
ERICH F HOMM: - Sok könyvet ir
tam magam is, és jó néhányat olvas
tam, amely más könyvekről szólt. Igy
saját tapasztalataim alapján állíthatom,
hogy a könyvekről szóló könyvek nem
kevés félreértést és tévedést tartalmaz
nak. Ezért nem ajánihatom senkinek,
hogy olvasás útján szerezzen diplomát.
Valójában csak egyetlen helyes indító
okunk van az olvasásra: a könyvek Ior
m~:ljúk személyiségünket. A végső elem
zés szempontjából a művészetnek és a
tudománynak - ha jgazi művészetről

és igazi tudományról beszélünk
egyetlen közös vonása, hogy fogékonnyú
tesz bennünket a világ dolgai iránt, ki
tárja és elmélyíti gondolkodásunkat.

WYSTAN HUGH AUDEN; - Az ol
vasás az élet egyik nagy öröme, akár
csak a finom étel, a szerelern vagy a
játék. Nehezen hiszi el ezt az. aki nem
kapott rá már gyermekkorában az ol
vasásra. Különösen akkor, ha az olva
sás hi vatásszcrű munkúvá válik az éle
tében. A diákoknak, egyetemistáknak el
kell ol vasníuk bizonyos meghatározott
könyveket, akár tetszik, akár nem, 118
sikeresen akarnak vizsgáznl, Mint író,
azt szeretném, ha az egyetemeken csak
száz évnél régebbi könyveket tanulma
nyoznának, mert így a ma élő író bíz
tos lehetne abban, hogy ha a diákok
most olvassák a művcit, azt kizárólag
élvezetből teszik. Az író ugyanis mir-
dig abban reménykedik, hogy munkái
örömet, élvezetet nyújtanak.

Könyvvel megismerkedni olyan, mint
először találkozni valakivel. Három ma
gatartás lehetséges: 1. Teljesen ..nekem
val"," könyv. 2. határozottan nem "ne
kem való", :1. nem vagyok biztos. eg~'

ideig még eltart, amíg dönteni tudok.
Ebben a kórrlósbon feltétlenül őszinté

nek ke-ll lennünk önrnagunkhoz.
Az élet mús örömeível összehason

lítva az olvasónak két naay előnye van.
Először: az olvasás szintr: kimeríthetel
lcnül változatos. mindenki találhat ma
gúnak való könyvet. Másrészt - nem
úgy, mint a szerelemben -- nincs szük
ség eleven partrierre. Aki rászokott az
olvasásra. tudja. hogy soha többé nem
lesz magányos és ezentúl sohasem fog
unatkozní.

THOMAS MERTON; - Úgy gondo
lom, hogy az ember nemcsak azért ta
nul. mert bizonyos képesítést és kénvel-

mes állást kiván szerezní, hanem min
denekelőtt azért, hogy megtalálja igazi
önmagát. Nem élhetjük le életünket ál
arc mögött vagy pusztán mint jól mű

ködő élettani gépezet. Az ember nem
hagyatkozhat teljesen rajta kívül álló
erőkre: a természetre, a társadalomra,
az események folyamatára. Abban a
mértékben leszünk valódiak, amilyen
mcrtékben elfogadjuk az elénk táruló
lehetőségeket, és szabadon, az élet tör
vényei szerint választunk közülük, Ez a
választás feltételezi az ítélkezés, a gon
dolko.Iás képességet. valamilyen szemé
lyes filozófiát, személyes hitet.

Szerotném megemlíteni, hogy az olva
sott könyvek, a "megvásárolt eszmék"
rnínöségs nem lehet közörnbös. Ha egy
gondolat új és izgalmas, az még nem
Jelenti szükséaszerűen, hogy igaz is. Az
igazság a lényeges. A gondolkodás fel
adata éppen az, hogy megkütönböztcsse
az igazat a pusztán tetszetőstől.

Nekem nem fontos, megvásárolják-e a
könyvermet vagy sem. De szeretnék fel
sorolni néhány szerzőt, alcí életem dol
gaiban nagy segitségemre volt. A mo
dernek közül : Maritain, Gilson, Karl
Barth, Camus, Pieper, Paszternák,
Fromm, T. S. Eliot, Jaspers, Gandhi,
Romano Guardini, Szuzikí. A régiek kö
zül: Platón, Lao Cse, Konfucius, Ploti
nosz, Szerit Ágoston, Szerit Tamás, Szerit
Anzelm, Keresztes Szent János, Dante,
Shakespeare, Kierkegaard és - terrné
S'é('t(~Sen - mindenekelőtt a Biblia.

A.RNOLD TOYNBEE: -- Korunkban
mindenki olyan társadalomban él, amel}
vi ltigrriéretűvé vált, Ebben az új világ
társadalomban nem élhetünk hatékony
Vélgy hasznos életet - sőt, biztonságos
életet sem -, ha látóhatárunkat, isme
H"einl, körét saját országunkra. civili
zúciónkra és vallásunkra szűk ít jük. Bí
zonyos fokig meg kell ismerkednünk
más emberek világával is. A keresz
tényeknek tudniuk kell valamit a [u
daízmusról, az izlárnról, a hinduizmus
ról, a buddhizmusról és a konfucianíz
musról. Keletnek Nyugatról. Nyugatnak
Keletről, él kontinenseknek egymásról.
marxistáknak a nem marxistákról és
fordítva. Úgy gondolom, ez része an
nak a kötelezettségnek, amellyel a most
felnövő nemzedék önmagának és az
egész emberiségnek tartozik. Ma mind
nyájan egymás közvetlen szomszédai
vagyunk.


