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Tiszteltrokonaink,barátaink,ismerőseink!

„A zománcozás a magyar nép történelmi kincse, amire büszkeséggel kellene tekin-
tenünk.”– vallja Lázár Imola. Rendkívül gazdag, több ezer éves történeti múlttal 
rendelkező műfaj, ugyanakkor a teremtés folyamatának újra átélése. A földnek, 
a víznek, a tűznek egymáshoz kapcsolása, alkotó alkalmazása. A zománc, miköz-
ben végleges formáját elnyeri, olvadék állapotában az izzó, fortyogó magmához 
hasonló. Az alkotó feladata a tőle független fizikai és kémiai folyamatokat befolyá-
solni, illetve azok határait megszabni. 

Dr. Benedek Katalin   
Szent László és az Örmény Biblia

A magyarörmény
származású Lázár 
Imola erős nemzet-
tudattal és szakra-
litás iránti érzékkel
rendelkezik. A zo-
máncozás az egyik
lételeme. Ez törté-
nelem és technika
kettőse. Tudatában
van, hogy mindez
nemzeti érték, meg
kellbecsülni.Ahit,a
vallás,atörténelemtisztaforrások.Szen-
vedéllyel végzimunkáját, eltökélt és el-
hivatottművész, aki nem
adjafölelképzeléseit.Ezt
már küldetéstudata sem
engedné. Eddigi alkotói
munkásságának két nagy 
és egységes tematikájú
műegyüttesével találko-
zunk: az Örmény Bibli-
ával és a Képes Krónika 
iniciáléi közül Erdély vé-
dőszentjének, Szent Lász-
lónak alakjával. Ha felü-
letesen az Örmény Biblia
zománcképeirepillantunk,

akkor valószínűleg 
az eredetileg mar-
habőrre festett kötet
lapjainak zománcba
másolását értékeljük. 
Ez is hatalmas telje-
sítmény! Azonban,
szemügyre véve a zo-
máncozott vörösréz
táblákat, megnyilat-
kozik előttünk Lázár
Imola, a művész, aki
becsempészi ide mű-

vész-önmagát. Elsősorban az ornamenti-
kánál ésdíszítőmotívumoknál, valamint 

a háttér megfestésénél él 
a kínálkozó lehetőséggel.
De mindig csak úgy és
csak annyira, hogy az-
zal az eredeti szándék és
a kép hitelessége ne sé-
rüljön. Alázattal, beleér-
zéssel és tudással követi 
aBibliaeseményeit,szinte
a szerzetesek lelkületével 
hajlik a készülő ábrázo-
lások fölé.  Hallatlanul
összetett munka az övé. 
Az óörmény betűkkel

írott szövegeket az örmény nyelvészek
sem igen tudják olvasni! Az ismeretlen
szöveg nem, de a történet-mesélő ké-
pecskékvoltakaművészsegítségére.Az
ÖrményBiblia egyben az örmény törté-
nelemhitelesforrásais.Ezanépugyanis
amainapigmindentavalláshozkapcsol.
EzértnálukaBibliaéstörténelemegybe
tartozó egész. Így találkozhatunk benne
III. Trdat király és Világosító Szent Ger-
gely alakjával. Történelmük nagyságai
ők,nekiktulajdonítható,hogyazörmény
népavilágonelsőkéntvettefölakeresz-
ténységet. Az Örmény Bibliát egy spe-
ciális anyaggal írták és festették. Lázár
Imola művészi mun-
kájának része a helyes 
szín megtalálása, annak 
ismerete, hogy a for-
mákba történő szerves
betagolást követően,
a zománcnak égetés 
utánmilyen színe lesz.
Ennek a tudásnak kö-
szönhetjük, hogy most
gyönyörködhetünk az
úgynevezett örmény
kékben és vörösök-
ben. Ötven mű készült
az Örmény Bibliából.

Jeleneteket láthatunk Jézus élet-
történetéből, őszinte naiv bájjal
festveáll előttünkanégyevangé-
lista, az Írástudó és természetesen
megjelenik az örmény kereszt, 
ahacskaris.Azarralegméltóbbhe-
lyeken,Ecsmiadzinbanazörmény
vallási központban és a Vatikán-
banisőrzikLázárImolaremekeit.
II. Garegin örmény katholikosz
személyesen vette át. Az alkotó
munkássága szerves egész. Ezt 
tanúsítják az örmény királyok

arcmásai, a 13 örmény főváros címerei,
jelképei. Ugyanilyen lelki, szellemi el-
kötelezettséggel nyúl a magyar történe-
lemhez.70centiméterenzománcbaégette
Nagy-Magyarországot a 64vármegyével
és azok címereivel. Zománcba ültette 
a szárnyas angyalos magyar nagycímert. 
Szándékamég amagyar királyok arcké-
peit megalkotni. Művészi programjának
kimagasló pontja, nagy álma, a Kálti 
Márk féle Képes Krónika iniciáléinak
zománcba fordítása.150képrőlvan szó.
Hozzákezdett álma megvalósításához. 
Itt látjuk az artisztikusan, aprólékosan
megörökítettSzent László koronázását és 

Dr. Benedek Katalin
művészettörténész

Zárugné Tancsin Katalin, zuglói örmény elnök
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a templomépítést.A hányatott sorsúKé-
pesKrónika 1360 körül pergamenre ké-
szült, amagyar nép középkori történetét
beszéliel.„Amagyarokrégiéslegújabb
tetteiről, eredetükről
és növekedésükről,
diadalaikról és bá-
torságukról.”  Egyre
gyarapszik a Króni-
kához szánt akvarel-
lek száma (ugyanis
ilyenkor ő festőmű-
vész!) néhány közü-
lük már megkapta 
végleges zománc 
formáját. Tudvalévő,
hogy a műhely hát-
teret igénylő munka
kizárólag kézi mun-
kávalvégezhető,aso-
rozatgyártás kizárva. 
AKépesKrónikanem-
zetiérték.Ezenértékek
kezelése,megbecsülése
híven tükrözi mind-
azon személyeknek 
és a kormánynak nemzeti érzületét, akik
ezekért felelősek. Lázár Imola határozott
célja,hogyamagyarságkincsetérőtudását
a zománcképesKrónika által is eljuttassa
hozzánk.Elindult azúton és nagyművé-
szi vállalkozásához támogatókat keres.

Reméljük, hogy talál, és akkormeg sem
áll agyőzelemig.Lényegesaz is,hogyő
hungarikummányilvánítanáazerdélyizo-
máncot mint készítési eljárást.Miközben 

a múltban kutakodik
és alkot, azonközben
motorbiciklik karosz-
szériájáraképzeléské-
szít zomándíszítést és
zománctapétát tervez. 
G.Dépardieu francia
színész számára de-
korált borosdobozt.
Tűzzománc berakásos
bútortervei vannak és
természetesen éksze-
rek,demégzománccal
díszített fehérneműket
is találunk alkotói bi-
rodalmában.A tűzzo-
mánc tartós, ellenáll
a korróziónak, még 
alakástüzetistúléli.
Aszászrégeniszüle-

tésűművésznek eddig
mintegy negyven ön-

állókiállításavolt.
Lázár Imola és a tűzzománc együvé

tartozásaolyanszoroskötelék,hogyarra
gondolhatunk,őktalánkölcsönösenegy-
mást választották.  

Budapest, 2019. március 11.

ELISMERÉSEK NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN
Ahogymindenévben,úgy2019-benisszámoshonfitársunkrészesültelismerésben
nemzetiünnepünkalkalmából.
KözülükJankovics Marcellrendező,író,grafikusaközmédiaéletműdíját,aCsoóri
Sándor-díjatvehetteát.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületnagytiszteletteléssokszere-

tettelgratulálmagyarörménydíjazottunknakéstovábbisikeresmunkátkívánmind-
annyiunkörömére.

Szerkesztőség

Kövér István                                                                                                                         
Megemlékezés családunk
beköltözésének 350.
évfordulójáról

Lengyelország 
II. János Kázmér lengyel király (Waza)
(1609. – Nevers, 1672.) Lengyelország
királya 1648–1668 között. (Apja révén
igényt tartott a svéd trónra is.) Trónra
léptekor nehéz helyzetben volt az or-
szág, részbenkülső (orosz, német, svéd)
terjeszkedő törekvések, részben pedig 
a kozák-lengyel háború miatt, amely
Ukrajnában tombolt. 1648. januárjában,
Bohdan Hmelnickijt aZaporizzsjaiSzics
főhetmannak választotta meg. A krimi
tatár-kán Tuhaj-bej vezérletével egy 
hordát küldött a kozákok támogatására,
míg a hetman igyekezett rávenni a kánt,
hogy teljes haderejével szálljon harcba.
Anemesielnyomásmiattfegyvertfogott
Hmelnickij több súlyos vereséget mért 
a lengyel elit erőkre. De szövetségese,
a tatár-kán békére kényszerítiHmelnic-
kijt.A harcok két éven belül kiújultak,
ám János Kázmér seregének sikerült
döntőgyőzelmetaratnia1651-benabe-
reszteczkóicsatában.

A svéd hadsereg a kor legmodernebb
hadereje volt, de gyors sikereit lengyel
területen a főnemesség árulása segítette
elő:többfőúrsajátönállóságratörekedett.
VarsóésKrakkóelvesztéseutánMagyar-
országon, azt követően Sziléziában pró-
báltmenedékettalálniazőtüldözősvédek
elől.Ámmígalengyelnemességnemvolt
hajlandóasvédekellenharcolni,megtette
aztaparasztilakosságésakisnemesség,
amely a svéd katonaság rekvirálásai és
súlyos visszaéléseimiatt lázadt fel, s si-
kerültmegvédenia JasnaGóra-imagyar
alapításúpáloskolostort.Asvédkirályse-
gítségül hívta II. Rákóczi Györgyöt,akire
a lengyel–litván–tatár haderőnek szintén
sikerült vereséget mérni. János királyt 
a trónon 1669-benMichał Wiśniowiecki 
lengyelnemeskövetteI. Mihály(1640–1673)
néven,mintLengyelországkirályaésLit-
vánia nagyfejedelme 1669–1673 között.
1672nyaránatörökszultánvezettefőse-
regahavasalföldiésamoldvaihadakkal
ostrom alá vette a török-lengyel határon

Előzmények 
Széles körben ismert, hogy hagyományaink szerint őseink a Bagratidák főváro-
sának feldúlása után, 1239-ben menekültek el Ániból. Előbb a Kaukázus lábainál 
folytatták harcukat a tatárokkal, majd  Áninak 1319-ben történt végleges pusztu-
lása után  sokan a Kim félszigeten telepedtek meg, a Genovaiak fennhatósága alatt 
[pl. Kaffa (ma Feodoszija)]. Azonban a félszigetnek a tatárok által 1475-ben történt 
feldúlása után a túlélők egy része, megállókkal ugyan, Lengyelországba költözött. 
Onnan azonban az erőszakos térítési kísérletek miatt Moldvába visszatelepül-
tek, majd onnan véglegesen Erdélybe telepedtek át, új hazát találva. 

Nos, ennek a körülményeit szeretném egy kicsit megvilágítani, miért akkor,
és miért ide telepedtek le őseink..


