
ESZMÉK - GONDOLATOK 

A műveltség megszerzéséhez három dologra van szükség: természeti 
adottságra, tanulásra és gyakorlásra. (Arisztotelész) 

Mit nem tudsz, mástól kérdezve tanulni ne szégyelld: 
Tudni derék valamit, hiba mit sem akarni tanulni. (Cato) 

Bölcs ember az, ki másoktól tanulni tud, 

És semmi húrt meg nem feszít túlságosan. (Szophoklész) 

Szabad az ellenségtől is tanulni! (Ovidius) 

Még mindig jobb fölöslegeseket tudni, mint semmit. (Seneca) 
A tudományok elsajátításának nincs nagyobb akadálya, mint az önhittség, 

és semmire nincs annyira szükségünk hozzá, mint időre. (Sztoikus Zénón) 

Bacon tudta, hogy az ész legjellemzőbb kategóriája a lustaság. Nemcsak 
úgy, hogy nem dolgozik, de képes állandóan dolgozni, csak hogy az igazi 
erőfeszítést elkerülje. (Németh László) 

„... aki szakember vagy tudományosan képzett ember akar lenni, feltétle-
nül az egyetemes ismeretek felé kell haladnia, s ezeket, amennyire csak le-
hetséges, meg kell ismernie..." (Arisztotelész) 

„...az egésznek a tudója tudja a részleteket is, de aki csak a részleteket 
ismeri, annak fogalma sincs az egészről." (Lukianosz) 

„... tudni annyi, mint mindent sajátunkká tenni, nem függeni a példától és 
nem sandítani vissza a mesterre." (Seneca) 

„... a filozófia nem sokat ér filozófus — azaz bölcsességet szerető ember -
nélkül." (Németh László) 

Minden mesterségre az eszközei a legjellemzőbbek. A filozófia eszköze 
maga a gondolkodás. Egy kor filozófiájára semmi sem jellemzőbb, mint 
hogy a gondolkodásról hogy gondolkozik. Nemcsak: hogy gondolkozik; -
hogy igyekszik idomítani. (Németh László) 

Érzékeink megcsalnak bennünket, a vízbe dugott botot az ép szem is 
megtörtnek látja. Az elmélkedés azonban csak akkor csal meg, ha hibás. 
(Németh László) 
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„... sokszor előfordult már, hogy a gyengébb szeműek valamit hamarabb 
megláttak, mint az élesszeműek." (Platón) 

Az emberek hibáznak, amikor a boldogságot célul tűzik ki. A boldogság 
mint cél, mint egy csalóka madár - igazán mint a kék madár - mindig to-
vábbrepül. (Németh László) 

Mert ha valakinek megvan a gerince, a szemlélete, stílussá vált jelleme, ak-
kor az alkalmakodás is csak új, igaz árnyalatokat hoz ki belőle, amint az udva-
riasság is összefér ... bionyos belső hajlíthatatlansággal. (Németh László) 

Az az erkölcstan, amely az emberi erkölcsöt - növéstervként - legmaga-
sabb ősszervezőjének tekinti, a világot nem ellenségnek, hanem tápláléknak 
tekinti, nem bebizonyítja magát vele szemben, hanem tevékenységgel való-
sítja meg; sorsa nem döntésekből, hanem a kifejlődés halk ugrásaiból áll. 
(Németh László) 

Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. In-
kább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is el-
érheted. (Marcus Aurél ins) 

Ami a mindennapi életben válságokkal küzdő kis családot illeti, 
meggyőződésem, hogy az, hogy egy-egy kis család sorsa hogyan alakul, hogy 
egy-egy konkrét konfliktus után regenerálódik, vagy szétziillik az összetarto-
zó k kapcsolata, az az asszonyokon múlik. Elsősorban azon, hogy ők maguk 
milyen komolyan veszik a rájuk bízott emberek, gyermekek sorsát, a maguk 
nevelői hivatását. Az az asszony, aki gyermeke sorsáért igazán felelősnek érzi 
magát, az - saját női ösztönének is engedve - minden tehetségével, erejével 
óvja a családot. Ha menthetetlenül felbomlott, akkor általában igyekszik újat 
teremteni. 

Nem hiszem, hogy jogos lenne ezt az aktív, ösztönös és tudatos törekvést 
kiszolgáltatottságnak nevezni. De ha igen, akkor ebben a kiszolgáltatottság-
ban van a nők ereje is. (Németh László) 

„Ha valaki olyan helyzetben van, hogy tőle függ, hogy a szép dolgot 
megtegye, a rútat meg elkerülje, és fordítva cselekszik, nyilvánvaló, hogy 
nem derék ember. [...] mégiscsak rajtunk múlik, hogy derék emberek le-
gyünk-e, vagy hitványak." (Arisztotelész) 

Ha nincs, ami ellensúlyozza: igen szerény többlet már züllesztő lehet. 
(Németh László) 

Aki nem tudja betölteni azt a helyet, ahol ül, s mégis be akarja tölteni, 
nem tehet mást, mint hogy a fennmaradó ürességet önmagába helyezi el. 
(Ravasz László) 
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Szolón, amikor megkérdezték tőle, hogy az emberek miként követhetnék 
el a legkevesebb jogtalanságot, a következőket válaszolta: „Ha azok, akiket 
nem ért jogtalanság, éppúgy sértve éreznék magukat miatta, mint akiket 
jogtalanság ért." (Diogenész Laertiosz) 

„Sokan, noha bölcsességet nem tanultak, mégis bölcsen élnek. Sokan, 
akik a leggyalázatosabb dolgokat művelik, a legerényesebb beszédeket tart-
ják." (Démokritosz) 

„Tűzz magad elé egy jellemet mintaképül, és ahhoz igazodj, akár egyedül 
vagy, akár az emberek között." (Epikíétosz) 

Inkább ne viszonozzák a jótéteményt, mint hogy ne kövessék el. Rossz 
termés után is kell újra vetni, egy év bő aratása gyakran behozza mindazt, 
ami a terméketlen föld makacs meddősége folytán elveszett. Az, hogy egy 
hálás embert találj, megéri, hogy hálátlanokat is próbára tégy. (Seneca) 

Aki jót tett, hallgasson, beszéljen róla, aki kapta. (Seneca) 
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Egyházi élet - hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• A 2002. év második és harmadik negyedében az Egyházi Képviselő 

Tanács rendes üléseit július 11-én és szeptember 26-án tartotta, amelyeken a 
folyó ügyek számbavétele képezte a fő napirendi pontokat. Augusztus 15-én 
az EKT rendkívüli ülésen készítette elő a Főtanács soron következő ülését. 

H A Főtanács 2002. évi rendes ülésére augusztus 30-31-én került sor 
Kolozsváron. A 2001. év egyházi állapotait és megvalósításait számba vevő 
legfőbb kormányzó testület ülése az utolsó volt akkori személyi összetételé-
ben, a hatéves ciklus lejártával ugyanis az év végén minden főhatósági tes-
tület megújítja személyi összetételét. A főtanácsi istentiszteleten Varga M. 
Sándor nyárádszentmárton-csíkfalvi lelkész prédikált, a záró ebéd pohár-
köszöntőjét a Berde-serleggel Csáka József, a székelykeresztúri egyházkör 
felügyelő gondnoka mondta. 

Lelkészképzés 
B Unitárius teológiai hallgatóink március 31-április 2. között a húsvéti, 

május 19-21. között a pünkösdi ünnepen legációs szolgálatokat végeztek. Az 
őket fogadó egyházközségeknek és lelkészi családoknak köszönetünket fe-
jezzük ki az együttlétért. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Fakultásának hallgatói a 2002. 
május—júniusi vizsgaidőszakban tették le II. félévi vizsgáikat. A sikeresen 
vizsgázók közül tanulmányi eredményeikkel kiemelkedtek Lakatos Csilla 
Adél (9,70) és Orbán Erika (9,40) IV. éves, valamint Ilkei Ildikó (9,69), Bu-
zogány István (9,30) és Nagy Adél (9,30) II. éves hallgatók. 

• Július 1-5. között az V. évet végzett hallgatók szakvizsgát tettek, a 
következő eredményekkel: Csáki Levente 7,50, Cserey Katalin 7,25, Deme-
ter Sándor Loránd 8,00, Fülöp Dezső Alpár 9,00, Jakabházi Béla-Botond 
9,75, Pálffy Tamás-Szabolcs 7,75. Ezután szeptember 1-től a gyakorló se-
gédlelkész! képesítést elnyert hallgatók a következő kihelyezést nyerték: 
Pálffy Tamás Szabolcs a marosszentgyörgyi egyházközségbe, Jakabházi 
Béla Botond a marosvásárhelyi egyházközségbe, Fülöp Dezső Alpár az ádá-
mosi egyházközségbe, Demeter Sándor Loránd a sepsiszentgyörgyi egyház-
községbe, Cserey Katalin a firtosmartonosi egyházközségbe és Csáki Le-
vente a kénosi és lókodi egyházközségekbe. 

• A Lelkészképesítő Bizottság július 4-5-én vizsgaülést tartott, amelyen 
sikeres lelkészképesítő vizsgát tettek a 2000-ben végzett gyakorló segédlel-
készek. Eszerint lelkészi oklevelet nyertek Cseh Dénes gagyi lelkész (7,72-
es általánossal), Fazakas Lajos Levente bözödi lelkész (7,55), Jenei László 
Csaba pipe-szásznádasi lelkész (6,33), Pavelka Attila magyarzsákodi lelkész 
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