
PAUL JOHNSON: 

IIsstteenn  nnyyoommáábbaann

A világszerte ismert kortárs angol
történész, Paul Johnson az utóbbi
idõben rendkívül felkapott lett a ha-
zai könyvpiacon. Az elmúlt négy
esztendõben hat mûve jelent meg
magyarul, melyek közül az Isten
nyomában személyes hitének tanú-
bizonysága.

Zarándokút � olvashatjuk a mû
alcímében. A szerzõ képzeletbeli za-
rándoklatra invitál bennünket, mely-
nek során a keresztény ember szá-
mára legégetõbb kérdéseket sorra
véve próbálja közelebb vezetni olva-
sóját Istenhez. A gonosz eredete a
világban; mi lesz a sorsunk a halál
után; hogyan bánjunk értékeinkkel;
az egyház szerepe és kapcsolata az el-
szakadt testvérekkel; az ima fontos-
sága � ilyen és ehhez hasonló kérdé-
seken elmélkedve kívánja megerõsí-
teni Istenbe vetett hitünket. �Azért
fogtam bele ebbe a könyvbe, hogy
feloldjam számos kétségemet, meg-
tisztítsam gondolataimat, és meg-
próbáljam megfogalmazni, mit je-
lent számomra és az életemre néz-
vést Isten.�

Az író stílusa könnyed, olvasmá-
nyos, és nem feltételez különösebb
teológiai mûveltséget. Igyekszik min-
denki számára érthetõ lenni, nem
merül el sem történelmi, sem teoló-
giai szakkérdések bonyolult és rész-
letes megvitatásában.

Johnson szerint Isten az emberi
történelem aktív szereplõje. A 20.
században a �megélt borzalmak
nem Isten ellen, hanem inkább felé
fordították az embereket. Meg-
szûnt a vallás és a tudomány közti
ellenségeskedés� � állítja, de mie-
lõtt még naiv optimizmussal vádol-
hatnánk, hozzáteszi, hogy az általa
�prométheuszi szellemnek� neve-
zett hitetlenek és istentagadók tá-
bora is megerõsödött. A vallásos
embereket és az egyházat egyre több
támadás érte, amit ma is szüntele-
nül tapasztalunk. Johnson úgy lát-
ja, hogy a 19. századi humanisták-
tól kezdve Russell és Ayer filozófiai
ateizmusán át Sztálin, Hitler és
Mussolini diktatúrájáig mindent a
hatalom és a pénz imádata mozga-
tott, amelyek Isten alternatíváiként
jelentkeztek.

A szerzõ felteszi a kérdést: mi
hát Isten? Ez a kérdés az emberisé-
get kialakulása óta foglalkoztatja, de
�a válaszhoz e negyedmillió év alatt
egy lépéssel sem jutottunk köze-
lebb�. A Krisztusban kapott kinyi-
latkoztatás révén mondhatjuk ugyan,
hogy többet tudunk Istenrõl, mint
neandervölgyi õseink, mégis igaza
van Johnsonnak: még a legmaga-
sabb szintû teológia sem képes kielé-
gítõen megválaszolni, micsoda vagy
kicsoda Isten.

Johnson szerint mindennek a
szeretet a kulcsa. Isten végtelen sze-
retetében teremtette a világot és
benne az embert, akinek szabad aka-
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ratot adott. Az ember dönthet: vi-
szonozza-e Isten szeretetét vagy el-
utasítja azt. A szeretettel kapcsolat-
ban szót ejt a szexualitásról, amely-
ben Isten, mint a szeretet számtalan
változatában, gyönyörködik. Eluta-
sítja azonban a szexualitás önzõ gya-
korlatát, aminek lépten-nyomon ta-
núi vagyunk, és határozottan állítja,
hogy a szexualitásban az önmagunk-
ról való lemondásnak kell megnyil-
vánulnia.

A világban megmutatkozó szép-
séget Isten szeretetbõl, példaként
adta nekünk, hogy magunk is szépet
hozzunk létre � ez a mûvészetek fel-
adata! �, és így dicsõítsük Õt. Az
ima pedig minden hit kezdete, Is-
tenhez való személyes fordulás: �el-
fordítjuk lelkünket a földi dolgoktól
a tökéletesség, a földi valóságtól a
szellemi lét felé�.

A számtalan probléma tisztá-
zása során a szerzõ maga is bi-
zonytalan, ahogyan ezt bevallja
könyvében. Néha túlkapásokkal és
utópisztikus egyéni vágyakkal is ta-
lálkozunk, ilyen például a nõk pap-
pá szentelésének igénye (pápanõ), a
lehetséges földön kívüliek megtérí-
tésének gondolata vagy az a felszólí-
tás, hogy mindenki legyen vegetári-
ánussá. A teremtett világ sokszínû-
ségét Isten kíváncsi természetével
magyarázza. De jogosan kérdezhet-
jük: egy mindenható lény hogyan
lehet kíváncsi?

Hitet ébresztõ és hitet erõsítõ
mûvel van dolgunk, amely segít el-

igazodni kísértéssekkel teli világunk-
ban és megbirkózni az élet alapvetõ
kérdéseivel. �Abban a reményben
írok, hogy saját hitem tisztázása se-
gíteni fog másokat abban, hogy
megtegyék ugyanezt.�

LEGÉNDY BÁLINT

(Fordította Makovecz Benjamin, 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003, 
254 oldal, 2200 Ft)

KKeelleettii  sszzlláávv  rreeggéékk  
ééss  mmoonnddáákk

Pontosabb jelzõt nem találva, hadd
nevezzem magam is annak a Keleti
szláv regék és mondák könyvét, ami-
ként azt értõ � s számos nyelvé-
szeti, valamint mûvelõdés-, vallás-,
illetve kultúrtörténeti utalású �
zárszavában a gyûjtemény összeál-
lítója definiálja: virtuális kincseslá-
da. Petrovácz István azt is érzékel-
teti, hogy ezek a szájhagyomány
útján terjedõ történetek teljessé-
gükben gyakorlatilag összegyûjt-
hetetlenek, így a kötetbe fölvett
több mint kétszázötven rege és
monda �csak egyetlen merítés� e
lenyûgözõen gazdag kultúrából.
Ez a �merítés� lett összegyûjtve eb-
ben a kötetben hét nagyon szép ívû
fejezetté.

Magától értetõdõen nyitja a sort
a világ teremtésérõl szóló �elbeszé-
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