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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!   Gyermek-
korom, de talán életem egyik megha-
tározó emléke, élménye volt és marad 
a kolozsvári Szervátiusz-házban  töltött 
tavaszi és téli napok. Egy hosszú évtized.  
Három generáció élt együtt: Szervátiusz 
Jenő, a zseniális szobrász, fia Szervátiusz 
Tibor szobrászművész, felesége Bach 
Hédi textil-  gobelinművész és gyerme-
keik: Anikó és István. Ez a hely alkotó 
műhely, műterem és családi otthon volt. 
Mondandóm természetesen nem a szöve-
vényesen alakult művészi, emberi sorsuk 
ki- és beteljesedéséről szól. Mindössze 
annyit jegyzek meg, hogy mindegyikőjük 
útja az anyaországba vezetett.   

Az a fontos, hogy most itt vagyunk 
Mezőtúron, Bach Hédi és fia, Szervátiusz 
István közös kiállításának megnyitóján. 
Különleges esemény.  Bach Hédi a gyula-
fehérvári Bach fényképész családból szár-
mazik. Ebben a műteremben mozgatható 
háttérképek, kulisszák alkalmazásával, 

művészi színvonalon megkomponált 
fényképek örökítették meg a megrendelő-
ket. Nem véletlen, hogy az erdélyi fény-
képész műtermek sorában igen rangos 
helyet vívott ki magának.  

A művésznő számára a gyapjú nemes 
anyaga jelenti a kiindulópontot. Mindaz, 
ami alkotói képzeletében, majd a szövő-
széken szőtt gobelin formában megszüle-
tik, azt a gyapjú természete is inspirálja. 
Művészi kifejező eszköz. Bach Hédi tu-
lajdonképpen csak fehérben, szürkében, 
feketében, rőtes és szürkésbarnákban 
fogalmaz. Mondhatnánk úgy is, hogy 
a gyapjú természetes színárnyalataiban. 
Mégis, a szűkre  fogott színskálával, vég-
letekig egyszerűsített formai megoldások-
kal, viszonylag kis számú formaelemmel 
is érzékeltetni tudja gondolatainak, mon-
danivalójának lényegét. Gondolok példá-
ul a Harmónia című kárpitra. Autonóm 
művész. Úgy látom és úgy érzem, hogy 
az ő esetében a címeknek elsősorban 

ismeret közlő szerep jut. Az alkotások 
kifejező és megjelenítő ereje, a bennük  
föllelhető –természetesen szövött- impro-
vizációk által eljutunk a jelentéshez. Ezek 
az improvizatív elemek, afféle szellemi 
kalandként, de egyre közelebb visznek 
a tartalmas főgondolathoz. Bámulatos, 
hogy látszólag redukált színskála, (ámde 
ezernyi  árnyalat!)  használatával  milyen 
kontrasztokat érzékeltet, visz át a fonalba.  
Bach Hédi műveinek lendülete, feszítő 
ereje szinte kozmikus távlatok felé viszik 
a nézőt (Hőenergia, Robbanás). Munkái 
egyszerre ábrázolják, megéreztetik a vi-
lágegyetem végtelenségét, miközben az 
emberi élet eredendő, örök gyökerei felé 
vonzódnak (A jövő körei, Egyetemesség, 
Pályák, Folytonosság, Termé-
kenység). Izgatja a kérdés: mi 
van a felszín mögött? Lágy 
formák  megjelenítésével ha-
lad lefelé és fölfelé, befelé és 
kifelé, (az irány nála megfor-
dítható)  igyekszik a mikro- 
és makrokozmoszba látni, a 
pólusok rejtélyét megfejteni. 
Az egyetemesség érdekli, úgy 
ábrázol, hogy az absztrakció 
és az átírt forma mindig meg-
őrzi elsődleges jelentését.  „A természet 
ciklikus rendszerbe foglalásával a körü-
löttünk lévő világ térbeli és időbeli vál-
tozásait szeretném megfogalmazni, mely 
metaforikusan az emberi életet is  magába 
foglalja” –vallja a művész.  Az haute lisse 
technikával készített gobelinjeinek monu-
mentalitása nem csak a nagy méretekből 
fakad, hanem abból a kifejező erőből, 
amelytől azok kis méretben is ugyanazt 
a hatást keltik. Az alkotó legkedvesebb 
motívuma a fa. Jelképi értelménél fogva 
lehet életfa is. Bach Hédi számára leg-
tisztábban a fa rejti magában az ember 

és a természet kapcsolatát, olykor a jó és 
a rossz örök harcát.   

A most nyíló tárlat az alkotó visszate-
kintő, úgynevezett retrospektív kiállítása. 
Válogatás. Az eddigi életmű több szem-
pontból is sokszorta gazdagabb. Például 
a Németországban,  

Karlsruhe-ban töltött évek alatt a mű-
vészt az önkifejezés vágya igen érdekes 
képek festésére késztette.  Külön kiállítást 
érdemelne.     

Negyven év műalkotásai, a finom vona-
lú rajzokkal, tusképekkel együtt képezik 
e bemutató anyagát, melynek két időbeli 
pólusa az 1965-ben készült Királyleány 
és a 2006-7-ben született Évszakok című 
művek.  A Mezőtúron élő textil művész 

az erdélyi tárlatok rendszeres 
szereplője volt, műveit külföl-
dön is bemutatták. Alkotásai 
köz- és magángyűjtemények 
megbecsült darabjai.  

Ahogyan Bach Hédi a gyap-
jú anyagában találta meg 
művészetének leghitelesebb 
kifejező eszközét, azonkép-
pen fia, Szervátiusz István fa-
restaurátor, szobrász számára 
a fa jelenti művészi önkifeje-

zésének kiinduló- és végpontját. (Itt jel-
zem, hogy mindkettőjükben él a részben 
erdélyi magyarörmény származástudat.) 
A fiút az anyag természete vonzza. Kicsi 
kora óta farag, a vele együtt élő és alko-
tó-dolgozó idősebb nemzedék mesterség-
beli tudása, művészi példája olykor elbi-
zonytalanítja, de faragó-ösztöne átlendíti 
ezen. Bútorrestaurátor mesterséget tanul. 
Ezt műveli és közben tovább érlelődik. 
Majd az 1990-es évek közepe táján ele-
mi erővel tör ki belőle az alkotó. Ekkor, 
a restaurátori tevékenység mellett ráta-
lál saját világára. A magyar történelem 

Benedek Katalin művészettörténész

Megnyitó
 (Mezőtúr, Városi Galéria, 2016. 05. 07.)
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és mondakör ihleti, nemzeti elkötelezett-
sége dominál, de műveit játékos elemek-
kel elegyíti, nem balladás komorsággal. 
„ Nem kényszer alatt születnek dolgaim, 
hanem kiérlelt és játékos hangulatban” 
–mondja Szervátiusz István. Szobrait, 
azoknak jelképi erejét üzenetnek is szán-
ja. Egy korszerű formavilágba helyezve 
ősi motívumok (fa, tűz, föld, víz, fény) 
kelnek életre. Komolyan foglalkoztat-
ja őt a keleti magas kultúrák filozófiája, 
forma és színlátása. Művészi nyelveze-
tének legtisztább forrása a népművészet.  
Beletartozik a díszítőkedv és a szakralitás 
is. Példaként említem: négy szimbólumba 
sűríti Magyarország történetét, Emese ál-
mának, az őskereszténységnek, a Regnum 
Marianumnak és a Szentháromságnak 
megfelelően. Majd másutt: megfaragja 
a botjára támaszkodó Álmodozó juhászt, 
arany és ezüst színnel utalva a nemiségre. 
Egy szellemes kompozíciós „csavarral” 
az aszimmetria irányába terelve a figurát. 
Arannyal és pirossal ékesíti a szilaj, kör-
be karikába nyüzsgő, egyszerre építő és 
romboló Garabonciásokat. A Tollászkodó 
páva pályaindító mű. Egyetlen mozdu-
latba fogva, esszenciálisan bemutatja 
a „pávaságot”. Barlangrajzok sejlenek 

föl, ahogyan a Vadászat című munkáján 
Hunor és Magor mondáját meséli a szer-
ző. Hattyújának domborulatai és homoru-
latai csábítanak. A Táncospár  Szervátiusz 
István táncos korszakának emlékét idézi. 
Itt azt a népi formát eleveníti meg, amely-
ben a nő forog a férfi körül.  

Kis méretű szobrai monumentalitás igé-
nyűek, akár sumér előképeik. Az Air, köz-
téri munkaként négy méteres.  A művész 
odaadással polírozza, arany füstlappal, 
achát kővel dörzsöli figuráit, melyeknek jel-
lemzője, hogy egy robbanáspontban emel-
kednek ki. Életközelség, ősmúlt, filozófia, 
bölcsesség hatja át gondolkodásra késztető, 
esztétikusan kivitelezett műveit. Várkonyi 
Nándor, László Gyula könyvei és a letűnt 
kultúrákkal foglalkozó munkák tanulmá-
nyozása vértezi fel az uniformizálódott és 
populáris kultúra elleni törekvésében.  

Szervátiusz István 1997 óta szerepel 
kiállításokon. Méltán elismert köztéri 
munkája  az őrségi Kercaszomorban (itt 
él családjával) felállított hősi emlékmű. 
A jelszerű alkotás az égigérő fát mintázza. 
Bár a mű ősrégi népi hagyományból sar-
jadt, mégis értjük, vissza tudjuk olvasni.  
Említettem, a művész elhivatott faresta-
urátor, oltárok, bútorok eredeti szépségét 

kelti életre. Különös munka ez, 
hiszen  kevésbé érvényesülhet 
az alkotói öntudat, önmegva-
lósítás; a tárgy megmunkálása 
bizonyos alázatot követel. 

Szervátiusz István igen sok-
oldalú alkotó, mostanában kas-
télyokat restaurál Angliában.  
Őszinte szeretettel köszön-
töm a művészeket e különle-
ges és emlékezetes esemény 
alkalmából.   

Köszönöm, hogy meghall-
gattak, a kiállítást megnyitom. 

Zeneagapé 
 

2016. május 29.-én Zeneagapé lesz az Orlay u. 6 sz. alatti Örmény Katolikus 
Lelkészségen 12 órakor, a vasárnapi szentmise után, amikor Váralljay Fülöp virtuóz 
zongorajátékát élvezhetjük.  
Műsorán: Beethoven: D-dur, Pastorál szonáta (30 perc), Chopin: Asz- dúr, hárfa etűd 
( 5 perc), Takács Jenő: Toccata (4 perc), Prokofjev: Romeo és Júlia – Lovagok tánca 
–    ( Montaguek és Capuletek, 5 perc) 

Az ifjú művész már járt nálunk. Budapesten született 1995. augusztus 22-én. Édesanyja 
révén örmény származású. Négy testvére van. Előzetes sikeres zongora tanulmányai 
után, 2015-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. Aki eljön, igazi zenei 
élményben részesül és nem fog csalódni. 

a  Szervezők  

Világosító Szent Gergely búcsúk: 
 

2016. június 11-én, szombaton de. 11 órakor kezdődik Szamosújváron 
a hagyományos Világosító Szent Gergely búcsúsmise az örmény katolikus 
székesegyházban, amelyet szeretetvendégség követ a plébánia pincéjében. 
Részvételi szándékát  jelentse be Szakács Endre plébános úrnál a 00-40-744-765-
617 telefonszámon, vagy szakendre@armenonet.ro email címen.  

2016. június 12-én vasárnap 11 órakor lesz Budapesten, az Orlay u. 6. alatti 
Örmény Katolikus Templomban a Világosító Szent Gergely búcsús mise.   

 Meghívó  
Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel hívja az érdeklődőket 
a II. kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő hagyományos Ízek utcája 
rendezvényére 2016. június 11-én, szombaton déli 12 órára a Millenáris Parkba, 
amelynek pontos helyszíne a Kisrókus u-i bejárathoz vezető út két oldala. Magyarörmény 
szeretettel várunk mindenkit az örmény sátornál. 

dr. Issekutz Sarolta elnök 

Programajánló - Meghívó 


