
a múltban ugyancsak megszenvedte a sötétsé-
get, amelyből Isten kivezette, ezért hisz abban,
hogy „most is képes kivezetni mind őt, mind a másik
embert”. Ez nem makacs ragaszkodás Isten se-
gítségéhez, „nem az Ő közreműködésének a kiköve-
telése, hanem a lelke mélyén megszülető, halk, mégis
határtalanul erős bizalom Isten jelenlétében és együtt-
működésében. Bizalom, amely Istennel való saját,
megtapasztalt összetartozásából ered.”

Bebizonyosodott az is, hogy épp a depresszív
embereknek nagy segítséget jelenthet a közvetlen
biztatás, egy vigasztaló szó vagy tanács. A közös
ima, például a zsoltár elmondása is, enyhülést
hozhat és új bátorságot önthet az emberbe. Ha a
depresszióban szenvedő személy a zsoltárokban
önmagát ismeri fel, az csökkentheti nyomasztó
hangulatát, és végül elvezetheti őt adott helyzeté-
ben Isten jelenlétének megtapasztalásához. A zsol-
tárokat imádkozhatjuk áhítattal bensőnkben, a
szívünkben, de ki is kiabálhatjuk magunkból. Be-
leélhetjük magunkat egy különösen nekünk szóló
zsoltárba, miközben újból és újból elmondjuk, el-
imádkozzuk vagy elénekeljük azt. A könyv szer-
zője szerint különösen alkalmas e célra a 68.
zsoltár, amely a totális kilátástalanságból jut el az
Istenbe vetett teljes bizalomig, hogy az Úr segít-
ségével van remény az iszapos mélységből való
kiemelkedésre: „Ételembe epét kevertek, / és szomjú-
ságomban ecettel itatnak (…) Nyomorult vagyok és
szenvedek, / de segítséged, Istenem!, fölemel engem!
(…) Látják ezt a megalázottak és örülnek; / keressétek
az Istent, / és szívetek élni fog!” (Ford. Mészáros Er-
zsébet; Bencés Kiadó, Pan nonhalma, 2013)
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Vallomások útközben alcímű könyvét a következő
gondolataival ajánlja a szerző: „Közel kétezer esz-
tendő telt el, mire az agykutatók között egyfajta
konszenzus alakult ki abban, miként segíti a kul-
túra, a spiritualitás — benne az imádság — kre-
ativitásunkat. Tény, hogy a tanulás önmagában
keveset ér; a kreativitáshoz szükség van az intu-
ícióra is, ami pedig gazdag belső világot feltéte-
lez. Ez a kulturális örökségünk megismerésével
és Istenhez való odafordulásunkkal jön létre éle-
tünkben. Az is tény, hogy ennek az odafordu-
lásnak a jegyei az emberiség kultúrájában is
megjelennek. Az Istennel való kapcsolat pedig leg-
főképpen a vele való beszélgetésben, vagyis az
imádságban valósul meg.”

A Prima Primissima-közönségdíjas Csókay
And rás idegsebész főorvos személyes tapaszta-
latainak megosztásával és olvasmányélményeinek

felidézésével számol be arról a lelki útról, ami az
orvostudományban kifejtett ötletteli alkotómun-
kája révén elért eredményeiig vezetett. A gond-
viselő Isten által vezérelt gyógyító alapos fegye-
lemmel-figyelemmel viseltetik a beteg iránt,
képzettségét folyamatosan fejleszti; imával kezdett
és imával befejezett bonctani gyakorlatainak (mo-
dellezett műtétek) alkalmazott hasznáról a Holtak
az élőkért című fejezetben számol be. Ezen kívül is
számos példa segítségével igazolja üdvözlendő el-
szántságát a gyógyító világrend kialakítása ér-
dekében. Boldog Batthyány-Strattmann László sze-
retettel munkálkodó szemsebészt személyes
példaképének tekinti, sok kortárs gondolkodó és
gyakorló orvos észrevételeit idézi.

Az emlékezést erősítő imádkozás, az ötlet-
gazdagság képességének kialakítása, a kifogy-
hatatlan empátiához vezető érzelmi világ belső
gazdagodása, a hit és az ész között szükséges kap-
csolat, a szüntelen szakmai kísérletezés remény-
teli ígérete, a jószándékú humor, a tudomány és
a művészet hitbeli egyesülése az Istennek kedves
szolgálat mindennapi gyakorlatában biztonságot
adó erő kifejeződései.

A Csókay-könyv értéke tulajdonképpen a té-
kozló fiú helyzetéből kikerülő-megvilágosuló
ember őszinteségében rejlik. Arra mutat rá, hogy
a jóságos, de olykor a megbocsátható bűnbe eső
termtények iránti természetes szeretet a boldog-
sággal biztató földi lét egyedül hiteles módja. Ko-
runk fő problémájaként tárgyalja a magzatelhaj-
tást, az idegrendszeri és pszichés megerőltetést,
a munka-alkoholizmust és annak ellenkezőjét, a
munkanélküliséget, korunk ellentmondásait, va-
lamint több egyéb filozofikus szemléletű témát
emel ki az emberi lélek mezőiből, s tesz megfon-
tolandó tanulsággá az ember életében.

Nem hétköznapi élmény szembesülni az ér-
alagút-technikájával agybeteg embereket meg-
mentő orvos gondolataival. Egyaránt belátást
enged szakmájának közegébe és személyes él-
ményeibe, miközben neves tudósok, a józan élet
példája mellett érvelő papok bölcsességeire hi-
vatkozik. A könyvet záró oldalak Csókay dok-
tor és munkatársai új műtéti eljárásairól, mód-
szerei ről beszámoló, nemzetközi szaklapokban
publikált, fontosabb cikkeinek felsorolását tar-
talmazzák.

Az Agysebészet rózsafüzérrel című könyv egy
Krisztust követő orvos memoárja és társada-
lomszemléleti tanulmánya egyszerre, ám első-
sorban lelki szempontból elgondolkodtatóan
megerősítő, megfontolásra méltó, nemes erkölcsi
szempontokat hangsúlyozó, tanulságos olvas-
mány. (Szent István Társulat, Budapest, 2013)
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