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William Paul Young: A Viskó 
 

William P. Young regénye az utóbbi idők egyik 
legnagyobb könyvsikere és most már Magyarországon is 
egyre növekvő olvasótáborral rendelkezik. Mindenképpen 
egy lebilincselő könyv, ami nagyon olvasmányos, krimi 
keretei közzé szorított komoly kérdéseket tárgyaló 
regény, amely egyáltalán nem teológiai mű. Egy kitalált 
történeten keresztül viszi közelebb az író az olvasót 
Istenhez. 

 
A megrázó és mély nyomokat hagyó mű, nagyon sok 

vitát váltott ki hívő és nem hívő emberekből egyaránt. 
Sokan úgy tartják, hogy olyan hatással lehet a mai 
nemzedékre, mint a Zarándok útja a maga idejében.  
Több ember is arról számolt be a könyv olvasása után, 

hogy „sorsfordító erejű” volt az ő számára. 
 
Természetesen ezen hírek hallatán az én érdeklődésemet is felkeltette a regény, 

úgy gondoltam mindenképpen elolvasom, hogy véleményt tudjak alkotni a mű körül 
kialakult nézeteltérés kapcsán. 

 
A regény egy családi tragédiát mesél el már az elején, melynek során az öt 

gyerekes Phillips család legkisebb lánya eltűnik, és nem kerül elő. Néhány év 
elteltével a „Nagy Szomorúság" nyomása alatt élő édesapa találkozik Istennel abban 
a viskóban, ahol a kislánya eltűnt.  Isten teljesen meghökkentő alakban jelenik meg 
a számára. De Mack, a főszereplő Isten viselkedésén, az emberekhez való 
viszonyulásán is megdöbben. A beszélgetések során ráébred arra, hogy Isten 
valójában nem is olyan, mint amilyennek eddig elképzelte vagy hitte. Sokkal jobb, 
kedvesebb, gondoskodóbb és az emberek iránt érzékenyebb. A beszélgetések során 
sok kérdés merül fel, többek között, hogy Isten miért engedte meg azt a tragédiát, 
ami megtörtént Mackkel. Isten minden egyes kérdést meg is válaszol, bár egyáltalán 
nem olyan válaszokat kap Mack, mint amikre 
számított. 

 
Nagy öröm volt számomra ennek a könyvnek az 

olvasása. Ritkán lehet, olyan könyvel találkozni, ami 
ennyire közelinek és közvetlennek mutatja be Istent. 
Nem rideg, távolságtartó, büntető Istenről 
olvashatunk ebben a regényben. Igazán azért 
tetszett, mert úgy gondolom, hogy Isten ilyen, 
kedves, jóságos és közvetlen, mint ahogyan ebben a 
könyvben van ábrázolva. Természetesen több helyen 
egyértelműen látszik, hogy fikció, de ha képesek 
vagyunk úgy olvasni ezt a könyvet, hogy nem 
teológiai kritikákat kívánunk megfogalmazni, akkor a 
könyv olvasása alatt találkozhatunk az Élő Istennel. 
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