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MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét 2016. május 14-én, szombaton tartja meg a Verőcéhez
tartozó Magyarkúton, az unitárius tulajdonban és egyházközségünk kezelésében lévő, négy éve felszentelt kertben és vendégházban. Már délelőtt
fél 11-től várjuk vendégeinket, majd az istentiszteletet követően szeretetvendégség lesz. Szívesen fogadjuk az otthonról hozott süteményeket és
innivalókat. Mindenkit szeretettel várunk!
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Május 15-én, Pünkösd vasárnap 9 órától, illetve 11 órától, május 16án, Pünkösd hétfőn 11 órától tartjuk ünnepi istentiszteleteinket, ahol
az Úr asztalát megterítjük, rajta a rá emlékeztető jegyeket, a kenyeret és
a bort elhelyezzük. Az úrvacsora felvételéhez minden konﬁrmált unitárius
testvérünket szeretettel várjuk.

KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET
Május 22-én, vasárnap 11 órától konﬁrmációi istentiszteletet
tartunk.
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KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF
MEGMENTENI A VILÁGOT – VALLÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Tekintettel az éghajlatváltozásra, minden ország szélsőséges kihívások
előtt áll. A politika számára ez túlságosan nagy teher. Különösen, ha
mértékadó társadalmi csoportok nem vesznek részt a dologban. Ezért
is oly nagy horderejű kérdés az, hogy vajon a vallások, és elsősorban
itt nem hitágazatokra, felekezetekre gondolok, hanem világvallásokra,
hozzájárulhatnak-e a megoldáshoz? Vagy netán éppenséggel akadályai
vannak?
Szaúd-Arábia azt állítja magáról, hogy különösen vallásos iszlám ország.
Ugyanakkor olaj és gáz exportjának köszönheti óriási gazdagságát. De mire
használja ezt az óriási gazdagságot, túl az agresszív iszlámmisszión?De a
keresztény kultúrkörben is ugyan ilyen kérdéseket kell feltenni. Mert az USA
déli államaiban a vallásos keresztény népesség nyugodtan nevezhetjük őket
fundamentalista keresztényeknek, széles körei vitatják az éghajlatváltozást.
Míg Ázsiában inkább a növekedés áll előtérben inkább, mint a vallási megfontolások.
Minden nagy világvallás olyan korban keletkezett, amikor az emberek számára nem a környezetvédelem volt
a fontos, hanem a fenyegetőnek megélt természet elleni harc. Ezért nincs mit csodálkozni azon, hogy a vallások forrásszövegeiben (Ószövetség, Újszövetség, Korán) nem találunk a környezetvédelemmel kapcsolatos
kijelentéseket. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vallások soha nem tiszta formájukban léteznek,
mert az „elmélet” gyakran más, mint a vallásosság „gyakorlata.” De aki ezért elvileg gyengének tartja a vallásokat a környezetvédelmi kérdést illetően, az nem veszi észre, hogy a vallások alakító erővel bírnak a maguk
társadalmában. Ezért a hat legnagyobb világvallással kapcsolatban fölvetődik a kérdés: üzenetük és tanításaik,
milyen forrásait lehet felhasználni a környezetvédelem szorongató kérdéseiben?
Nos, két istentisztelet keretében, a main kívül biztosan legalább még egy alkalommal szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni. A mai napon a zsidóság és a kereszténység válaszaival, az imént felett kérdésre.

Zsidóság:
Az, hogy az Isten utolsó élőlényként teremtette meg az embert, egyáltalán nem ok a felfuvalkodottságra.
Kommentálja ezt négy rabbi is, a Talmud vizsgálata következményeként. Mert az ember csak vendég az Isten
által alkotott világban. Egy vendégnek pedig nem szabad illetlenül viselkednie, olyan módon, hogy pl. apróra tördeli a vendéglátó bútorát, amikor az nála vendégeskedik. Vagy megöli annak az állatait, vagy mindent
eleszik a többi vendég elől. Mózes első könyvének 2. fejezete szerint, az embernek az a feladata, hogy művelje
és megóvja, a Kertet. A Tóra számos olyan törvényt tartalmaz, amely a természettel szembeni felelősségtudatot
tartalmazza
•
•
•
•
•
•
•

Pl. mielőtt az ember leül enni, etesse meg az állatait.
Az anyamadarat nem szabad kivenni a fészekből.
Az étkezési előírások, a nem emberi élet iránti tiszteletről tanúskodnak,
nem szabad azt meggondolatlanul egyszerűen bekebeleznünk.
A szombati nyugalom parancsa az állatokra is vonatkozik.
Vagy minden hetedik évben a földnek is pihennie kell.
Nem szabad azt bevetni, és nem szabad aratni.

Az újév ünnepén fákat ültetnek; a Zsoltárokban az egész teremtés Istent dicséri, „még a hegyek is Istent magasztalják”. A zsidó misztika, a kabbala, kifejti azt, hogy az emberek egymás közti magatartása is kihat a
természetre. Ez tágabb távlatot nyit meg. A köztünk és a természet közötti tágabb kapcsolatot, az embertársainkkal való pusztító bánásmódot tükrözik. Röviden: ahogyan bánunk a természettel, ugyanúgy bánunk
embertársainkkal is.
A zsidóság a kereszténységnél is erősebben tartja azt, hogy megbízást kapott a világ tevékeny megszentelésére.
A Jews Go Green kezdeményezés gyakorlatra váltott hitként értelmezi a környezetvédelmet. Vagy a Big Green
2
Jewish arról tájékoztat, hogy csökkenthetjük CO nyomunkat, és hogyan élhetünk zöldebben és hogyan élhetünk zöldebben.
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Kereszténység:
Akárcsak a zsidóság a kereszténység is Isten teremtményének tekinti az embert és a természetet. Mindannak,
ami létezik, saját értéke van.
A lét elsőbbséget élvez a hasznos léttel szemben, jelentették ki a Vatikánban összegyűlt püspökök már 1980ban. Mindazonáltal a kereszténység az embert állítja a középpontba, mint aki sajátos értékkel bír a teremtésen
belül – és ebből fakad a különleges felelőssége is. Mivel a kereszténység, Isten minden embere rábízott ajándékának tekinti a földet, az egyén nem támaszthat igényt annak abszolút birtoklására. Ellenben ez a hit képes
létrehozni annak a tudatát, hogy az ember egy nagy egésznek a része, és ezzel képes támogatni a szolidaritást
és az igazságot. A keresztények hiszik, hogy Isten szeretetből teremtette a világot. Az emberré válás révén Isten
sajátosan találkozik az emberrel. Így a szeretet jézusi kultúrájának minden viszonylatban tükröződnie kell.
Assziszi Ferenc a legismertebb példája annak, hogy, a keresztény misztika, hogyan értelmezi az egyén, Isten és
a dolgok közötti mély kapcsolatot.
„Szerény véleményünk az, hogy az isteni és az emberi találkozik egymással, Isten teremtésének legkisebb
részletében is, még bolygónk legapróbb részletében is.” Hangsúlyozta nem is olyan rég, Brtholomaiosz ökumenikus pátriárka.
És végül mindezt, amit az eddigiekben elmondtam csak békében lehet megvalósítani:, hogyan is fogalmaz
Deuteró Ézsaiás? „Ha lehetséges minden emberrel békességben éljetek…” És teljes mértékben igaza van. Próbáljunk meg mi is hasonlóképpen cselekedni, hogy életünk legyen. Ámen.
(Elhangzott a Föld napja alkalmából)

     
Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására

Kedves Unitárius Testvérünk!
Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik 2015-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunknak ajánlották fel.
Amennyiben adója 1 %-át 2016-ban is a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének kívánja felajánlani,
akkor szíveskedjen egyházunk nevét és technikai számát feltüntetni az adóbevallás rendelkező nyilatkozatában, az alábbiak
szerint:
A kedvezményezett technikai száma, neve:
0200 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Az SZJA másik 1%-a, az úgynevezett civil 1%-a felajánlható az Unitárius Alapítványnak az alábbiak szerint:
A kedvezményezett adószáma, neve:
18052459-1-41
Unitárius Alapítvány
vagy
a Gondviselés Segélyszervezetnek
A kedvezményezett adószáma, neve:
18208849-1-41
Gondviselés Segélyszervezet
Előre is köszönjük támogatását, amellyel hozzájárul a kárpát-medencei unitárius közösség jövőjének építéséhez, tevékenységének fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.

3

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XVI. ÉVF. 2. SZÁM – 2016. ÁPRILIS-JÚNIUS

Beszámoló egyházközségi közgyűlésről
Visszatekintés a húsvéti ünnepkörre
•Március 20-án, Virágvasárnap
10 órától megrendeztük immár hagyományos húsvétváró családi napunkat. Természetesen hímes tojásokat
is készítettünk különböző technikákkal.
•Március 20-án, Virágvasárnap
11 órától Ünnepi Istentiszteletet tartottunk, ahol a szószéki szolgálatot Szabó Csengele végezte. Arra kértük
híveinket, hogy hozzanak magukkal egy szál virágot,
amit az Úr asztalára kihelyezett vázákba elhelyeztünk.
Távozáskor kiosztottuk a virágokat a hívek között, ezzel
is erősítve a virágvasárnap jelentőségét, Jézus bevonulását Jeruzsálembe
.
•Március 25-én, Nagypénteken
18 órától egyházközségünk kamarakórusa és vendégszólistái hagyományainknak megfelelően előadták
Unitárius Passiónkat.

Egyházközségünk szokásos, az előző évet lezáró rendes közgyűlését 2016. április 10-én az istentiszteletet követően tartotta meg.
A 393 szavazati joggal rendelkező egyházfenntartó egyházközségi tag közül 29-en vettek részt a közgyűlésen. A közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta Kászoni-Kövendi
József lelkész és Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin gondnok
2015. évi jelentéseit.
A közgyűlés, szintén egyhangúlag, elfogadta a 2015. évi zárszámadást és a 2016. évi költségvetést, melyek főbb számait
az alábbi táblázat tartalmazza:

Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon

2015 Tény
7.914.520
18.439.446
17.185.175
9.168.791

A közgyűlés keretében tette le esküjét a Presbitérium 2015ben megválasztott négy új tagja, Bencze Margit, Demján
László, Csucsi Róbert és Sass Bernadett (képünkön).

•Március 27-én,
Húsvét I. napján 9 órától és 11 órától, illetve
március 28-án, Húsvét II. napján 11 órától
Ünnepi Istentiszteletre hívtuk és vártuk Testvéreinket,
ahol az Úrasztalát megterítettük, rajta a rá emlékeztető
jegyeket, a kenyeret és a bort elhelyeztük.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
2016 MÁRCIUS-MÁJUS

Kazuáliák
Keresztelés:

Házasság megáldás:

2016. március 27.
Magócsi László és Magócsi Hajnal kislánya: Erzsébet
2016. április 1.
Dispiter Szabolcs és Boros Linda kisfia: Domonkos
2016. április 9.
Dávid Csaba és Fülöp Magdolna kisfia: Csaba
2016. április 9.
Popa István és Fülöp Magdolna kislánya: Délia
2016. április 16.
Pálinkás András és Deák Julianna fia: Balázs
2016. május 7.
Vadadi Zsolt és Bács Ildikó fia: Keve-Balázs

2016. május 6.
Erdei Márton és Sallai Mónika
2016. május 6.
Fixl Károly és Tímár Éva Ildikó
2016. május 7.
Dr. Sisa András és Antal Csilla Edit

4

2016 Terv
9.168.791
12.594.799
11.720.850
10.042.740

Temetés:
2016. március 20.
Dálya Aurélia (Aranka) – 94 éves
2016. március 23.
Kárpáti Sándor – 70 éves
2016. május 5.
Tóth László Sándor – 60 éves
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Szobrot állítottak Bedő Albert, egykori gondnokunk emlékére
2016. március 21-én az Erdők Nemzetközi Napján Bedő Albert szobrot avattak a Földművelésügyi Minisztérium
árkádsorán. Bedő Albert a Budapesti Unitárius Egyházközség gondnokaként szolgálta az unitárius közösséget.
Az 1839-ben Sepsikőrispatakon született és 1918-ban Budapesten elhunyt Bedő Albert munkásságát méltatva
Fazekas Sándor miniszter elmondta, hogy elévülhetetlen érdemei vannak a magyarországi erdészeti kutatások elindításában, az erdészeti szakmai oktatás és a szakmai nyelv megteremtésében. A miniszter kiemelte még az első erdőtörvény
megalkotása is nevéhez fűződik. Kiemelkedő szakmai munkája mellett Bedő Albert élete során sokat tett szülőföldje, Székelyföld felemelkedéséért.
Zambó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke megemlítette, hogy Bedő Albertet halála után az akkor Alkotmány utcában működő OEE székházban ravatalozták fel és onnan jutott el végső nyughelyére, szülőfalujába,
Sepsikőrispatakra. Bedő Albert fáradhatatlanul szolgálta az Országos Erdészeti Egyesületet, nélküle ma nem ünnepelhetnénk hazánk egyik legrégebbi civil szervezetét” – mondta el Zambó Péter.
A szobor felszentelését Tordai Ernő, Sepsikőröspatak unitárius lelkésze végezte el, aki hangsúlyozta: a falu szülöttjére nagyon büszkék, hiszen Bedő Albert soha nem feledkezett meg a származásáról, Székelyföldről. Az unitárius lelkész kiemelte, hogy a szakember hozzájárult a budapesti, Ignác utcai unitárius templom felépítéséhez is. A szobrot végül
Fazekas Sándor miniszter, Zambó Péter elnök és Bitay Márton Örs államtitkár leplezte le.
Bedő Albert mellszobrának talapzatán az alábbi méltatás szerepel, ami jól összefoglalja életművét, munkásságát,
szerepét a magyar erdőgazdálkodásban: „Országos Főerdőmester, az Országos Erdészeti Egyesület alapító titkára, tiszteletbeli elnöke, az önálló magyar erdőgazdálkodás szervezője, az első magyar polgári erdőtörvény atyja”.
Presbiterünk, Retkes Attila Bedő Albertről (valamint további két templomépítő gondnokunkról, Buzogány
Áronról és Székely Ferencről) hosszabb írást tett közzé az Unitárius Élet 2015/4. számának 6-9. oldalán, az „Akik előttünk
jártak” című rovatban, Arcképvázlatok a budapesti unitarizmus hőskorából címmel. A cikk internetes elérhetősége: http://
tudastar.unitarius.hu/UNEL-2000/2015/UNEL_2015_4.pdf
Retkes Attila így ír Bedő Albert egykori gondnokunk életéről, munkásságáról: „Székely Ferenc miniszterhez
(gondnoktársához) hasonlóan komoly – sőt az erdészet területén mindmáig ható – társadalmi megbecsültséget vívott ki
magának Bedő Albert (1839–1918), a Budapesti Unitárius Egyházközség gondnoka. A sepsikőröspataki unitárius lelkészcsaládban született – de a család gyökereire utalva gyakran Kálnoki Bedő Albertként emlegetett – Bedő a székelykeresztúri
unitárius gimnáziumban, majd a kolozsvári unitárius kollégiumban folytatta tanulmányait. Jogi és teológiai érdeklődése
ellenére 1864-ben a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzett diplomát. A kiegyezés után Budapestre
került, ahol 1872-ben főerdőmesternek, egy évvel később főerdőtanácsosnak nevezték ki. Az 1866-ban megalakult Országos Erdészeti Egyesület titkára, 1880-tól alelnöke, majd 1916-tól tiszteletbeli elnöke volt. Az Erdészeti Lapoknak 1864-től
állandó munkatársa, 1872-től 1899-ig szerkesztője.
1873-tól a Pénzügyminisztériumban dolgozott; közreműködött az első modern polgári erdőtörvény kidolgozásában, amely ötvenöt évig volt hatályban. 1881-től az erdőügyek a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumhoz tartoztak, ahol Bedő előbb országos főerdőmester volt, majd 1885-ben államtitkárrá nevezték ki. 1896-ban szabadelvű
programmal országgyűlési képviselővé választották (választókerületei: Apatin, később Székelykeresztúr). Szakmai pályáját
is folytatta: 1885-ben a Magyar Tudomány Akadémia levelező tagjává választották, és döntő szerepet játszott az első magyar erdészeti múzeum és szakkönyvtár létrehozásában. Önálló köteteket és több száz tanulmányt publikált.
Bedő Albert – aki az egyházalapító püspök, Dávid Ferenc helyett János
Zsigmond fejedelem olasz udvari orvosát, a konzervatívabb nézeteket
valló Giorgio Blandratát tartotta példaképének – már az első nyilvános budapesti unitárius istentiszteleten (1869. június 20.) is részt vett;
aktív szereplője volt a leányegyházközség (1876) és az anyaegyházközség (1881) létrehozásának, a templomépítésnek. 1881-től (Hajós János
mellett) másodgondnok, majd 1890-től a Budapesti Unitárius Egyházközség gondnoka volt. Nyugdíjasként az egyetemes egyház életében
is részt vett. Mint Vári Albert a Keresztény Magvető hasábjain közölt
nekrológban (1918/5. szám) felidézte: „évek óta 100 korona jutalmat
tűzött ki egy népszerű unitárius egyházi beszéd írására. Az alapigét
rendesen maga választotta ki, nagy bibliai ismerettel. Rendesen olyan
alapigét adott, amely az unitárius gondolattal látszólag ellenkezik,
hogy ezek is helyes világításban kerüljenek népünk elébe. Ez által egyházi beszédirodalmunk fejlesztését kétségtelenül előmozdította.”
Zoltán Csaba jegyző
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Kalotaszegi kazetta-változatok
Ünnepi Gálaest Dévény Anna 80.születésnapja
alkalmából
Április 24-én a kora esti órákban Kászoni József
lelkész úrral és feleségével az ELTE Egyetem téri
épületébe siettünk. A kapuban már találkoztunk
az ünnepelttel, aki mesélte, mennyire meglepődött,
hogy ebben az esti órában egy rendezvényen kell
megjelennie.

Április 24-én, az istentiszteletetet követően dr. Feledy
Balázs művészeti író nyitotta meg Csobaji Zsolt festőművész Kalotaszegi kazetta-változatok című kiállítását.
Csobaji Zsolt – tiszteletre méltó szerénységgel – így öszszegzi festőművészi pályáját: „1975-től 2000-ig tagja voltam a nagyhírű Vasutas Képzőművészeti Iskolának, ahol
Benedek György és Kirchmayer Károly voltak a mestereim.Addig, kényszernyugdíjazásomig 'vasárnapi festő'
voltam. Azóta hétköznapi festő lettem.
Tagja vagyok az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak, a Székely Bertalan rajzstúdiónak és a Vorvin
Művészklubnak.Alapító tagja és állandó résztvevője
vagyok az erdélyi (Nagypetri, Kalotaszeg), valamint az
OKIT által szervezett egri művésztelepnek.Rendszeresen részt veszek a kaposvári Festők városa rendezvényén. Munkámat az Isten és az ember alkotta környezetünk gazdag szépsége, a lélek munkálkodása, valamint a
példaképek jótékony hatású tevékenysége ösztönzi."
Képünkön Kalotaszeg talán leghíresebb épülete,
Kós Károly Varjúvára (Sztána).

Kászoni-Kövendi József és az ünnepelt, Dévény Anna
Dévény Annát 80.születésnapja alkalmából szervezett
ünnepi gálaesten fellépők és a rendezvényen megjelenők
hosszú sora köszöntötte: ki gyógyulását, ki gyermeke felépülését megható szavakkal megköszönve. Az esten közreműködtek többek között: Bazsinka Zsuzsanna, Sümegi
Eszter, Schöck Atala, Clementis Tamás, Magyar Állami
Operaház magánénekesei, Prunyi Ilona, Hauser Adrienne
zongoraművészek, valamint Bencze Ilona, Szinetár Dóra és
Csonka András. Volf Katalin balettművész és Takács Klára operaénekes őszinte barátsággal köszöntötték. Megható
volt látni, mindannyiunk Panni nénijét mennyien szeretik,
becsülik.
Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szakedző. Koraszülöttek, sérült gyerekek és felnőttek
mozgásrehabilitációjával foglalkozik. Az általa kidolgozott
módszer a sérült izmokat, inakat speciális manuális technikával regenerálja.. Prima Primissima díjas (2010), 2014ben pedig megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét.
Gyermekkora óta tagja a Budapesti Unitárius Egyházközségnek.
Mészáros Nóra Zita énekvezér
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Ólomüveg ablakaink Róth Miksa műhelyéből
Demján László 2016. április 24-i előadásának szerkesztett változata
Belvárosi Unitárius templomunk a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének gyöngyszeme. Tavaly büszkélkedhetett építésének, átadásának és felszentelésének 125-ik évfordulójával.
1888-89 körüli első kapavágást követően, 1890 őszére már istentiszteletet tartottak a székesfőváros akkori csodájának számító Isten házában, mivel a főattrakció „templom a második emeleten”
mellett lakások, irodák valamint földszinti üzletnek és kávéháznak
is jutott hely. Mindez Petz műegyetemi tanár úr érdeme. Mint érdekesség, hogy az egy időben elkezdődött, és 19 évig tartó Országház építésekor megjelentetett pallérkatalógus 10. mintapéldájaként a mi templomunk addigra elkészült kőfaragványait javasolja.

hajdani Koháry /ma Nagy Ignác/ utcai főbejárata fölötti csúcsíves
keretben 5 tagozatú ablak mezőt alkalmazott. A középső, főtengelyben elhelyezkedő, 5 alosztású és a kétoldali /itt már csak 4
alosztású/ két-két alacsonyabb mező alkotta csúcsíves ablakmező
fölé helyezte el a 2 kisebb /háromszirmú/ rózsa által övezett középső /ötszirmú/ ablakrózsát.

Elkanyarodtam az alaptémától, a templom nagyságához hozzájáruló ólomüveg ablakaitól. Ezek a köznyelven még vitrálüveg néven
is futó, kistáblás, színes üveg díszberakások hosszú évszázadok
alatt kifejlesztett anyagtechnika termékei. Jelenleg az építőipar
belső építészetének díszítő ágazata, de nem tévesztendő össze a
másik, Tiffany /rézszálas-rézfóliás/ üvegberakással.
Kis történelmi visszatekintőként tudnunk kell az üvegről, hogy feltételezhetően a főniciaiak találhatták fel. Szódát szállító gályájukat
a vihar észak-szír partokra sodorta. Matrózok tüzet rakva a mészhomokos parton, reggelre kristályfényű kemény köveket találtak.
Lehet, hogy mindez egy szép mese, hiszen a megszilárdult láva is
hasonló természetes anyagokat alkothat. Mégis már Kr.e. 5000 körül Théba papjai már üveggyöngyöket árultak. Az egyháznál maradva az üvegből készült tárgyak gyártása a későbbi szerzetesek
titkolt tudományává vált, úgy mint a gyógyfüvek keveréke, sajtok
és csodaitalok gyártásával együtt.
És milyen érdekes, hogy a templomhajók mind tágasabb és statikailag bonyolult tartószerkezeteinek nyílásnövelésével, karcsú
pillérkötegek beiktatásával felszabadulhattak a külső falak terhelhetőségei, nyithatóságai. Megjelentek a nagyobb ablaknyílások.
Ezek bezárását eleinte a húzottüvegekből készült kisebb táblákkal,
többszöri osztással oldották meg. Később a festett és színezett felületekből jeleneteket, ábrákat készítettek. A színes üveg feltalálásával már, az előre legyártott elemeket ólomsín közé szorították,
megszületve a díszablak. Később nemcsak az egyházi épületek
pompázhattak ilyen drága ablakberakásokkal, a várak, kastélyok,
paloták, fürdők díszhelyiségeit is ezzel ékesítették. Aztán mintha
minden feledésbe merült volna.
XIX. század második felében megjelent a romantikus nemzeti
öntudat stílusformáló korszaka. Ez a „historizmus”-nak nevezett
főképp építészeti, iparművészeti irányzat visszahozta a berakásos
díszüveg használatát, kissé korszerűbb formában. Festett ólomüvegablakok a legtöbb középület elengedhetetlen színfoltjává
válhattak. Budapest legmenőbb műhelye nyílott a Dohány utca
10. szám alatt. Elkezdődött a belföldön-külföldön elhíresült Róth
Miksa féle színes ablakok szinte sorozatgyártása. Sokan támadták
is a vállalkozó mestert, hogy a monarchia legjobb embereit alkalmazva, ő már csak cégének reklám menedzsere.
Visszacsatol a történelem, Róth Miksa életét, munkásságát bemutató múzeuma nem véletlenül a Petz Samu által tervezett házában
nyílhatott meg a VII. kerületi Nefelejcs utca 26. szám alatt.
És végre templomunk ólomüveg ablakairól. Az emeleti templom

A templom ötszögletű szentélyében, visszatükrözve a főfal ablakdíszét, falsíkonként teljesen azonos /6 alosztású/ 5 csúcsíves
végződésű –kb.6,0 m²- ablakmező került beépítésre. Díszítésük
egységes, indás-bordűr szegélyezte szalagrácsos mező, ablakrózsa
záródással. Az alosztásokban négyszirmú virág, amelyeket talán
szakrális körkeresztnek is vélhetünk. Ha ez igaz akkor a székely
rovásírás F betűjét beleolvasva, a Föld jelét feltételezhetjük
.
Mivel a csúcsíves ablaknyílásokba elhelyezett, többször javított
fémkeretbe helyezett ólomsín gyámolította festett üvegbetétek
rögzítései kitágultak, nagyon megévődtek, az avult állapotuk miatt
megroggyantak és a sík ablakfelület fodrossá vált. Mitöbb, a falazott fatokozathoz már nem az eredeti módon rögzített fémkeret
sem bírja a külső-belső légnyomás változásait. Javításuk, restaurálásuk elengedhetetlen. Természetesen a vegyileg nagyon szenynyezett levegő és por-korom is megtette hatását, elhalványultak az
eredeti színek. Hőszigetelés jobb elérésére és az értékes műalkotás
megvédésére külső üvegablak felületet kellene elhelyezni. Mint
érdekesség, tavaly Oslo-ban járva, a Fagerborg hegyi temploma
beállványozva, felújítás közben volt látható. Külső üvegablakot
szereltek a „Feltámadt Krisztus” ólomüveg elé, amelyik szintén
Róth Miksa császári és királyi üvegfestő- és mozaikművész alkotása. Ez a mi ajándékunk tőle, ugyanúgy mint a Dávid Ferenci jelszavunk: „A hit Isten ajándéka”.
Demján László presbiter, műemlékvédelmi szakmérnök
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Anyák Napi ünnepség
Május 1-én szép és megható Anyák Napi ünnepséget
rendeztünk templomunkban.
A konfirmandusok és a vasárnapi iskolások változatos
(és nagyon igényesen összeállított) versekkel és dalokkal köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat.
Köszönet a felkészítésére Fori Margit hitoktatónak és
Mészáros Nóra Zita énekvezérnek.

          
Nyári programterveink
Különös körforgásban élünk! Az események egyházi életünkben évszakonként ismétlődnek, s ebben a biztos pontot
nyújtó ismétlésben minden évben van valami változatosság! A nyár közeledtével most sem szűkölködünk a programokban.
• Május 22-én egyházközségünkben konfirmációi ünnepélyt tartunk, amikor 12 fiatal fog hi
téről vallást tenni, a 11 órától kezdődő ünnepi szertartás keretén belül.
• Május 29-én istentiszteletünk után, 12 órától Pál Sándor zománcművész kiállításának megnyitójára kerül sor, egyházközségünk gyülekezeti termében.
• Június 20-25 között szervezzük meg a Magyarkúti Gyermektábort, ahová 7 és 13 év közötti
gyermekek jelentkezését várjuk. Táborunkban igyekszünk biztosítani a jó hangulatot, ahol
a gyermekek otthon érezhetik magukat, pihenhetnek, megnyílhatnak és nem utolsó sorban
játszhatnak, életre szóló élményeket gyűjthetnek.

A Magyar Unitárius Egyház tájékoztatása a nyári táborokról
A Magyar Unitárius Egyház, együttműködésben az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel, immár 23. éve szervezi
meg nyári gyermektáborait. Ezen felül ötödik éve hirdeti meg a Konfirmandusok Mozgótáborát, és az idén negyedszer kerül megrendezésre a „Via Unitariana” Gyalogló Tábor.
Örömhír továbbá, hogy első alkalommal szervezünk Nemzetközi Tábort a 15-18 éveseknek, illetve szintén első ízben
tervezzük megszervezni az Ivói Gyermektábort, együttműködve az Erzsébet-programmal.
Egyetemes egyházi szervezésben ezeket a táborokat ajánljuk jelen levéllel szíves figyelmükbe:
1. Várfalvi Gyermektábor, június 28. – július 3., 8–11 éveseknek
2. Várfalva Ifjúsági Tábor, július 4–10., 12–14 éveseknek
3. Konfirmandusok Mozgótábora, július 11–17., Kolozsvártól Nagyajtáig
4. Nemzetközi Tábor, augusztus 1–7., Erdély
5. „Via Unitariana” – Gyalogló Tábor, augusztus 15–21., Aranyos mente, Érchegység
6. Ivói Gyermektábor, augusztus 28. – szeptember 3., egyeztetés folyamatában
A táborokkal kapcsolatos további részleteket az egyház honlapján lehet találni.
Isten áldását kérve életükre, kívánunk Önöknek eredményes munkát és jó előmenetelt egyházunk számára!
Atyafiságos üdvözlettel:
Gyerő Dávid
főjegyző

Czire Szabolcs
VEN előadó-tanácsos

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Ez a szám csak elektronikus formában jelenik meg.
Felelős szerkesztő: Schmidt Gábor és Retkes Attila – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. (telefon/fax: 311-3094) alatti címére küldeni.
A borítékra kérjük írják rá: „HÍRLEVÉL”. Elektronikus levél küldhető a bueiroda@t-online.hu címre.

