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Vladimir Lossky – A keleti egyház misztikus teológiája

Előszó

Hatvan 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 kézi-
könyvvé 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 Vladi-
mir Lossky a patrisztikus teológiával és a francia középkori gon-
dolkodással 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 kuta-
tásának fő tárgya maradt.[1] „Vladimir Lossky tehát igazi orosz 

[1] 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 elősza-
vával. (Párizs, J. Vrin, 1960, újranyomva: 1973, 1998)

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 ere-
deti 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

Budapest, 2013–2016. augusztus
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másoknál, és a nyugati hagyományhoz képest sem, hanem saját 
magához és az igazi keleti hagyományhoz igazodik. Ez azonban 
nem gátolja meg abban, hogy kritikát fogalmazzon meg a ka-
tolikusok felé.

Losskynál az eucharisztia ünneplésére összegyűlt egyház 
alapvető egyházi tapasztalata van jelen, ami a Szentlélek teljes-
ségének pillanata. Az egyházi életben való kirobbanás számára 
lelkiségben, teológiában, liturgiában, pasztorációban vagy ká-
nonjogban van jelen. Számára az egész teológia misztikus, mivel 
az isteni misztériumot és a kinyilatkoztatás adományait jeleníti 
meg, és az egyházi tapasztalatban és az egyház dogmáiban gyö-
kerezik. Ezért – ahelyett, hogy a misztériumot megpróbálná 
értelmünk számára összehasonlíthatóvá tenni, épp ellenkezőleg 
– lelkünk belső (át)alakulására késztet, hogy megnyíljunk a misz-
tikus tapasztalat felé. A teológiának nem az a célja, hogy Istenről 
elvont ismeretet adjon, hanem az, hogy előkészítse az embert 
az Istennel való egyesülésre. Valljuk meg őszintén, az ember 
valójában az, amit hisz, és amit a hite tükröz. Íme, ez Vladimir 
Lossky teológiájának és életének, és talán minden hívő életének 
az alapelve. Vajon nem ez az alapja az ökumenizmusnak?

Vannak, akik úgy vélik, hogy Vladimir Lossky túlzottan 
kritikus volt a római katolikus egyház nyugati hagyománya iránt. 
A(z adott) kor teológiai és történelmi összefüggései viszont meg-
engedik, hogy árnyaltabban fogalmazzuk meg ezt az állítást. Az 
ortodox teológia csak többé-kevésbé ismert Nyugaton.[1] A ka-

[1] A Nyugat a Kelet teológiáját alapvetően Martin Jugie tanulmá-
nyaiból ismerte meg. Lásd különösképpen: M. Jugie, Theologia 
dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica 
dissidentium, I–V., Párizs, Letouzey, 1926–1935, és De processione 

menekült volt, és egész életében nagyon orosz maradt, mindig 
hangoztatva, hogy meggyőződéses nyugatbarát, és számára az, 
hogy orosz, azt jelenti: kozmopolita érzéke van a kultúrák házas-
sága iránt, és mindenütt otthon érzi magát a világban.”[1]

Az orosz menekült-lét és a meggyőződéses nyugatbarát 
identitás közötti feszültség segít jobban megértenünk a teológus 
Losskyt. Minden dogmatikai és egyháztörténeti képzést fran-
ciául kapott. Minden teológiai munkáját, melyekben katolikus, 
anglikán vagy protestáns barátai kérésére mutatja be az ortodox 
teológiát, franciául írta. Az ökumenikus párbeszéd e környe-
zete az, amelyben az „Essai sur la théologie mystique de l’Église 
d’Orient” 1944-ben megszületett. A könyv eredetére vonatkozó-
an meg kell említenünk, hogy néhány hónappal a megjelenése 
előtt Lossky Párizsban tartott előadás-sorozatot a keleti teoló-
giáról. A könyvet tehát közvetlenül franciául szerkesztette egy 
olyan ortodox szerző, aki a nyugati hagyományban élt. Könyve 
a nyugati értelmiség számára íródott, hogy bemutassa nekik az 
ortodox egyház tanításának a lényegét. Ez az első ilyen jellegű 
könyv az ortodoxiát bemutató művek sorában.

A könyv célkitűzése megmagyarázza Lossky gondolat-
menetét. Vladimir Lossky határozottan beszél, és mint hívő, 
megvilágítja a hit legmélyebb és legféltettebb kincseit. Minden 
hitbeli összehasonlító módszertől függetlenül saját hagyománya 
összefüggéseire próbál rávilágítani, nem lemerevedve, hanem a 
Szentlélek teljhatalmú, szuverén szabadságára, és tetszése sze-
rinti modellezésére hagyatkozva. Nem helyezi magát előbbre 

[1] N. Lossky, Théologie et spiritualité chez Vladimir Lossky (Teológia 
és lelkiség Vladimir Losskynál), Contacts, nº 204 (2003), p. 377.



14 15

Vladimir Lossky – A keleti egyház misztikus teológiája Előszó

E néhány, Losskynak címzett kritika ellenére is időtálló 
a mű, maradandó értéket képvisel. Gyors bemutatásunk nem 
meríti ki e nagy mű érdemeit. Ellenkezőleg, átgondolásra és 
elmélkedésre hív. Vladimir Lossky – a laikus, a személy és a 
Szentlélek teológusa – Nikolaosz Kavaszilasz és a többi nagy 
ortodox teológus közé számíttatik. Szenvedélyes és időszerű 
beszélgetőpartnerünk marad.

Jelenlegi (francia – A ford.) kiadásunk azonos az 1944-es 
és 1990-es kiadások szövegével. Azért, hogy a mű klasszikus 
jellegét megőrizzük – amelyet nagyon gyakran idéznek –, nem 
kívántuk az oldalak számozását megváltoztatni. Tehát az ol-
dalszámok pontosan megegyeznek az előző kiadásokéval. Az 
egyenlőtlen mennyiségű lábjegyzetek miatt a lap alsó részei 
viszont nem mindig azonosak. (Ez a bekezdés értelemszerűen az 
eredeti, francia nyelvű kiadásra vonatkozó észrevétel – A ford.) 
Ezenkívül a nyelvtani sajtóhibák javításra kerültek. A szentírási 
hivatkozásokat egyöntetűen összhangba hoztuk, a TOB rövidí-
téseit alkalmazva. A bibliai szövegek idézésénél (franciául vagy 
latinul) Lossky megoldását követtük. A tulajdonnevek rövidíté-
seit magában a szövegben és a lábjegyzetekben a teljes nevekkel 
helyettesítettük.

A könyv 1944-es első megjelenése óta már számtalan 
patrisztikus mű kritikai kiadását és/vagy francia fordítását élvez-
hetjük. Amiatt, hogy az atyák számtalan szövegére való hivatko-
zást megkönnyítsük, melyekre Lossky utalásokat tett, jónak láttuk 
a mű végén a szerző szövegbéli hivatkozásai alapján egy naprakész 
bibliográfia összeállítását, és a tulajdonnevek indexét is közölni.

Saulius Rumsas, o. p. 

teri tanulmányt írt a Szentlélekről.[1] Ami a II. vatikáni zsinatot 
illeti, több dekrétum kapcsolódott Vladimir Losskyhoz. Azon 
túl Lossky az ökumenizmus egyik prófétája volt, talán anélkül, 
hogy tudta volna, mert – mint teológusnak – a munkája nem 
abból állt, hogy a nyugati teológusokkal pontról pontra tárgyalt, 
hanem éppen az egyik legnagyobb misztikusukat, Eckhart mes-
tert kommentálta.

A Fiú és a Szentlélek kettős üdvgondozásának fogalma egy 
másik, talán gyakran félreértett kérdéskört jelent. Lossky a nyugati 
teológiában uralkodó szerepet játszó Krisztus-központúsággal 
szemben csökkenteni akarta a személy szerepét és tevékenységét 
az üdvösség művében. A felvetésében egyesek két üdvösséget lát-
tak. Ám ez a felfogás nem fogadható el, hiszen csak egyetlen isteni 
üdvgondozás létezik. A kettős üdvgondozás nem két üdvösséget 
akar jelenteni. A két elkülönített, A Fiú üdvgondozása, illetve 
A Szentlélek üdvgondozása címet viselő fejezet egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy két különálló üdvgondozás létezik. „A Fiú és a 
Szentlélek a Földön ugyanazt a művet valósítja meg: létrehozzák 
az egyházat, amelyben kialakul az egység Istennel.”[2] A Fiú és a 
Szentlélek tevékenysége beleillik a Szentháromság szótériológiai és 
eszkatológiai művébe. Ez a kettős krisztológiai és pneumatológiai 
dimenzió hatja át a Lossky által felvetett teológiai témákat. Ra-
gaszkodik a hit Krisztustól és a Szentlélektől megkülönbözte-
tett és elválaszthatatlan jellegéhez. Krisztus és a Szentlélek egy-
mást kiegészítő tevékenysége megengedi, hogy pneumatológiai 
krisztológiáról és krisztológiai pneumatológiáról beszéljünk.

[1] Y. Congar, Je crois en l’Esprit saint (Hiszek a Szentlélekben, Párizs, 
Éd. du Cerf, 2002; első kiadás, 1979.

[2] Lásd lejjebb, p. 209 


