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és lángolónak kell lenni ahhoz, hogy a hétköznapokban napról napra 
mindez meg is valósuljon: 
„Igen, imádni, azaz elveszteni magam a kifürkészhetetlenben, 
belemerülni a kimeríthetetlenbe (…), 
átadni magam a Tűznek és a mindenen átsugárzó Erőnek, 
tudatosan és szabadon semminek tartani magamat  
– annál inkább, minél tudatosabbá válok;  
átadni magam teljesen annak, ami teljesen kimeríthetetlen.”65 
 
 
A cikk írója: Marton Janka, az ELTE tanítóképző karán vizuális nevelés 
szakon művészettörténet tárgyban diplomázott Krisztus-ábrázolások-
ból. Eddig rövid írásai jelentek meg az AQUILA Magazinban és a Túllé-
pés első számában. 20 éve az AQUILA közösség tagja. 
 

 

Az alábbi cikkrészlet elé a szerkesztő megjegyzése: 
Az AQUILA igényes szellemi életet él, és tanulmányokat is folytat. Az alább 
olvasható mű egy ilyen magas szintű szellemi termékből egy részlet az AQUILA 
„harmadrend”egyik oszlopos tagjának tollából. 

 
Szeibert Márton 

Pierre Teilhard de Chardin és Karl Rahner gon-

dolatmorzsái… 

Részletek 
… 
De Teilhard gondolatai általában túlmutattak a szűken 
vett tudományon a filozófia, teológia területére, így az 

Egyház szemében a gyanúsak listájára került. Még Ázsiában írta meg a 
Mise a Világ felett című elmélkedését. Párizsban az Egyház keményen 
fellépett ellene, és az ősbűn dogmájának „megengedhetetlen” értelme-
zése miatt elgondolásainak írásos revíziójára kényszerítették. Lelki vál-
ságba sodródott, de engedelmeskedett. Igyekeztek háttérbe szorítani őt, 
megfosztották a vallásos és tudományos oktatás lehetőségétől. Kínába 
száműzték, nem engedték könyveinek és tanulmányainak kiadását.66 
Kínában világhíres expedíciókon vett részt, folyamatosan írta műveit, 
üzeneteit. Néha engedélyt kapott, hogy rövid időre hazautazzon Fran-
ciaországba. Ismét eljutott Angliába és Amerikába is, de alapvetően 
Ázsiában maradt. 1938 és 1940 között írta meg legfontosabb munkáját, 

                                       
65 Teilhard: Benne élünk. im.p.118. 
66 Életrajzi forrás, melyből sokszor változtatás nélkül szemezgetek: Golen Ká-

roly (szerk.) 1980. Út az Ómega felé. Szent István Társulat. Budapest. p.663-

670. 
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Az emberi jelenséget, melynek egy-egy gondolatát ebben a dolgozatban 
mélyebben kielemzem. A cenzorok ezt a művet sem engedték kiadni, 
ahogyan korábban az Isteni Miliő-t, és más munkáját sem. Sokat szenve-
dett a második világháború alatt is, többek között Kína nyomasztó at-
moszférája miatt, a hazájától való elszakadás miatt és az egyházi kire-
kesztés miatt is. 1939-től szorongásos rohamai voltak, pár év múlva meg 
már sírógörcsei is. De nem esett össze, Krisztusra bízta magát és folytatta 
munkáit. 
1946-ban, 65 évesen hazatért Párizsba. Az irodalmi sajtó kiemelten üd-
vözölte. Gyorsan bekapcsolódott Párizs szellemi életébe. Nem sokkal ké-
sőbb szívroham miatt kórházba került. Felépülése után ismét megtiltot-
ták neki a nyilvános szereplést és a publikálást. Még Rómából is érkezett 
olyan felszólítás, hogy szigorúan csak szaktudománnyal foglalkozzon, 
filozófiával, teológiával ne. Teilhard a felettesének adott válaszának 
utolsó mondata: „soha ne kételkedjen abban, hogy egyetlen szenvedé-
lyem már nagyon régóta Jézus Krisztus dicsőségének és ragyogásának 
szolgálata; s mindenkor, minden körülmények között számítson arra, 
hogy nagy tisztelettel és teljes odaadással Őbenne bízom.”67 Teilhard to-
vábbra is próbálkozott Az Emberi Jelenség kiadásával, Rómában beszélt 
a generálissal, mindhiába. Ahol lehetett, gátat tettek elé. A Sorbonne pa-
leontológus professzora felkérte őt, hogy tartson kurzust a növendékei 
számára. Ezek az előadások népszerűbbé tették, majd a Francia Tudo-
mányos Akadémia tagja is lett, de ezek mind rossz pontot jelentettek fe-
lettesei szemében. Ismét el kellett hagynia Párizst. 70 éves volt, amikor 
mint kutató Afrikába ment egy újabb expedícióra. Ez a természetközel-
ség legalább egy kis vidámságot és erőt adott neki. Innen Buenos Aires-
be, majd New York-ba utazott. Ez a hely nem volt a kedvére, sem az 
amerikai életmód, sem az ottani egyházi körök tevékenységei miatt. Rá-
adásul ellenfeleinek keze idáig is elért, több tervét is meghiúsították. 
Teilhard ezt nem tragikusan fogta fel, optimista módon hangsúlyozta, 
hogy az evolúció harcok nélkül nem valósul meg. Amikor újra Francia-
országba ment, rendezte életművét. Rómából azonban azonnali paran-
csot kapott: menjen vissza New Yorkba. Teilhard ismét engedelmeske-
dett, és ezt Saint-Exupéry szavaival magyarázta meg: „Hogy valaki hat-
hasson a házra, benne kell laknia a házban.” 
1955 márciusában azt mondta, hogy a Feltámadás ünnepén szeretne 
meghalni. Április 8-án, nagypénteken írt egy levelet a provinciálisnak, 
melyben újra megvallotta tudományos meggyőződését és vallásos hitét. 
Nagyszombaton meggyónt jezsuita barátjánál. Április 10-én, húsvétva-
sárnap elmondta reggeli szentmiséjét, megjelent a főpapi szertartáson, 
sétált a tavaszi napfényben, hangversenyt hallgatott, baráti társaságba 

                                       
67 Forrás: Golen Károly (szerk.) 1980. Út az Ómega felé. Szent István Társulat. 

Budapest. p.668. 
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ment, és ott összeesett. 74 éves volt, amikor meghalt; a feltámadás ünne-
pén. A New York közeli jezsuita temetőben temették el. Zuhogott az eső, 
barátai közül egyedül Pierre Leroy volt jelen. Halálakor Karl Rahner 51 
éves volt. 
… 
Gondolatmorzsák Platón tányérjából 
Mk7,28 „Úgy van Uram; de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek 
morzsalékaiból.” 

Miután láttuk Teilhard és Rahner életét, anélkül, 
hogy a filozófiájukról, teológiai képükről átfogó is-
meretet közölnénk – ilyen írásokkal már Dunát le-
het rekeszteni –, egyből csipegetni fogunk olyan 
számunkra érdekes gondolatokat, melyekről talán 
ritkábban esik szó, és amelyek – mint morzsák – le-
hullottak a filozófia, teológia asztaláról. Észre fog-
juk venni, hogy ezek a morzsák egy dologban na-
gyon hasonlítanak egymásra: mindegyik Platón 
(lásd a képen68) tányérjáról hullott a földre. 2300 

évig hullottak, mígnem Teilhard és Rahner alakjában földet nem értek. 
Teilhard fő művének, Az emberi jelenségnek már az elején leírja mon-
dandójának esszenciáját: 
*„Többé lenni annyi, mint jobban egyesülni: ez művem foglalata, sőt ez 
lesz végső következtetése is.”69 
Teilhard-nak ez az általam *-gal megjelölt mondata több síkon értelmez-
hető. Ez a többsíkúság amúgy általában is nagyon jellemző Teilhard-ra, 
bár ő maga mindig a tudomány és a teológia egységének fontosságát 
hangsúlyozta, és tudatosan írt olyan szakmai műveket, melyek átnyúl-
tak a filozófia, teológia területeire is. Ahhoz, hogy valóban megérthes-
sük ezt a mondatot, ki kell hangsúlyoznom Teilhard világképének erő-
sen platonikus jellegét. Platón Az állam című művében kifejti a barlang-
hasonlatot. Ennek a lényege mai szavakkal kifejezve az, hogy a testi, 
anyagi világnál van magasabb rendű valóság is, és az alacsonyabb rendű 
dolgok csupán a magasabb rendű dolgok vetületei. A magasabb rendű 
objektumokat ideáknak nevezi Platón. A legfőbb idea pedig a Jó ideája, 
s ebből látható, hogy Platón egyértelműen egyistenhívő volt. Platóni ér-
telmezésben az idézett mondat azt jelentené, hogy ki kell szabadulni a 
barlangból, a Fény, a Jó ideája felé kell mennünk, eljutni az Egyhez, és 
ezáltal válunk többé. Mert amíg csak árnyékoknak hisszük magunkat, 
addig szinte senkik vagyunk, de ha kijutunk a fényre és „jobban egye-

                                       
68 A kép forrása: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm 

(2015.04.26.) 
69 Forrás: Pierre Teilhard de Chardin 19802. Az emberi jelenség. Gondolat Ki-

adó. Budapest p.43. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm
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sülünk”, akkor valóságosabbá válunk, „többé válunk”. Teilhard a bar-
langhasonlatra emlékeztető elmélettel állt elő, szerinte ugyanis a világ-
egyetem szövetanyaga kétarcú: van külső és belső oldala. Ezt nem csak 
az élőlényekre érti, hanem minden objektumra. Az idea-tanhoz hason-
lóan Teilhard-nál is pontról pontra megfeleltethetőek egymásnak az 
elemi részecskék külső és belső arca. Erre példa az anyagi szintézis, azaz 
a komplexitás. Minél komplexebb egy objektum, egy élőlény, annál tu-
datosabb, annál nagyobb a tudati centráltsága. Ezt többek közt azzal ma-
gyarázza, hogy a nagyszámú, de egyszerű anyagi elemek a nagy számok 
törvénye szerint sodródnak, tehát rabok, míg a komplexebb, már kis-
számú, de jobban individualizálódott objektumok kisiklanak a nagy szá-
mok rabságából. Mondhatni a szabad akaratuk is nagyobb. Erre a sza-
bad akaratra még visszatérünk Rahnernél. Teilhard a tudomány sze-
mére veti, hogy nem a teljes valóságot vizsgálja, csupán a külsőt, és nem 
hajlandó a belső világgal foglalkozni. Így viszont sosem fogja megérteni 
sem a világot, sem a teljes embert. Teilhard szerint a világ különböző 
objektumaiban hol a belső, hol a külső válik dominánssá. A növények és 
az állatok vizsgálatánál már nem térhetünk ki a dolgok belseje elől, az 
embernél meg pláne nem – írja Teilhard. Fontos megjegyezni, hogy ő 
sem dualista, azt írja, hogy a dolgok legmélyén valamilyen módon csak 
egyetlen energia játszhat szerepet a világban. Tehát a fizikai és a szellemi 
energia összefüggenek, de nagyon bonyolultan, nem egyszerű az átme-
net. Érdekesen fejezi ki itt magát, a belső energiát radiálisnak, a külsőt 
pedig tangenciális energiának nevezi. A földi anyag alakulása, bonyoló-
dása során növekszik a radiális energia, és ezzel együtt a „belső szabad-
ságok feszültsége” is. Általánosságban tehát azt látjuk, hogy a föld ki-
alakulása során, ahogy megjelennek majd a növények, állatok, a radiális 
energia is folyamatosan nő. Nagyon érdekes, hogy Teilhard egyfelől na-
gyon élesen kiemel bizonyos határokat a fejlődéstörténetben, például az 
ősbioszféra megjelenése, vagy magának az embernek a megjelenése, de 
közben el is mossa azt az általános képet, ami jellemző az európai ember 
gondolkodására, hogy egymástól élesen elkülönülő fejlődéstörténeti 
csoportokat hoz létre, tehát, hogy például vannak az élettelen tárgyak, a 
növények, állatok és az ember. Teilhard-nál ez a felosztás bizonyos szin-
ten megszűnik. Szerinte az életnek nincs kezdőpontja, mert az élet ho-
mályos szinten mindig benne volt a világban, illetve mindennek van ra-
diális energiája, még ha nem is domináns módon. Ki is hangsúlyozza, 
hogy az ásványi anyag és a protoplazma között is van átmenet, például 
a vírus. Ugyanakkor vannak ugrások a fejlődésben. Például a sejt meg-
jelenése egy forradalom volt, mert az már egy magasabb tudatszintű, új-
fajta építőelem – írja Teilhard. Itt megmutatkozik alázata is: „… amikor 
a Sejtet az őt megelőző létezőkhöz hasonlítva vizsgáljuk, csak unos-un-
tig ismételt és távoli hasonlóságokat talál befelé fordult tekintetünk. Mit 
tudunk voltaképpen akár a hozzánk legközelebb álló állatok „lelkéről”? 
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Ha pedig ilyen messzire tekintünk hátra és lefelé, homályos feltevések-
kel kell beérnünk.”70  
Persze Teilhard teljesen másképp közli a mondandóját, mint Platón. Míg 
Platón felülről közelítve tisztán rámutat az emberiség rab voltára, és így 
egyértelműen alacsonyabb rendűnek vallja az anyagot, addig Teilhard 
paleontológus szemmel indít, és az evolúciós elméletével mutat rá arra, 
hogy a tudósok által vizsgált anyagi világ csak a külső arca a valóságnak. 
Ezzel az indítással pedig Teilhard még nem nevezte az anyagot alsóbb-
rendűnek. Sőt, sokszor érezhető az írásából az, hogy az anyagi világ vál-
tozása módosítja a belső világot is, mintha az anyag határozná meg a 
lelket is. Ez persze nyilvánvalóan Teilhard gondolatainak félreértése. 
Ugyanis nem meglepő, hogy ha paleontológus szemmel vizsgálja az 
evolúciót, akkor a tudományos tényekből indul ki, tehát a világ külső 
arcát figyelve ad következtetést a belső világra. Ezért írtam, hogy míg 
Platón felülről mutat rá a valóságra, addig Teilhard alulról. Hogy Az 
emberi jelenség című munkájának a végén hova fog kilyukadni, tehát 
hogy ad-e egyértelmű választ a belső és a külső világ egymáshoz képesti 
alá-fölé rendeltségéről, azt majd az írásom második részében (tehát nem 
ebben a dolgozatban) fogom kifejteni. 
Tehát mint írtam, a *-gal megjelölt idézet több síkon értelmezhető. Az 
egyik síkot, a lelkit már láthattuk a platóni magyarázattal. A másik sík, 
ahol az idézet értelmezhető, a tudományos sík, pontosabban a szűken 
vett tudomány síkja, ahol megláthatjuk Teilhard optimista evolúciós el-
méletét, miszerint a világban levő élőlények azáltal válnak többé, tuda-
tosabbá, hogy apró elemekből összeállva egyre komplexebb rendszert 
alkotnak. Ilyen módon az objektumok akkor válnak többé, ha más ob-
jektumokkal összeállva egy komplexebb, egységes rendszert alkotnak. 
Az élőlények evolúciós fejlődésekor valóban azt látjuk, hogy egyre 
komplexebb rendszerek jönnek létre. Itt nyilván megint csak a testi lé-
nyekre kell gondolnunk. Teilhard itt még nem beszél olyan lényekről, 
akik magasabb rendű világokban élnek. Csupán annyit mond, hogy két 
testet megnézve azok komplexitásából következtethetünk a tudatossági 
szintjükre. Érdekes lenne megvizsgálni az Io nevű holdon található vul-
kanikus hegyek közt fekvő fémes jellegű folyadék komplexitását, vajon 
alátámasztja-e Teilhard elméletét? 

                                       
70 Pierre Teilhard de Chardin 19802. Az emberi jelenség. Gondolat Kiadó. Bu-

dapest p.113. 
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Térjünk vissza azonban az idézett mondat pla-
tonikus, lelki értelmezéshez, hogy a lélek, ha 
közelebb jut az Istenhez, jobban egyesül vele, 
akkor tudatosabbá, többé is válik. Ezen a pon-
ton nagyon közel kerültünk Rahner gondolatá-
hoz is. Rahner megértéséhez szintén szüksé-
günk van Platón ismeretére, de a legjobb az, ha 
Immanuel Kant (a képen71 ő látható) elmélete is 
a fejünkben van. Nem véletlenül említettük 
Rahner életénél Kant születésének és halálának 
idejét is. Platón, Kant és Rahner ugyanazzal a 
problémakörrel foglalkoztak, csak más-más 

megvilágításban. Az alapvető kérdés mindig az, hogy hogyan ismerhet-
jük meg a világot. Platónnál a barlanghasonlat és a reinkarnáció tanának 
együttese szinte készen nyújtja a választ: az apriori megismerést. Az 
igazságot azért vagyunk képesek megismerni, mert magunkban hord-
juk, csupán vissza kell emlékeznünk. Platón szerint az igazi megismerés 
az ideák szemlélete, amit ma elmélkedésnek, szemlélődésnek nevez-
nénk. Kant azonban ezt nem fogadta el, nem értette meg Platónt, mert 
azt gondolta, hogy az ideák szemlélete is az érzékelésre és a tapaszta-
lásra van utalva, bár Kant is vallotta, hogy a megismeréshez apriori fel-
tételek kellenek, de mégis azt hangsúlyozta, hogy csak a tudomány szol-
gál igaz és megbízható ismerettel. A tudomány Kant szemében csak a 
matematika és a fizika, mert ezek nem tapasztalatból merítenek. (Ez per-
sze tévedés, mert a fizika egyértelműen a kísérletekre épül, de még a 
matematikában is csak akkor építhetünk fel egy rendszert, ha rögzítet-
tünk bizonyos alapfeltevéseket, tehát ebben a kérdésben Hume szkepti-
cizmusának van igaza Kanttal szemben.) Kant számára a transzcenden-
tális megismerés csupán annyit jelent, hogy túl lép a tapasztaláson, vi-
szont ez szerinte mindig csak immanens lehet, azaz kizárólag a megis-
merő alany tudatára vonatkozik, nem magára a megismerendő tárgyra. 
Lényegében tehát nincs igazi megismerés. A kanti transzcendentális di-
alektika szerint tehát a metafizika három alapkérdése, az Isten léte, a 
szabadság és a halhatatlanság kérdése nem megválaszolható. Sem cá-
folni, sem bizonyítani nem lehet Isten létét. Ezért Kant a teológiát is az 
erkölcstannal helyettesítené. Erre a kitérőre Kanttal kapcsolatban azért 
volt szükség, hogy megértsük Rahnert, aki rámutat a kanti gondolkozás 
helytelenségére, és újraértelmezi a transzcendentális szó értelmét, tulaj-
donképpen visszahelyezi azt a platóni világképbe. Mintha azért szüle-
tett volna meg Rahner, hogy Kant hibáját kijavítsa. (Fontos itt megje-
gyeznem Kant zsenialitását és fontosságát a filozófiatörténetben, de mi-
vel ez a dolgozat nem róla szól, így sajnos most csak a negatív oldalról 

                                       
71 A kép forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant (2015.04.26.) 
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tudtam őt megvilágítani.) Tehát A hit alapjai című összegző művének 
már az elején megemlíti azt az emberi tulajdonságot, amivel igenis ké-
pesek vagyunk valódi megismerésre, és nem tudománytalanság a teoló-
gia. Ilyen módon Rahner célja azonos Teilhard-éval, hogy kitágítsa a tu-
domány szó értelmét: 
„Newman bíboros szavával élve: van valamilyen „következtetési ér-
zék”-ünk, mégpedig épp azokban a dolgokban, amelyek totális döntése-
ket tételeznek fel, a valószínűségek konvergenciája, egyfajta bizonyos-
ság, becsülettel vállalható döntés ez, amely egyszerre megismerés és sza-
bad tett is, ez teszi lehetővé – paradox kifejezéssel – a jogos tudomány-
talanság tudományosságát ezekben a létkérdésekben.”72 
Később persze már nem pusztán „következtetési érzék” kifejezéssel hi-
vatkozik erre a tulajdonságra, hanem azt tanítja, hogy az egész ember-
nek, mint transzcendens lénynek a lényegéből következik, hogy megta-
pasztalhatja Istent. Erről a valódi tapasztalatról szól, e köré épül Rahner 
összegző műve. Rahner szerint a hitigazságok nem megközelíthetetle-
nek, valamelyest érthetővé lehet tenni őket. A titok (Isten) nem olyan 
távoli, hogy az ész feláldozásával járna a hozzá közeledés. 
Az az alázat, amit már Teilhard írásában is megfigyeltünk, Rahnernél is 
megjelenik: „Éppen minket, teológusokat fenyeget állandóan a veszély, 
hogy a vallási és teológiai fogalmak egész arzenáljával beszéljünk 
mennyről és földről, Istenről és emberről. Előfordulhat, hogy rendkívüli 
jártasságra teszünk szert ebben a teológiai beszédmódban, miközben eg-
zisztenciánk mélyén még korántsem értjük igazán, hogy voltaképpen 
miről is beszélünk.”73 
Teilhard-nál említettük, hogy az evolúció során a komplexebbé vált, job-
ban individualizálódott objektumok nagyobb fokú szabad akarattal ren-
delkeznek. Nézzük meg, milyen gondolatot szűrhetünk le magunknak 
a szabadsággal kapcsolatban Rahner mondatait olvasva. Először is más-
képp definiálja a szabadságot, mint ahogy a köztudatban szerepel. Nála 
ugyanis ez nem az ember részleges képessége, mellyel önkényesen ezt 
vagy azt megtehet, illetve mellőzhet. Azt jelenti, hogy a szubjektum fe-
lelős önmagáért. A szabadságban a szubjektum nem valamit csinál, ha-
nem önmagát valósítja, alkotja meg. Érdekes, hogy Rahner azt mondja 
erre az önmegvalósításra, hogy egyetlen egyszeri aktus, ami a történe-
lemben eloszlik. Tehát van térbeli és időbeli kiterjedése, de ez az egész 
(a szabadság) egyetlen aktusként értelmezhető. A szabadság nem azt je-
lenti, hogy egyik pillanatban ezt tehetem, a másikban meg azt, hanem a 
szabadság ezzel ellentétben egyfajta végérvényességre való képesség. A 
determinista fizikában az oksági láncok a végtelenből futnak a végtelen 
felé. Ezzel szemben a szabadság annak a szubjektumnak a képessége, 
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amely nem vezethető vissza másra. Ezzel a szabadsággal kell eljutni a 
véglegességre és a megmásíthatatlanságra. „… ebben az értelemben és 
erre föl mondjuk, hogy a szabadság képesség az örökkévalóságra. Ha 
valaki tudni akarja, hogy mi a véglegesség, akkor a transzcendentális 
szabadságot kell megismernie, amely valóban örökkévaló, mert olyan 
véglegességet eredményez, amely belső lényegénél fogva nem képes és 
nem is kíván mássá lenni. […] ahol pedig nincs szabadság, ott csak olyas-
valami van, ami magában véve mindig továbbalakul, átformálódik, és 
állandóan valami másba megy át előre és hátra. A szabadság az örökké-
való eseménye, amelyben mi – minthogy még magunk is a megvalósulás 
folyamatában vagyunk – nem úgy részesülünk, hogy kívülről szemlél-
jük, hanem az időbeliség sokféleségének elszenvedésével valósítjuk meg 
a szabadságeseményt, alkotjuk meg az örökkévalóságot, ami mi ma-
gunk vagyunk és leszünk.”74 Ez az utolsó mondat mélyen elgondolkoz-
tató. Megint az idea-tanban már megfogalmazott tételeket látok kibon-
takozni. Az, ami a 3. dimenzióban hosszú életnek tűnik, az egy felsőbb 
létformában, ahol az idő kevéssé domináns, talán csak egy pillanat. Il-
letve fordítva is: ami egy felsőbb világban egy pillanatnyi aktus, az egy 
alacsonyabb rendű világban sokmillió évig tartó folyamatként realizá-
lódhat. Rahnernél a szabadság isteni tulajdonság, mely az örökkévaló-
sághoz kapcsolódik. Így hát a földi létünkben jelenlevő szabadságunk, 
amely sokszor úgy tűnik, hogy nem más, mint képesség arra, hogy hol 
így, hol úgy döntsünk, valójában egy bennünk levő magasabb rendű ké-
pesség. Földi szemmel nézve ebből sok-sok döntés sorozata származik, 
de magasabb tudati szintre emelkedve, ahol az idő dimenziója elenyé-
szik, láthatóvá válik, hogy ez csak illúzió volt, és az egész élet egyetlen 
magasabb rendű aktusként értelmezhető. Nagyon fontos, hogy ez nem 
azt jelenti, hogy ez az aktus már megtörtént, s így már determinálva van 
a szubjektum, hanem azt, hogy ez az aktus és a hosszú idő látszata 
ugyan az. Ahogy Rahner fogalmazott: „az időbeliség sokféleségének el-
szenvedésével valósítjuk meg a szabadságeseményt.” Ez a gondolat 
Teilhard-nál úgy jelenik meg, hogy a belső és a külső valójában ugyan-
azon érem két oldala. Rahner elismeri Órigenész nagyságát, csupán azt 
a gondolatot veti el, hogy a jelenlegi élet nem más, mint egy testi létfor-
mát megelőző szabadság bűnös visszatükröződése, amely a történelem 
előtt működött. Ezzel a gondolattal ugyanis az a probléma, hogy ez alap-
ján a szabadság elszakad az örökkévalóságtól. Úgy tűnik ebből, hogy a 
szabadsággal a szubjektum döntött valahogyan (rosszul), majd egy al-
sóbb létrendben újra dönthet (esetleg jól). Órigenész és Rahner elméletét 
úgy lehet szinkronizálni, ha azt mondjuk, hogy a testi létformánál ma-
gasabb létrendben történő szabadság-aktus a testi létben is megvalósí-
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tásra kerül, azaz a testi létformában sokszor újraszülető szubjektum idő-
beli döntései a magasabb dimenzióból szemlélve egyetlen aktusként re-
alizálható. Ilyen módon megszűnik az a logikai probléma, mely az ema-
nációs elméleteknél gyakran előfordul, hogy bár az Istent időtlennek ve-
szik, mégis időben elválasztva képzelik el az Istenből való kiválást és a 
visszacsobbanást. Ehelyett talán logikusabb az az elképzelés (bár ebben 
a távolságban minden emberi képzelődés hibás), hogy a kiválás és a 
visszacsobbanás egyetlen pillanat, és az alacsonyabb tudati létforma is 
ennek a kiválásnak/visszacsobbanásnak a megvalósítása, és nem pedig 
a kiválás és visszacsobbanás közötti valami. Ezzel a gondolattal nem 
esünk abba a hibába sem, hogy azt képzeljük, hogy egy mindentudással 
rendelkező lény felelősségének tökéletes tudatában olyan döntést hoz-
hat, ami nem végleges. Ettől még persze az alacsonyabb létformákban, 
ahol az idő megjelenik, szükségszerűen van egymásutániság, életek so-
rozata, de ez az egész nem más, mint az egyetlen szabadságaktus meg-
alkotása. 
Úgy tűnhet, hogy sok időt szántam egy olyan elméletre, az emanáció, 
preegzisztencia és a reinkarnáció elméletére, mely az Egyházban már 
rég elutasított, s így Rahnernél sincs értelme erről beszélni. A kép nem 
ennyire egyértelmű. Rahner ökumenikus volt, nyitott volt más vallások 
és a katolikus tanítás összeegyeztetésére. Talán meglepő, de Rahner, aki-
ről tudjuk, hogy mennyire jól ismerte a dogmatikát, a következőt írta: 
„Igazhitű katolikusként is lehetnek bizonyos fenntartásaink a tisztító-
hely elgondolásának szokásos és hagyományos módjával szemben. Csu-
pán arra kell ügyelnünk, nehogy kiterjesszük a kifejezési móddal kapcso-
latos nehézségeket magára a dogmára, amelyet feltétlenül fenn kell tar-
tanunk. Sok tennivaló van még itt, és minden bizonnyal sok nehézség 
fog még tisztázódni a közbülső állapot és a tisztítótűz tanával kapcsolat-
ban. Végezetül arra a kérdésre hívjuk még fel a figyelmet, hogy vajon a 
„közbülső állapot” katolikus fogalma – amely oly régimódinak látszik 
első pillantásra – nem szolgálhat-e kiindulópontul ahhoz, hogy jobban 
értsük, és jobban boldoguljunk a „lélekvándorlás”, a „reinkarnáció” ta-
nával, amely a keleti kultúrákban erősen el van terjedve, és amelyet ott 
nyilvánvalónak tekintenek. Ez lehetségesnek látszik, legalábbis azzal a 
feltétellel, hogy a reinkarnációt nem tekintjük az ember sorsának, amely 
soha sem szűnik meg és örökké folytatódik az időben.”75 … 
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