
A FORDITÓ ELöSZAVA

A Szolgálat első számában köz ölt cikkünkben már említettük, hogy
Boros László egyike a ma legtöbbet olvaso tt németnyelvű lelki ír ök
nak (1). Ez az örvendetes tény késztette a Szerkesztőséget arra, hogy
a Szolgálatnak ezt a számát teljes egészében neki szentelje. Szeretné
általa azokat is megismertetni Boros László gondolataival, akik vala
milyen oknál fogva nem olvashatják m üveít eredetiben . Fordí tásunk
számára legújabb könyvét választottuk (2 ). Ez a kö nyv nemcsak azér t
látszott alkalmasnak a leforditásra, mert kisebb te rjedelme miatt pon
tosan beleillett a folyóirat adot t kerete ibe , hanem azért is , mert mínt
egy összefoglalója a szerző minden fon tosabb gondolatának . Ez a könyv
ugyanis nem más, mint Boros László rádióelőadásainak gyűjteményes

kiadása (3>.
A könyv jellegéből köv etkezik, ho gy egyes gondolatok többször is

visszatérnek az előadások folyamán, igy azok nem összességükben , mint
inkább önálló egységként tekintendők.

Aki Boros László egyik-másik könyvét eredetiben ismeri, tudja hogy
műveinek leforditása nem könnyű feladat . Nyelvezete sokszor a német
olvasók számára is kemény diót jelent. Kifejezések, amelyek ere deti
fogalmazásukban oly plasztikusan hatnak, magyarra lefo rditva könnyen
laposakká válnak. Különösen áll ez Boros számtalan újképzésű szavára,
amelynek magyar megfelelője még nincsen. í gy a szerző gondolatainak
visszaadására két út állt nyitva: vagy me gtartani az eredeti , bár kissé
nehézkes nyelvezetet s ezzel Boros mondanivalój át megmásitás nélkül
visszaadni, vagy a stílus javára me ghamisitani gondolatait. A fordí tó
az előbbi út mellett döntö t t, bár ezzel a fordí tás stílusa érezhető kárt
szenvedett .

( l ) RITTER, Márton: E gy magyar lelkiiró sikerei külföldön . = Szol·
gálat, 1969. húsvét, pp. 75 ·83.

(2) BOROS, Ladislaus : Aus der Hoffnung leben. Zukunftserwartung im
christlichen Denken . Olten - Freiburg i. Br., Walter-Verl , 0968>' 
f Th eologia publica. Bd. 10 f .
Mind a szerz önek, mind ped ig a kiadónak ezúton is köszönetünket
fejezzük ki a fordítás engedélyezés éért.

(3) Az első so ro zatot (Jövőbenézés) Boros a "Südwestfunk" hallgat ói
nak mondta el 1965 novemberében ; a K er esztények reménysége
c ím űt ugyancsak a "Südwestfunk"·ban 1967 decemberében; A jövő

igér etének iet ei-t a "SaarIandischer Rundfunk" 1966 januárjában ;
a Teremtés és fejlődés c. előadást pedig a "Westdeutscher Rund·
fun k" 1965 júniusában sugározta.
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Egy fordítás elkészítése még nem jelenti azt, hogy a fordító minden
tekintetben egyetért a szerző gondolataival. Boros László tételei illetőleg

hipotézisei közt vannak olyanok, amelyeken természetesen lehetne ví
tatkozní. A fordítás célja azonban nem a vita, hanem a lehető legtár
gyilagosabb ismertetés.

Bármiként vélekedjék is valaki Boros László gondolatairól, egy bi
zonyos: ebben a könyvben - mint a szerző többi könyvében is - egy
sokat olvasott, egy mélyen gondolkodó és - főleg - egy sokat szen
vedett ember beszél hozzánk olyan közvetlenséggel, az átélésnek olyan
elevenségével, amelyet kevés mai lelki írónál találunk meg.

Adná Isten, hogy a szerző gondolatai sok olvasónak, sok-sok szen
vedő embernek szívébe megtalálnák az útat, és segítenék őket, hogy
mások számára a keresztény remény igazi tanúivá legyenek!

Würzburg, 1969. augusztus.
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