb kiállításának anyaga 
is drámai történés-sorozatnak a 
hozadéka. A marosvásárhelyi Ber-
nády Házban látogatható tárlat egy 
nagyméretű triptichont, valamint ti-
zennégy nagyméretű vásznat foglal 
magában. A vásznak természetesen 
egymástól független életet is élhet-
nek, de valódi értékük így, együtte-
sen kiállítva mutatkozik meg, hang-
súlyozza Doszlop Lídia.

A megnyitón, melyet több mint 
száz érdeklődő tisztelt meg jelenlé-
tével, a művész, a rá jellemző sze-
rénységgel csak egy pár mondatot 
szólt a Baross Gábor utcai műve-
lődési központba gyűlt közönség-

hez. „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 naponta 
alkot; jelenleg éppen egy új soro-
zaton dolgozik, amely ezúttal lírai 
jegyet visel magán, boldogság-szí-
nekbe megálmodott alkotás lesz.

• Hiába peregnek az 
évek, évtizedek, Ke-
dei Zoltánnál mintha 
már rég megállt volna 
az idő. A 89 eszten-
dős marosvásárhelyi 
művész most is fiata-
lokat megszégyenítő 
ritmusban él és alkot. 
Nemcsak rendkívül 
aktív, de nagyon ter-
mékeny is. A múlt hé-
ten Tűz és víz címmel 
újabb festészeti tár-
latával örvendeztette 
meg a nagyérdeműt.

Kedei Zoltán jelenleg éppen egy új 
sorozaton dolgozik
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Hamarosan az első belföldi járat is 
elindul

◂  FOTÓ:  HAÁZ VINCE

Még idéntől bukaresti repülőjárat indulhat
P A T A K Y  I S T V Á N

N ovemberben szerződéses meg-
állapodás születhet a maros-

vásárhelyi Transilvania repülőtér 
és a román állami légitársaság kö-
zött a Marosvásárhelyt Bukaresttel 
összekötő járat indításáról. Werner 
Wolff , a Tarom igazgatója a DCNews 
hírportálnak nyilatkozva elmondta: 
a tél folyamán megindul a légi köz-
lekedés Marosvásárhely és a főváros 
között. A járat indításának pontos 

időpontjáról nem tett említést a lé-
gitársaság vezetője, s arról sem be-
szélt, hogy milyen rendszerességgel 
indulnak repülőgépek a két város 
között. 

Peti András, a Transilvania rep-
tér igazgatója lapunk érdeklődésére 
csak annyit mondott, hogy nagyon 
sok tárgyalés van folyamatban, egy 
légitársasággal pedig már a szerző-
dés előkészítéséről egyeztetnek. „A 
szerződéses kötelezettségeinknek 
megfelelően csak a járatok bejelen-
tése és a jegyeladás beindítása pil-
lanatában tudunk hivatalosan tájé-
koztatni” – tette hozzá az igazgató. 
Jelenleg a Wizz Air légitársaságnak 
van heti két dortmundi, memmin-
geni, illetve budapesti járata. Ezen 
kívül hetente négyszer indul repü-
lőgép Londonba. 




