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Kurt Koch: Megfontolások  
az ökumenéről
Pannonhalmi Főapátság Közhasznú 
Alapítvány, h. n., 2021,  
ford. Mártonffy Marcell

Kurt Koch bíboros személye nem szorul be-
mutatásra, elég megemlítenünk róla, hogy 
az 1950-ben Svájcban született teológus 
2010-től a Keresztény Egység Előmozdítá-
sa Pápai Tanácsának elnöke. Ez a tény nagy 
mértékben erősíti jelen kötet értékét, hiszen 
mondhatni, első kézből kapunk információt 
a felekezetközi párbeszéd jelenlegi helyzetéről, 
illetve a katolikus egyház ökumenizmussal 
kapcsolatos álláspontjáról. Tulajdonképpen 
tanulmánygyűjteményt tartunk kezünkben, 
de a szakszerű szerkesztésnek köszönhetően 
az olvasó számára egységes, összefüggő feje-
zetekkel tagolt mű érzetét kelti a kiadvány. 
A  tanulmányok alapját a Pro Oriente Ala-
pítványnál tartott előadások szolgáltatták. Ez 
a szervezet nagy szerepet vállalt az ortodox- 
katolikus párbeszéd előmozdításában. Német 
nyelven 2020-ban adták ki Gottes Freude und 
Freude an Gott. Perspektiven heutiger Glau
bensverantwortung címen a bíboros tanul-
mányainak gyűjteményét, amelynek magyar 
nyelvű fordítását Mártonffy Marcell készítet-
te el. A magyar változat 2021-ben jelent meg 
a Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapít-
vány kiadásában 175 oldalon.

Az ökumenikus párbeszédről szóló művek, 
tanulmányok gyakori hibája, hogy ideális ké-
pet vázolnak fel a keresztény egységről, mi-
közben a valós helyzet ismertetését kerülik, 
és elmarad az eszmék és a tények összevetése. 
A katolikus egyház szemléletét ebben a kér-
désben jelenleg talán épp Kurt Koch ismer-
heti leginkább, hiszen a párbeszédért felelős 
pápai tanács vezetőjeként napi szinten lát-
hatja az egységelmélet és gyakorlat közötti 
viszonyt. Bár az első oldalak olvasásakor az 
az érzésünk támad, hogy a bíboros is főleg el-

méleti, teológiai bevezetőt kíván adni az öku-
menizmusról, azonban hamar szembesülünk 
azzal a ténnyel, hogy a szerző nagyon is reáli-
san látja a helyzetet. Felvázolja egy-egy adott 
téma rendszeres teológiai alapjait, áttekinti 
egyháztörténeti vonatkozásait, majd komoly 
realizmussal szembesít a jelenlegi helyzettel. 
Ez tekinthető a könyv legnagyobb erényének. 
Egy másik erőssége Kurt Koch tanulmánya-
inak, hogy legalább akkora figyelmet szentel 
a (prekhalkedóni és khalkedóni) ortodox 
egyházakkal folytatott párbeszéd ismerteté-
sének, mint a nyugati protestánsokkal fenn-
tartott ökumenikus kapcsolatoknak. Ezt azért 
érdemes megjegyezni, mert szintén gyakori 
hiányosság a magyar nyelven megjelenő öku-
menikus összefoglalókban, hogy az ortodoxia 
csak mellékszálként jelenik meg bennük. Az 
érdemek felsorolásánál mindenképp ki kell 
még emelni, hogy külön színfoltjai a műnek 
azok a személyes beszámolók, ahol Kurt Koch 
a dialógus tapasztalatairól beszél, így rápil-
lanthatunk az ökumenikus találkozások belső 
folyamataira is.

Az ökumenizmus iránt érdeklődő olvasó 
vagy akár tanulmányai kezdetén álló egyetemi 
hallgató bevezető jegyzetként is olvashatja a 
jelen könyvet, hiszen a közérthető nyelvezet-
tel megírt tanulmányok, fejezetek egyaránt 
szolgálnak teológiai megalapozással, történeti 
visszatekintővel, az álláspontok bemutatá-
sával. Mindehhez azt is hozzá kell tennünk, 
hogy elsősorban a katolikus olvasó érezheti 
magát megszólítva, Koch mindvégig a katoli-
kus egyház álláspontját mutatja be, és ennek 
megfelelően értékeli a múltbeli eseményeket, 
egyházszakadásokat és a jelenlegi folyama-
tokat. A jelenkori magyar szakirodalomra, 
egyháztörténeti kiadványokra jellemző, hogy 
óvatosan fogalmaznak az olyan történelmi 
eseményekről, mint a nagy egyházszakadás 
vagy a reformáció. Kurt Koch kikerüli ezt a 
magatartást, és markánsan kifejti álláspontját 
ezekről a kérdésekről, ami talán erősnek, né-
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hol megdöbbentőnek tűnhet egy protestáns 
felekezetű olvasónak.

Különösen keményen fogalmaz a szerző a 
neoprotestáns közösségekkel kapcsolatban, 
hiszen értékelése szerint agresszív missziót 
folytatnak, amihez társul egy meglehetősen 
problematikus teológiai álláspont is. A siker 
túlhangsúlyozásával, a spontaneitás érzésé-
vel meg tudják szólítani korunk emberét, 
így mára a pünkösdi mozgalmak a második 
legnagyobb keresztény közösség lenne a ka-
tolikus egyház után, de valójában egymással 
is rivalizáló kis csoportok összessége. Minde-
zen tények megnehezítik a velük folytatandó 
ökumenikus párbeszédet, de tulajdonképpen 
nincs is ilyen folyamat, hiszen a pünkösdi, 
evangelikál közösségek elzárkóznak a történel-
mi egyházakkal folytatandó dialógustól. Ezen 
a téren meglehetősen borúlátó a bíboros állás-
pontja, de fenntartja a reményt, hogy a jövő-
ben kialakulhat a párbeszéd a katolikus egyház 
és a kis közösségek között is.

A khalkedóni ortodox egyházakkal (az 1054-
es szakadás következtében elvált dél-kelet- 
európai ortodox egyházakkal) folytatott pár-
be szédben is részben megfeneklettek a tárgya-
lások, hiszen az 1990 után újra szabadságot 
nyert görögkatolikus egyházakra prozeliták-
ként, uniatistaként tekintenek az ortodoxok. 
Így az utóbbi évtizedek tárgyalásai főleg a 
prozelitizmus és a misszió kérdését érintették. 
XVI. Benedek és Ferenc pápa sokat tett azért, 
hogy az ortodoxiával folytatott ökumenikus 
párbeszéd új lendületet kapjon, ezért remél-
hetőleg sikerül a jövőben tovább lépni. Koch 
értékelése szerint ebben a viszonyban a primá-
tus, a helyi egyház és a szinodialitás alkotja a 
legfontosabb tárgyalandó témákat.

Meglehetősen optimista Koch a prekhal-
kedóni (monofizita: kopt, örmény, etióp, szír 
stb.) ortodox egyházakkal folytatott tárgya-
lások kapcsán, hiszen az elmúlt században 
sikerült tisztázni a 451-es egyetemes zsinat  
krisztológiai fogalomrendszerével  kapcsolatos 

értelmezési nézeteltéréseket, így sorra születtek 
a szentségekben való egységre felhívó közös 
nyilatkozatok. Hasonló, mértéktartó optimiz-
mus jellemzi a lutheri evangélikus és a kálvini 
református egyházakkal folytatott párbeszédet 
is, hiszen az ökumenikus mozgalom eddigi 
legnagyobb eredménye az 1999-ben kiadott 
közös augsburgi nyilatkozat a megigazulásról. 
Ennek az eredménynek a fényében Koch azon 
az állásponton van, hogy elkerülhető dráma-
ként tekinthetünk a történelmi protestáns 
egyházak létrejöttére, amelyek már abban a 
korban sem feleltek meg Luther szándékának. 
Azonban az ide vonatkozó fejezetek nem érin-
tik az evangélikus és más protestáns egyhá-
zakban az utóbbi évtizedekben bekövetkezett 
egyháztani és szervezeti változásokat (például 
a női papságot), így még megválaszolásra vár, 
hogy ezen új fejlemények milyen hatással van-
nak a felekezetközi dialógusra.

Kiemelkedő jelentőségű a könyv utolsó fe-
jezete, amely a vértanúságban való egységről 
beszél, hiszen ezzel a témával meglehetősen 
ritkán találkozunk a szakirodalomban. Koch 
igyekszik két közkeletű tévedést megcáfolni: 
egyrészt, hogy csak a római korban üldözték 
volna a keresztényeket, másrészt, hogy a ke-
resztények megérdemlik a szenvedést a két-
ezer éves múlt során felhalmozott bűnökért. 
Bár Krisztus nem várja el, hogy mindannyian 
„vörös vértanúk” legyünk, azaz életünkkel fi-
zessünk a hitünkért, de az üldözöttekkel való 
szolidaritás minden keresztény feladata feleke-
zettől függetlenül. Max Josef Metzger példáját 
állítja elénk a szerző, aki a két világháború kö-
zött sokat tett az ökumenikus ideál megvalósí-
tásáért, majd ezért a végső áldozatot is vállalta 
a náci munkatáborban.

Összességében az egyik legérdekesebb és 
leginkább olvasóbarát könyvet tartjuk ke-
zünkben, amely az utóbbi időben megjelent 
magyar nyelven az ökumenizmusról. Ez a 
szerkesztők munkáját is dicséri, akik egységes 
szerkezetbe foglalták össze Kurt Koch tanul-
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mányait. Bár minden kérdésre nem kapunk 
választ, de egy olyan pillanatképre nyerünk 
rálátást, amely segít eligazodnunk a felekezet-
közi párbeszéd szövevényes összefüggéseiben. 
Az olvasó tájékozódását elősegíti a szakszerű 
magyar fordítás is, amely Mártonffy Marcell 
munkáját dicséri, aki a közép-európai iroda-
lom és a teológia szakértőjeként hiteles és köz-
érthető nyelven tette elérhetővé Koch bíboros 
munkáját.

András Szabolcs

Rod Dreher: Szent Benedek 
válaszútján. Túlélési terv egy 
kereszténység utáni világban
Osiris, MCC, Budapest, 2021

A szerző kiléte és munkássága a magyar köz-
életet is nagyon foglalkoztatja. Számos vitát, 
interjút közölt vele a közelmúltban több mé-
diafelület. Hagyományosan jobboldali poli-
tikai szemléletet képvisel, ezért sokan úgy te-
kintik, mint a kereszténységét nyíltan vállaló 
politikust, írót.

Rod Dreher 1967-ben az USA Louisiana 
államában született, metodista családban ne-
velkedett, 30 évesen megházasodott, s felesé-
gével három gyermeket nevelnek. 2001-ben 
katolizált, ám az amerikai katolikus egyház-
ban később tapasztalt visszaéléseken maga 
is megbotránkozott, és 2015-ben a keleti 
ortodox egyházba lépett. Számos publikáci-
ója közül a 2017-ben megjelent The Bene
dict Option című műve tette őt híressé szerte 
a nyugati világban. Gondolatai közel egy 
évtizeden át érlelődtek „The American Con-
servative” néven megjelent blogbejegyzésein. 
A szerző meglátásai mind a szekuláris, mind 
a vallásos sajtóban visszhangra találtak. Már 
az eltelt néhány év alatt is rengetegen idézték, 
mert aktuális, radikális, sőt kereszténységünk 

szempontjából gyakran húsbavágó kérdése-
ket feszeget a maga lelkes stílusában.

Időszerű problémát fejteget, hiszen a nyu-
gati civilizáció valóban válaszútra érkezett. 
Vitathatatlan tény, hogy a keresztény hagyo-
mányokra épülő társadalmak alapvető meg-
újulásra szorulnak. A kezünkben levő kötet a 
bevezetést követően 10 fejezetre oszlik, majd 
a 330. oldaltól a szerző végkövetkeztetését ol-
vashatjuk. Gondolatainak kiindulópontja a 
nyugati világot ért súlyos spirituális és kultu-
rális válság. Ennek mibenlétéről a „Vízözön” 
című fejezetben ír, majd „A válság gyökerei” 
címmel írt 2. fejezetben annak történetét 
tárja fel. A 14. századtól lépésenként mutat 
rá, hogyan veszítette el a Nyugat embere 
a felsőbb tekintély iránti érzékét, és ennek 
következtében hogyan hullt a társadalom 
atomjaira napjainkig. Zygmunt Bauman szo-
ciológus szavaival élve A „cseppfolyós moder-
nitás” korát éljük, amikor a korábbi szilárd 
értékek szertefoszlottak a nyugati társadalom-
ban. „A nyugati világ úgy él, mintha Isten 
nem létezne” – idézi XVI. Benedek pápát. „Az 
veszett el számunkra, ami összeköt bennün-
ket egymással” (83.). A dekadens társadalom 
könnyen kiábrándítja az embert, hiszen indi-
vidualizmusának mindenek fölé emelésével 
és támogatásával automatikusan és szó nélkül 
elvonja tőle, amire születésénél és teremtésénél 
fogva igénye és jogosultsága van: szorult hely-
zetében, örömében vagy bánatában magának a 
közösségnek a támogatását. Dreher könyvének 
az egyik legnagyobb értéke, hogy a benedeki 
opción keresztül újra felmutatja, hogy az em-
ber közösségi lény, a keresztény ember kétsze-
resen az: közösség nélkül nincs kereszténység.

A kötet fordítója, Bakos Gergely OSB utó-
szavából megtudhatjuk, hogy a szerző alapvető 
gondolata Alasdair MacIntyre méltán nevezetes 
erkölcsfilozófiai tanulmányát fejtegeti tovább, 
melyet a The Benedict Option című könyvében 
alaposan kifejt. A skót filozófus párhuzamot 
von az 5. században már szétesőfélben levő 




