
a hargita népe heti kulturális melléklete
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a műhely oldalakat 
támogatja:

V enczel Kálmán rézdomborításai bár sokfélék, 
egytől egyig magukon viselik egy munkájára 
igényes, lelkiekben gazdag, láthatóan társa-
dalmi vonatkozásban is érzékeny alkotónak, 

kivételes adottsággal – az istenadta tehetséggel – párosuló 
nem mindennapi képességét arra, hogy a művészet a napi 
küszködéseit és örömeit érvényes esztétikai értékké tudja 
átváltani. 

Munkáin mintha maga az élő anyag válna a rézdombo-
rítás tárgyává, témájává, de az is lehet, hogy csak ürügyévé. 
Megmutatva a művészet azon képességét, de mondhatom 
azt is, hogy követelményét, hogy egy műalkotás úgy tud 
„működni”, szinte a tárgyától függetlenül, mint egy eleven 
szervezet. Ahol minden kis részletnek önálló léte, tartal-
ma, minősége van, a részek egymás közötti viszonya pedig, 
a részértékekkel összhangban álló szintén önálló művészi 
töltettel rendelkezik, hogy végül mindebből álljon össze 
az az immár teljes műalkotásra jellemző sajátosság, amely-
nek hatására azt mondjuk, ez igen, ez tetszik, és újra és újra 
megnézve, más és más értékeket felfedezve benne pedig, 
azt mondjuk, igen ez a műalkotás él.

– Magyar világban született, román világban töltötte gyer-
mekéveit. Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre?

– Hiába vallatom a múltam gyermekkorom magyar és ro-
mán világairól, amelyeket Korondon, egy jobb módú gazdál-
kodó család gyermekeként töltöttem, nem mondhatok semmi 
figyelemre méltót. Ha csak azt nem, hogy én, a  '41-es születésű, 
a világváltás után is továbbra magyar világban élhettem, bár 
éreztem jelzéseit, hogy ezek a világok valóban voltak, vannak, 
változhatnak. Az iskolások kultúrversenyének tartományi sza-
kaszán észlelhettem először, hogy a Nagy Jenő igazgató által 
színre vitt korondi lakodalmassal nem lehetünk tartományi 
elsők, mert mi mások voltunk. A rá következő évben már igen!  
Hanem 2004 decemberét már nehezebb felejteni…

– Korond után Szováta jött, három középiskolás év, ami meg-
határozó lehetett élete további alakulásában...

– A korondi iskola, ahol az igazgató nemcsak kiváló 
táncoktató volt, a szünetekben és tanítás után is az isko-
laudvaron gyakran beállt közénk futballozni, a kedvünkre 
való volt. Ha ő is játszott, nem kaptunk hajba… A hét esz-
tendő – többnyire békességben – oda is lett egy szent perc-
re, s indulhattam Gyergyószentmiklósra asztalosinasnak. 
Tóth tanár úr, akiről az évekig Korondon tanárkodó Bölöni 
Domokos író barát azt írta, hogy a „tanyavilág poétája”, 
meg is írta a kötelező ajánlólevelet, de a tanonciskolában 
– bár felvettek műasztalosnak – egy Hegedűs nevezetű, 
szárhegyi nagydarab legényke hamar elvette a kedvemet 
a mesterségtől. Így kerültem előbb magántanulónak az 
akkor induló szovátai középiskolába. Az akkor igencsak 
faluemlékezetű városka iskolájában – akár egy családban 
– a kitűnő fiatal tanárok – mindegyik a maga módján! – 
figyelt fel a különböző hajlamokkal rendelkező diákokra, 
nekik köszönhetően érettségiztem le. 

– Sütő András első verspróbálkozásait a pusztakamarási 
templomkertben aggatta holmi sövénykerítésre, fákra. Ön mit 
csinált velük?

– Bevallom, joggal várták, hogy mint egykor a nagy író, én 
is aggassam ki a „kreálmányaimat”. Honnan tudhatták volna, 
hogy a példaképem, „a havasok poétája”, maga se ontja a mű-
veket. Pedig megtehetné… De nem, mert addig okos az ember, 
amíg hallgat – mondogatta, anyai ágon közeli rokonom volt.

– Mikor, hol kezdett közölni?

– A hetvenes évek fordulóján a Hargita, az Előre, az If-
júmunkás, a Művelődés, az A Hét, a Jóbarát, a Napsugár 
többé-kevésbé rendszerességgel kérték és közölték verseimet, 
rövidprózámat. Én is, mint mindenki, aki hisz az anyanyelv 
varázserejében, akár a százesztendős mesemondó, akinek csak 
annyija van, hogy mindent akarhat – beálltam a sorba: közöl-
tem. Aztán sorra jelentek meg köteteim is.

– A 1960–70- es, sőt a 80-as években is Korondon pezsgő iro-
dalmi élet volt, a magyar kultúra jeles személyiségeivel szervezett 
találkozók sokasága zajlott. De maga Korond sem maradt adós, 
sok hírességet adott a magyar nemzetnek. 

– A 60-as évektől a világ falvai között az egy főre eső 
írástudóban, művészben – Ráduly János, Páll Lajos, Molnos 
Lajos, Tófalvi Zoltán, Vinczeffy László, Bölöni Domokos, 

folytatás a 9. oldalon

Rézdomborításokból nyílt kiállítás 
tegnap délután Székelyudvarhelyen,  

a Művelődési Ház előcsarnokában. Az 
alkotó életpályáját Komoróczy György 

ismertette a hallgatósággal.  
A rézdomborításról, Venczel Kálmán 

művészetéről Vécsi Nagy Zoltán  
művészettörténész beszélt.

Venczel Kálmán 
élő alkotásai

Ambrus Lajos 70 éves. A Korondon élő és alkotó szerző írt novellát, verset, helytör-
téneti olvasókönyvet, mesét, mondát, szerkesztett fazekasalbumot, húsz éve pedig 

önként vállalt állandó feladata a Hazanéző című folyóirat szerkesztése,  
kiadása. Székely Ferenc születésnapi beszélgetése.

Szívünkbe rejtett értékeink


