
Három pontba foglalom a rnondottakat:

1. A "világ iránti nyitottság" reális előfeltétele az ember rántalsága Istenre.
Aki nem tudatosítja ezt, az nem ismeri fől a "világ iránti nvítottság" tulajdon
képpeni jelentését. Abban a hiszemben él, mintha a világ lenne rendeltetésének
a célja, holott az ember meghatározó vonása éppen az, hogy kérdései túlterjed
nek a világról szerzett valamennyi tapasztalatán. Az ember olyan kitüntetett
lény, aki a világot végtelenü! meghaladó Szemközti-Valóságra van rántalva.
Akkor értelmezzük helyesen egzisztenciánk megkülönböztető sajátosságát (diffe
rentia specífíca), ha meglátjuk benne az istenkérdés fölsejlését, A világon túlra
irányuló rendeltetésünk az aa előfeltétel, ami lehetövé teszi megnyílásunkat a
világra.

2. Nem tapintunk rá az emberi nyitottság lényegére mindaddíg, amig csak a
kultúrában keressük azt. Való igaz, hogy a kultúra biológiai szükséglet szá
munkra: az ember, természete kívánja meg, hogy nem természetes világban él
jen. Meghatározatlan élőlényként önmagát kell kialakítani, ilyenformán biológiai
lag szükséges az önművelés és nevelődés. Kultúra nélkül biológiailag kiforratlan:
a világ alakítása közben ad végleges alakot önmagának is. Amde világot építő

tevékenysége nem érthető meg merőben biológiai alapon. Csak akkor ismerjük
föl a kultúra .lényegét, ha oly keresés és kutatás megnyilvánulásának tekintjük,
mely nemcsak a természeten kérdez túl, hanem a kultúrán magán is.

3. Az állatok környezetük függvényei. E függés megfelelóje az emberben nem
a természet világával való kapcsolat, sem a kultúra iránti igény, hanem az Is
tenre irányuló létezés parttalansága, Isten azt jelenti az embernek, amit a kör
nyezet jelent a többi élőfénynek. Ilyeténképpen "isteni miliőben" él az ember:
egyesegyedül Istenben találja meg végső nyugalmát és rendeltetését.

Irodalom: Vezérfonalul W", Pannenberg: Was ist der Mensch? Göttingen 1976. címd
mUnKája szolgált. A. GehIen: Az ember, Budapest 1976. c1mü könyvének inkább német
eredetijét (A Gchlen: per Mensch, Bonn 1950) használtam. A következő müvekre hivat
koztam: M. Heidegger: Ho1zwege, Frankfurt 1972. 69-104., Phánomenotogte und Theologie,
Frankfurt 19'70., Sein und Zeit, Tübingen 1972. - M. Eliade: My then, Trilume und Mysterien,
Salzburg 1961. - K. Jaspers: Phílosophíe, Berlin 1932. I-ID. - M. Selleler: Die Stellung
des Menschen im Kosmos, Bern 1962. - A. Schopenhauer: tlber den Willen in der Natur,
Leipzig 1938. - N. Tinbergen: Az ösztönról, Budapest 1976. - K. Lorenz:. Válogatott' ta
nulmányok. B;1dapest 1977. - A. Portmann: Biologische Fragmente ZU einer Lehre vom
Menschen, Basel 1951., Bíologte und Geist, Freiburg 1956. - Mo Landmann: Philosophische
Antropotogte, Berlin 1969. - E. Rothacker: Philosophische Antropologíe, Bonn 1966. 
P. Overhage: Exper1ment Menschheit, Frankfurt 1968., Der AHe in dir. Frankfurt 1972. 
J. G. Fichte: Az ember rendeltetése. Budapest 1966. - J. G. Herder: Zur Philosophie
der Geschichte. BérUn 1952.

BIRÓ JÓZSEF VERSEI

Kötelék

Ű átérzi népének kínját.
a félelmet az életet·
megmagyarázza nekünk.

Túltáplált agyak
kényes kritikája
nem némítja el.

"Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk Tégedet:
Légy kegyes és maradj velünk,
Űrizzed, óvjad népedet!"
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Tél-elő

megszakadnak a fák
zúgnak
zihálnak a bokrok

hallod?

sírnak aharangok
gyászt hoz
a Tél!


