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Miklóssi Szabó István ajánlja

Ajlik Csenge (1999, Eger) költő
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bene Zoltán  (1981, Csíkszereda) zeneszerző, operaénekes
Bogdán László (1948, Sepsiszentgyörgy – 2020, Sepsiszent-
györgy) költő, író, újságíró
Czegő Zoltán (1938, Bukarest) költő, író, újságíró
Farkas Wellmann Endre (1975, Marosvásárhely) költő, szerkesztő
György Attila  (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Hodossy Gyula  (1960, Dunaszerdahely) költő, író, szerkesztő
Horváth Szekeres István (1975, Csíkszereda) újságíró, karika-
turista, író
Iancu Laura (1978, Magyarfalu) író, költő, néprajzkutató
Kopriva Nikolett (1996, Munkács) író, költő
Lackfi  János  (1971, Budapest) költő, író, műfordító, tanár
Lázár Balázs (1975, Szolnok) színész, költő
Magyary Ágnes (1975, Kolozsvár) író, tanár
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Murányi Sándor Olivér (1974, Székelyudvarhely) író
Péter Beáta  (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Szeder H. Réka (1996, Budapest) költő
Székely-Benczédi Endre (1949, Marosvásárhely) költő, tanár
Tolnai Lajos  (1837, Györköny – 1902, Budapest) író, publicista
Vajda Anna Noémi (1978, Sepsiszentgyörgy) író
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész

Lapszámunkat Keszthelyi György (1955, Kolozsvár) költő, író, 
képzőművész alkotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
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VÁLASZOK KORTÁRS MŰVÉSZEK NYELVÉN Péter Beáta

A megnyitón elhangzott, hogy ta-
valy, 2020-ban ünnepelte mega-
lapításának tízéves évfordulóját a 
Székelyföldi Grafi kai Biennálé. A 
hatodik rendezvény remek lehető-
séget teremtett volna a szervezők 
számára, hogy összegezhessék az 
elmúlt évtizedben összegyűjtött 
tapasztalatokat. Azonban a G6 
szervezésének menetét és ter-
vezett rendezvényeit is nagyban 
beárnyékolták a járványhelyzet 
megszorításai. Így a nagy kiállítás 
is leszűkült a mostanira, a díjazott 
művek bemutatására. 

Ferencz S. Apor képzőművész, 
a biennálé kurátora elmondta, a 
6. Székelyföldi Grafi kai Biennálé 
azokat a tendenciákat hivatott be-
mutatni, amelyekre a kísérletezés, 
a határok átlépése, az esztétikai 
normák újraértelmezése, vagy a 
korábbi hierarchiák lebontása jel-
lemző. „Arra vártunk válaszokat, 
hogy a különböző nemzetiségű 
és kultúrkörhöz tartozó alkotók 
miként reagálnak a saját környe-
zetük vagy a nagyvilág által feltett 
kérdésekre a kortárs művészek 
nyelvén. Milyen válaszokat adnak 
globalizációs, politikai, gazdasági 
és egyéb társadalmi kérdésekre. 

Miként jelenítik meg közvetlen 
környezetük, saját személyes lé-
tük problémáit a művészetükben. 
A kortárs művészi grafi ka nyelvén 
miként érvényesülhet hagyomány 
vagy megújulás. Azokra az al-
kotásokra is kíváncsiak voltunk, 
amelyeknek nem a szépség esz-
méi meghatározása az els ődleges 
szempontja, hanem inkább annak 
a problematizálása. Így a 6. Szé-
kelyföldi Grafi kai Biennálé hívó-
szavainak a Káosz struktúrája  
címet javasoljuk”.

A felhívásra 65 országból je-
lentkeztek grafi kusok, ezúttal is 

a magyar, a lengyel és a román 
vonal a legmarkánsabb. Viszont 
megerősödött egyes keleti orszá-
gok képviselete, például Thai-
földé, Indiáé, Kínáé, Japáné, de 
nagy számban jelentkeztek Me-
xikóból, Peruból, Oroszország-
ból, Olaszországból és az Ameri-
kai Egyesült Államokból. 

A tízhetes pályázati időtartam 
alatt 2100 művet nevezett be 
868 alkotó, ebből választotta ki a 
zsűri a biennálé 300 műből álló 
törzsanyagát (amely virtuálisan 
megtekinthető a biennálé honlap-
ján), majd a 12 díjazottat.

KÁLI ISTVÁN: ÁLL AZ ÖRDÖG, S CSODÁLKOZIK

A kiállítást Botár László és Ferencz S. Apor nyitotta meg
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A romániai diktatúra éveit idézi 
fel a marosvásárhelyi író leg-
újabb könyve. Központi alakja 
egy mérnököcske, aki az 1970-
es években egy marosvásárhelyi 
nagyvállalatnál helyezkedik el, 
az ő téglagyári, sóbányai min-
dennapjai, és az őt körülvevő 
szereplők életei villannak fel a 
lapokon. Káli István nem tar-
tozik a könnyen olvasható szer-
zők soraiba, barokkos mondatai 
olykor próbára teszik az olvasót, 
igaz, azt is lehet mondani, hogy 
az ilyen típusú mondatokra való 
fi gyelés jobban bevonja világá-
ba az olvasót, hiszen nem tűri, 
hogy fi gyelme elterelődjön.

Tizennégy írás található a kö-
tetben, kettő kivételével minde-
gyikük az éppen aktuális f őhős 
nevét viselik címként. Úgy tel-
jesednek ki leginkább, ha no-
vellafüzérként olvassuk azokat, 
hiszen a nevek, sorsok össze-

tartoznak, egységet alkotnak. 
Az általuk megjelen ő világ egy-
szerre abszurd, groteszk, de saj-
nos valós is, hiszen a diktatúra 
egyszerre volt groteszk, abszurd 
és húsba vágóan reális, nepotis-
ta, agresszív, hazug. Ezért a mű 

legtöbb szereplője eleve bukás-
ra ítéltetett, hiszen józan érzés ű 
ember alig tudta átvészelni azo-
kat az évtizedeket.
 A könyv hitelességében pilla-
natig sem kételkedhetünk, s őt 
az a félő, hogy túlságosan is 
valós történeteken alapul, hi-
szen a szerző a Maros megyei 
Helyiipari Vállalatcsoportnál 
helyezkedett el tanulmányai 
után, az írói (és könyvkiadói) 
pályára véglegesen a változá-
sok után lépett. 

Könyve kitűnően példázza a 
diktatúrában élő embert, inti a 
fi atal, azt a borzalmas kort nem 
élt, tehát azt nem értő generá-
ciót, hogy mire fi gyeljen oda, 
hogy mindez ismét ne történ-
hessen meg.

Káli István: Áll az ördög, s cso-
dálkozik. Mentor Könyvek Ki-
adó, Marosvásárhely, 2020

A 6. Székelyföldi Gra fi kai Bi-
ennálé díjazott alkotásaiból 
nyílt kiállítás május 13-án a 
csíkszeredai Megyeháza Ga-
lériában. A G6 a három szé-
kely megye összefogásának 
és a támogatóknak köszön-
hetően jött létre, és a térség 
legátfogóbb képzőművészeti 
megnyilvánulása.




