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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-
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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..
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álló Kamieniecet.Az ostromhoz rövide-
sen csatlakozott a kán és Petro Dorosenko 
vezettekozák-tatárseregis.Néhányhéten
belül az erősséget bevették, s Délkelet-
Ukrajnát és Podóliát a törökök teljesen
birodalmukhozcsatolták.

(Erről szól Sienkiewicz világhírű triló-
giája: Tűzzel, vassal - a kozákok elleni há-
ború, Özönvíz–a svédek elleni honvédő 
háború, A kis lovag - a délről betörő török 
elleni háború és Podolski Kaminieniecz 
védelme) 

 
Magyarország 
AtörökökLuxemburgi Zsigmond uralko-
dásaidejénkezdtekbetörniaMagyarKi-
rályságterületére.Ekkorakirálykiépít-
tetteadélivégvárrendszert.1440-benI.
Ulászló került a trónra, majd 1443-ban
a király ésHunyadi vezetésévelmegin-
dult a „hosszú hadjárat” a török ellen.
1444-ben Várnánál támadást intéztek 
a török ellen, de az ígért európai segít-
ség elmaradt, ezért amagyarok veresé-
getszenvedtek.I. Ulászló életét vesztette  
a csatában, és 1444-ben a még kiskorú
V. László került a trónra,Hunyadit pe-
digkormányzóváválasztották1446-ban.
Az 1448-ban indult balkáni hadjárat 
a rigómezei csatában –mivel Szkander 
bég segítségeelmaradt–súlyosmagyar
vereséggelzárult.1453-banKonstantiná-
polytörökkézrekerült,ésatörökökkö-
vetkező célja Nándorfehérvár megszer-
zéselett.Ez1456-ban,anándorfehérvári
csatábannemsikerültnekik,ezutánhosz-
szúideignemkerültsoraszultánifőerők
bevetéséreMagyarországellen.

Ahosszú–vagymásnéventizenötéves-
háború (1591/1593–1606)adunaiHabs-
burg-monarchiaésazOszmánBirodalom

összecsapása volt a Magyar Királyság
területén. A Habsburgokkal szövetség-
ben harcolt az Erdélyi, a Havasalföldi, 
aMoldvai fejedelemség, aNémet-római
Birodalom és a pápai állam támogatásá-
val.A háborúhoz több európai állam és
törökuralomalattélőnép, ígyaszerbek
és bolgárok is csatlakoztak, akik közül
sokat hajdúk közé szerveztek.A kezdeti
keresztény sikerek után az erőviszonyok
kiegyenlítődtek, így 1606-ban az eredeti
állapothoz képest lényegében kevés vál-
toztatással zárult.
Az 1520-as évek elején az oszmánok

nagy lendülettel támadtak a délimagyar
végvárrendszerre, és azt sikeresen át is
törték.Eztkövetteazországbelsejeellen
intézett támadás 1526-ban, amely amo-
hácsivereséghezésaztkövetőenazegy-
séges Magyar Királyság felbomlásához
vezetett.Akirobbanómagyarbelháború-
nakvégetvetve1541-benazOszmánBi-
rodalomelfoglaltaBudát.EzzelaMagyar
Királyságháromrészreszakadt:aKirályi
Magyarországra,aKeletiMagyarKirály-
ságra (1570-től Erdélyi Fejedelemség),
illetveahódoltságterületére.

I. Lipót magyar király Zrínyi Miklós 
grófot nevezte ki a hadsereg főparancs-
nokának.Azonban a bécsi udvar Zrínyit
politikai ellenfélként kezelte, ezért Li-
pót visszavonta fővezéri kinevezését és
Montecuccolit nevezte ki helyette, aki
azt az utasítást kapta, hogy csak akkor 
bocsátkozzék harcba, ha a török Bécset
fenyegeti. A következő évben a keresz-
tények több győzelmet is arattak a törö-
kökön,igaz,Zrínyiújvártelvesztették,de
Szentgotthárdnál nyílt csatában felülke-
rekedtek a nagyvezír ötszörös túlerőben
levő hadán. Ennek ellenéremegkötötték
a szégyenletes vasvári békét, melyben

példáulatörökragaszkodottahhoz,hogy
Zrínyiújvársohatöbbéneépüljönfel.

Erdély 
Az 1655-ben Lengyelország és Svédor-
szágköztújabbháború törtki.Asvédek
ellen viszont egy hatalmas koalíció jött
létre, s hogy X. Károly Gusztáv svédki-
rályelneveszítseaháborútRákóczisegít-
ségétkérte1656végénaprostkivereség
után,felajánlvanekiDél-ésKözép-Len-
gyelországegyrészét,aholújkirályságot
alapíthat. II. Rákóczi György 1657 janu-
árjában,nemtörődveaPortatiltakozásá-
val, szövetségben a svédekkel hadat in-
dítottJános Kázmér lengyelkirályellen,
kiegészülve a moldvai és havasalföldi
csapatokkal.Ahadjáratelsőszakaszában
sikeres volt: bevette Krakkót, aztán be-
vonult Varsóba, de alighogy találkozott
asvédekkel,akirályukmagárahagytaőt
azországát értújabbdán támadásmiatt.
Rövidesen magára hagyta hadait, amit
Kemény Jánosrabízott,deakitahatárnál
elfogottatatárkán.Székelyföldetrövide-
senatörökéstatárhadseregpusztította.
1658. október 11-énBarcsai Ákos sze-

mélyében új fejedelmet választottak,
mire Rákóczi haddal indult trónja visz-
szafoglalására. Barcsai ellen győzedel-
meskedett,deSzejdi Ahmed,abudaipasa 
aszászfenesicsatában,1660.május22-én
vereségetmértRákóczira.Acsatábanka-
pottfejsebébehaltbele1660.június7-én.
AtörökezutánelfoglaltaVáradotis.

Apafi Mihály (Ebesfalva, 1632. – Foga-
ras,1690.)résztvettamoldvaihadjáratban
(1653),ahavasalföldi(1655)ésalengyel-
országi(1657)hadjáratokban,sazerdélyi
fősereg maradékával együtt őt is fogoly-
ként aKrímbe vitték, ahonnan 1660 nov-
emberében,háromévraboskodásutántért
csakhaza,mivelcsaládjacsaknagynehéz-
ségekárántudtaösszeszedniakiváltásához
szükségespénzt.Azavarospolitikaihely-
zet miatt a birtokaira vonult vissza. Ali 
pasa 1661. szeptember14-énaLibáncs-
mezőn,Marosvásárhely közelébenApafi
Mihályt tetteErdély fejedelmének.Feje-
delemméválásautánmindenerejéthiva-
tásának, Erdély viszonylagos önállósága
megőrzésének szentelte. Reálpolitikus volt, 
scsaklátszatratörökbarát,nohakényszerű-
ségbőltöbbHabsburg-elleneskatonaiakció-
banrésztvett(1663,1679,1683).Adicsősé-
ges1664-eshadjáratsoránmárkészült,hogy
az erdélyi seregek élén csatlakozik a Ma-
gyarországotfelszabadítócsászárihadakhoz,
aszégyenteljesvasváribéke(1664.augusz-
tus) azonban hamar kijózanította, hiszen
kiderült,hogysemacsászár,semaszultán
nemvolttekintettelErdélyérdekeire.Erdély
Apafi korai időszakában a viszonylagos
nyugalombanújra fejlődésnek indultmind
gazdasági(aziparfellendítése,görgényipa-
pírmalommegjavíttatásaakönyvnyomtatás
végett, a vajdahunyadi vashámor építése, 
azüveggyártás újraindulása, a posztószö-
vésfellendülése),mindkulturálistéren.

Folytatjuk

2019.március13-ánaNemzetiTáncszínházNagytermébenA jövő csillagai címmel 
fiatal táncművész palánták is bemutatkozhattak a nagyközönségnek.A II. részben
Lászlóffy-Lanier:Throughthelookingglassc.számátLászlóffy Emőke, III. évfolya-
moshallgatószerezte,koreografáltaéselőadtanagysikerrel.Örültünk,hogyjelen
lehettünkezenaszépelőadáson. M


