A magyar kiadás elé
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iszek! Talán a hit évében (2013 – akkor fogalmazódott
e néhány gondolat) ezt leírni nem felesleges. Hiszek, de
azt is állítom, hogy minél őszintébb, alaposabb a hit, a
hitet akadályozó tényezők is annál komolyabban jelentkeznek,
de legalábbis a mély hit jobban rávilágít ezek felismerésére.
Ez a gondolat dolgozik bennem, amikor az értékes könyv
megjelentetésének körülményeit szeretném ecsetelni, természetesen bízva abban, hogy ajánló sorokat is sikerül kapni. Nem
untatom az olvasót a teljes részletek taglalásával, de éppen a
hit kapcsán most nem tartom feleslegesnek néhány mozzanat
megemlítését.
A szerző – Lossky – nevét több tíz évvel ezelőtt hallottam
bátyámtól, amikor diplomamunkájáról beszélgettünk. Csaknem
húsz éve Londonban a „kedvenc” könyvesboltomban vettem
meg a könyv angol fordítását (az eredeti kiadás francia nyelvű).
Körülbelül tizenöt éve Párizsban voltam egy nemzetközi ifjúsági
rendezvényen, s a szervező francia csapat jezsuita vezetője bevitt
egy könyvesboltba, s megajándékozott egy könyvvel, amelyet én
választhattam. Ez a könyv volt az.
Jó pár éve valamilyen indíttatás kapcsán elkezdtem fordítani a könyvet, az angol változat alapján, de néhány oldal után
jobbnak láttam a francia (eredeti) forrást használni. További évek
teltek el (mivel nem ez a tanult szakmám, s nem ez a fő tevé7
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kenységem), mire elkészült a nyersfordítás. Újabb évek repültek
el, mialatt a fordítást fésülgettem. Több mint egy éve (2013-ban)
terveztem, hogy lezárom a folyamatot, s elkezdjük a kiadatást.
A (fenti) sorokból mindenki kiolvashatja, hogy nem így
képzeltük el a mű megjelentetését. Nem akarom részletezni
a szöveg, a fordítás nehézségeit, lehet, hogy csak nekem volt
kemény dió. A fordítás átnézésében és csiszolásában érdemi
segítséget csak egy fiatal atyától – Kanyó Árpád görögkatolikus
paptól – kaptam. Ezúton is hálás köszönet neki! Természesen a
szövegben maradt hibákért őt semmilyen felelősség nem terheli.
Esetleges méltatlankodások helyett kérjük, hogy jelezzék a
javítandó helyeket, hogy a további példányok kevesebb hibával
jelenhessenek meg.
A könyv tartalmát illetően elég felhívni a figyelmet az eredeti előszóra és bevezetőre. Egy biztos, hogy alapműről van
szó, nem könnyű olvasmányról – nem csak a fordítás/fordító
gyarlósága miatt –, viszont felbecsülhetetlen értékeket képvisel.
A fordító és a kiadó
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atvan évvel Vladimir Lossky (1903–1958) „Essai sur la
théologie mystique de l’Église d’Orient” című könyvének
első megjelenése után a műnek még mindig különleges
kisugárzása van. Az ortodox hit lényegét bemutató mű kézikönyvvé vált, és sokak számára, akik a keleti egyház hagyománya
iránt érdeklődnek, igazi kedvenc művé lett.
1922-ben Nyikolaj Losskyt, a Szentpétervári Egyetem híres
filozófusát kiutasították Oroszországból. Egész családjával hajóra
szállt, a híres „filozófushajó” fedélzetére. Fia, Vladimir, ekkor
tizenkilenc esztendős. Losskyék Prágában telepedtek le, ahol
egészen 1944-ig maradtak. Szentpétervári tanulmányait Vladimir Lossky a patrisztikus teológiával és a francia középkori gondolkodással kezdte el. 1924-ben ösztöndíjat kapott, és Párizsba
ment, hogy tanulmányait a Sorbonne-on folytassa. Tanítványa és
barátja lett a nagy középkor-kutató Ferdinand Lot-nak és Étienne
Gilsonnak. Tanulmányait az Eckhart rajnai mester misztikáját
elemző értekezése koronázta meg, ami a későbbiekben kutatásának fő tárgya maradt.[1] „Vladimir Lossky tehát igazi orosz
[1]
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Vladimir Lossky tézisei halála után kerültek publikálásra Théologie
négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart: A negatív
teológia és az Isten megismerése Eckhart mesternél címmel, Maurice
de Gandillac ajánlásával (avant-propos), Étienne Gilson előszavával. (Párizs, J. Vrin, 1960, újranyomva: 1973, 1998)

9

