
Eszmék - Gondolatok 

Szolón törvényei között van egy, amely igen különös és váratlan módon 
megfosztja polgárjogaiktól azokat, akik pártviszályok idején egyik fél oldalára 
sem állnak. Ezzel nyilván azt akarta elérni, hogy senki ne legyen közönyös és 
érzéketlen a közügyek iránt; ne csupán magánvagyonát akarja biztonságba he-
lyezni, s ne örvendezzen, amiért távol maradt a zavaroktól, és nem vett részt ha-
zája szenvedéseiben. Inkább megkívánta, hogy mindenki csatlakozzék a jobb és 
igaz ügyhöz, vegyen részt a közös veszélyben, és ajánlja fel segítségét, s ne vár-
ja ki biztonságban, melyik fél lesz a győztes. (Plutarkhosz) 

A filozófus Démónax nevetségesnek tartotta azokat, akik a társalgásuk során 
beszédjükbe régesrég elavult vagy idegen szavakat kevertek. Egyszer aztán egy 
férfinak, akitől megkérdezett valamit, s aki túlságosan finomkodó, régies attikai 
nyelven válaszolt neki, a következőt mondotta: „De hiszen én most kérdezlek, 
barátom, te pedig úgy válaszolsz nekem, mintha csak Agamemnón idejében (kb. 
1400 évvel ezelőtt) élnénk. (Lukianosz) 

Ha az egymással ellenkező nézeteket nem adják elő, nem lehet a jobbikat ki-
választani; az ember akkor azt kénytelen követni, amelyet kifejtettek; míg ha a 
másikat is előadják, lehetséges a választás. (Hérodotosz) 

Ervelés nélkül nem szabad elfogadni egyetlen olyan tételt sem, amelynek 
még az érvelés hatására sem könnyű hitelt adni. (Arisztotelész) 

Az embernek nem mindig az érvekre, hanem sokszor inkább a tapasztalati 
tényekre kell figyelemmel lennie. Mostanában viszont az a helyzet, hogy az 
emberek, ha nem képesek ellentmondani az előadott bizonyításnak, arra kény-
szerülnek, hogy higgyenek neki. (Arisztotelész) 

„Ha tudni kívánsz, tenni kell, mert mind, amit / Még próba helyben nem ha-
gyott, csak föltevés." (Szophoklész) 

Minden tudás, ha el van szakítva az igazságosságtól s a többi erénytől, csak 
agyafúrtság, és nem bölcsesség. (Platón) 

Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint ahogy cáfolom a hami-
sat. (Cicero) 

Szoktasd magad hozzá, hogy más beszédére a legpontosabban figyelj, szinte 
helyezd át magad a beszélő lelkébe. (Marcus Aurelius) 
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Ami szemed láttára a gyermekekkel történik meg, az velünk, nagyocska 
gyermekekkel is előfordul: ha álarcban pillantják meg szeretteiket, a megszokott 
arcokat s játszótársaikat, megijednek. Nemcsak az embereket, a dolgokat is meg 
kell fosztani álarcuktól, és vissza kell adni a saját ábrázatukat. (Seneca) 

Előfordul, hogy a kitűzött cél helyes, a célhoz vezető eszközök tekintetében 
mégis tévedünk. De az is előfordulhat, hogy a célt tűzi ki rosszul az ember, ám a 
hozzá vezető eszközök helyesek, és az is lehet, hogy egyik sem jó. (Arisztotelész) 

A láthatatlan és a múlandó dolgokról biztos tudásuk csak az isteneknek van, 
az embereknek csupán sejtésük. (Alkmaión) 

Valójában semmit sem tudunk, mert a mélyben van az igazság elrejtve. (Dé-
mokritosz) 

Semmit sem tudok, csak azt, hogy nem tudok semmit. (Szókratész) 

Az értelem szeme csak akkor kezd élessé válni, amikor a testi szemek látó-
ereje már veszít élességéből. (Platón) 
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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• Az Egyházi Képviselő Tanács 2004. évi II. évnegyedi rendes ülését július 

23-án tartotta Kolozsváron, ahol a Főtanács ülésének előkészítése alkotta a fő 
napirendi pontot. 

• A Főtanács 2004. évi rendes ülésére augusztus 27-28-án került sor Kolozs-
váron. A 2003. év egyházi állapotait és megvalósításait számba vevő legfőbb 
kormányzó testület ülésén választásokat tartottak az időközben megüresedett tes-
tületi és bizottsági tagságra, ezek eredményeként Balázs Sándor (Szentgerice) az 
Egyházi Képviselő Tanács, Bencze Ilona (Székelyudvarhely) a Valláserkölcsi 
Nevelési és Oktatásügyi bizottság új tagja lett. A Főtanács Oktatásügyi Bizottság 
néven új állandó bizottságot hozott létre, választott tagjai Gazdag Ildikó (Sepsi-
szentgyörgy), Márkó László (Szentivánlaborfalva), dr. Szabó Zsuzsánna (Maros-
vásárhely), id. Szombatfalvi József (Székelykeresztúr) és Józsa Lajos (kökös) 
lettek. A főtanácsi istentiszteleten Balázs Sándor szentgericei lelkész prédikált, 
a záró ebéd ünnepi köszöntőjét a Berde-serleggel Kolumbán Gábor fő^oodnok 
mondta. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács III. évnegyedi ülését Kolozsváron tartotta 
október 1-én. Az ülésen született döntés értelmében a kolozs-tordaí egyházkör 
júliusi közgyűlésén tartott választás érvényes volt, így a megválasztott tisztség-
viselők az alábbiak: esperes Farkas Dénes, felügyelő gondnokok Szíkciy Bo-
tond és Pataki József, egyházköri jegyző Bálint B. Ferenc, közügyigazgató 
Lőrinczi Károly, pénztárnok Rüsz F. Tibor, jogtanácsos Kun Csaba, VEN elő 
adó Szabó Enikő, testvéregyházközségi előadó Koppándi Botond, ifjúsági elő-
adó Rácz Norbert. 

Lelkészképzés 
• A 2004-2005-ös tanévben a Protestáns Teológiai Intézet I. évfolyamára ki-

írt felvételi vizsgát szeptember 7-10. között tartották meg. Az Unitárius Kar a 
következő új hallgatókkal gyarapodott: Gergely Péter Alpár (Sepsiszentgyörgy), 
Vass Zsuzsánna (Székelyudvarhely), Vagyas Attila (Várfalva) és Varró-Bo-
doczi Barna (Bágyon). 

• A Protestáns Teológiai Intézetben a II. évfolyamot elvégzett hallgatóknak 
kiírt minősítő alapvizsgát ugyancsak szeptemberben tartották. Az alapvizsga 
eredményeként a következő unitárius hallgatók nyertek jogot a III. évfolyamra 
való beiratkozáshoz: Arkosi Emese Erzsébet, Bíró Attila, Kiss Sándor Loránd, 
Koncz László, Kovács Mária, Mikó Ferenc, Sipos László, Szabó Adél Júlia, 
Varró Amália. 
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