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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 
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Kóstelekről érkezik közénk, és különleges csángó dalokat énekel majd.
Sötétedés után a magyarörmények és a csángók közös gyertyagyújtás mellett imád-

koznak majd a szabadban.
Végül az Örmény Quartet játszik.

● 14-én a nagytemplomban tartandó misét megelőzően, előadással emlékezünk Márton 
Áron püspökre. A misét csángó és magyarörmény ételekből kínált ebéd követi, majd 
kezdetét veszi a haza utazás.

A programokon való részvétel ingyenes de regisztrációhoz kötött. Az utazás 
Magyarországról és Erdélyből is szervezetten (busszal és vonattal), de egyénileg is ki-
vitelezhető. A szervezett út ára max. 25.000ft/fő oda-vissza.

Az árakról pontosan ( szállás: 2-3000ft/éj/fő, étkezés átlagban: 2500ft/nap 
(2 alkalom)/fő, illetve ezeknek megfelelő RON) és a részletes programról emailben 

adunk tájékoztatást, a regisztrációt követően.

REGISZTRÁLNI AZ ALÁBBI CÍMEN: fovarosiormeny2014@gmail.com vagy 
a 0036/70-409-88-88, illetve üzenet hagyásával (adja meg elérhetőségét) 061-332-1791 
számon lehet.

Postán: 1054. Budapest, Akadémia utca 1. 1.em/178-182

2016. június 16-án, csütörtök du. 17 órakor  a Pest Megyei Kormányhivatal  
Nyáry Pál termében (bejárat a Budapest V. Városház u. 7. szám felől)  

Műsor: 
Örmények és magyarok a Kaukázusban 

- vetített képes előadás 
Előadó: Hegedüs Annamária

 
A klub rendezője: Bp. Főv. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Támogató: Erdélyi Örmény Örmény Gyökerek Kúltúrális Egyesület 
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat

FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB 

MEGHÍVÓ  
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság 
Alapítvány hagyományteremtő jelleggel megrendezi az alábbi eseményt: 

I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó  
Időpont: 2016. augusztus 12-13-14.  

Helyszín: Gyimesbükk 
 

A három napos rendezvény: 
● 12-én napközben kirándulás a környék jellegzetességeit érintve, majd az eseményt 
Berecz András Kossuth Díjas énekes és mesemondó önálló estje nyitja meg. Az anekdo-
tázást máglyarakás és üstben főzött közös vacsora egészíti ki.

● 13-án délelőtt "Magyarörmény identitás ma" címmel előadások hallgathatóak majd. 
A könnyű ebédet követően a csángó kultúrkörről, valamint a Rákóczi-vár felújításáról, és  
ehhez kapcsolódóan a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkőrzeti Magyar-Örmény 
Szentháromság Alapítvány által indított jótékonysági mozgalomról hallhatnak beszámolókat.

A szentmisét megelőzően Vaszi Levente csángó énekes, az MTVA  Felszállott a Páva 
cìmű tehetségkutató műsorának közönsègdíjasa lesz a vendégünk. Levi a gyimesi 

Berecz András

Vaszi Levente


