
ben rekedtség, a szobában való egyedüllét és az
enervált, bizonytalan mozdulatlanság, amelyhez
hozzátársul a magasság, az ég felé törekvés, va-
lamint a fény és az ablak. Ezek a viszonyok egé-
szen összeállnak a Zuhanyfürdő című versben,
ahol a mozdulatlanság nemcsak a merengés ál-
lapotában, hanem a test szintjén is megjelenik,
ahogy a költői én a takaró alatt fekszik és élvezi,
ahogy a haladó nap fénye végigvonul a testén.
A mozdulatlanság azonban a mozgásban is jelen
van, amikor a Monitor című vers alanya szoba-
biciklizés közben tetszőleges háttér kivetítésével
bármilyen teret megkaphat „az utazás cserélhető
metszetében”. (13.) A versek visszatérő elemeinek
variációi kísérletként is értelmezhetők az adott
motívum problémájának megoldására. Zsávo-
lya létének költői értelmezésében az érzékiség és
az absztrakció mentén haladó-billegő mozgás és
az elemi szintig való lebontás jellemző. Tetten ér-
hető ez verseinek nyelvi működésében, ahol
alapvető nyelvi jelekkel zsonglőrködik és új vi-
szonyokat, jelentésrétegeket nyit meg szófordu-
latok roncsolásával, deformálásával és össze-
mosásával — például kötetének az Archaikus
vadorzó fejezetcím alatt olvasható Körkörös nyo-
mozás című versben a világ sajátosan költői és
anyagi élményét, lüktetését mozgó és változó
geometriai formákra dekódolja, melyeket isteni
jelenlét tart mozgásban.

Zsávolya Zoltán verseskötete utazás a költői eg-
zisztenciális önvizsgálat univerzumában a szub-
jektív én, valamint irodalmi művek, történelmi szi-
tuációk és személyek imaginárius nézőpontjának
társításával. Igazi kihívás és csemege a nyelvel-
méletekben otthonosan mozgó és grammatikai vir-
tusra fogékony olvasók számára. (Tipp Cult Kft.,
Budapest, 2013)

KOVÁCS ALEX

WUNIBALD MÜLLER: 
ÉLNI FOG SZÍVETEK
Kiutak a depresszióból

A könyv szerzője pszichoterapeuta, teológus, a
münsterschwarzachi bencés apátság lelkigyakor-
latos házának alapítója. Tanulmányában bemutatja
a depresszió változatos megjelenési formáit és oka-
it, s megismertet bennünket a depresszióból kive-
zető utakkal is. Wunibald Müller kutatásokra hi-
vatkozva hangsúlyozza: egyrészt viszonylag kicsi
a valószínűsége, hogy valaki súlyos depressziós-
sá váljék, a fejlett társadalmakban mindössze a né-
pesség egy százalékát teszik ki azok, akik mániá-
kus depresszióban szenvednek. Másrészt viszont
minden ötödik embernél legalább egyszer fennáll
annak kockázata, hogy minimum egyszer az éle-
tében depresszív lehangoltságot éljen át. Ez az arány

férfiak esetében tíz-tizenöt, a nőknél húsz-harminc
százalék, de mindkét nemnél megfigyelhető a
depresszióra való hajlam kiegyenlítődése.

A depressziót kiválthatja a munkahelyen
vagy az iskolában elszenvedett kudarc, az el-
utasítás megtapasztalása, egy szeretett személy
halála, testi fogyatékosság, házassági konfliktu-
sok, anyagi gondok vagy egy megszokott szerep
elvesztése, de az is, ha valaki mindenáron ra-
gaszkodik teljesíthetetlen vágyaihoz. A depresz-
szió fontos ismertetőjegye lehet, hogy az ember
görcsösen kapaszkodik valamibe, és képtelen el-
engedni egy dolgot, személyt vagy elképzelést.
Ugyanígy a túl szigorú lelkiismeret és a tökéle-
tességre való törekvés. Depressziót okozhat a
feldolgozatlan bűn tudat is. Ez akkor áll fenn, ha
valaki elfojtja a bűnét és a vele kapcsolatos érzé-
seit ahelyett, hogy őszintén bevallaná.

Figyelmeztet ugyanakkor a szerző arra is, hogy
védekezve a depresszió megtapasztalása ellen, nem
kerülhetjük el a benne rejlő üzenetet. A depresszió
ugyanis arra emlékeztet bennünket, hogy éle-
tünknek „vannak nyomasztó, fekete és szürke oldalai
is”, amelyek legalább annyira hozzátartoznak a
sorsunkhoz, „mint a világos, vidám, ragyogó olda-
lak. A tragédia, a baj, a szomorúság és a halál még ak-
kor is életünk természetes velejárója, ha mindent meg-
teszünk elfojtásuk érdekében.” Ezért nem szabad
mesterségesen kiiktatni életünkből a nyomasztó,
szomorú dolgokat, hiszen ezek természetes módon
tartoznak hozzánk. Wunibald Müller szerint a dep-
resszió, „ami azért jön létre, mert az életről alkotott el-
képzelésünk kudarcot vallott és elvesztette realitását, ta-
lán az eddig zárt, esetleg beszűkült gondolatvilágunk
megnyitását akarja elősegíteni”.

A teológus szerző tényként állapítja meg,
hogy a depresszióban szenvedők gyakran felke-
resik a lelkipásztort, noha a súlyosan depresszív
ember pszichéjének gyógyítására nem ő a legil-
letékesebb. Az sem követelhető meg tőle, hogy
pontosan meg tudja ítélni valamely pszichés
megbetegedés súlyosságát. Erre nincs is szük-
ség, de az elvárható Isten emberétől, hogy éber
figyelemmel legyen jelen a találkozásban, ami-
kor hozzáfordulnak. A lelkipásztor a bizalmat
közvetítheti a depresszív ember felé, beszélhet
neki arról, mennyire megalapozott a reménye,
hogy kikerül búskomorságából, és az is, hogy
egy szép napon „újból élő valóság lesz számára az
együvé tartozás saját világával, a kortársaival, kör-
nyezetével és Istennel, amit pillanatnyilag nem érez,
nem tapasztal meg élő valóságként. Elmondhatja
neki, hogy Isten most is jelen van, még ha nem érzi
is.” A lelkipásztor személyében az ígéret ölt tes-
tet. „Ő maga lesz az út, amelyen át az összetartozás,
a védettség tapasztalata megtapasztalható. Legaláb-
bis erre szólít fel.” Lehetséges, hogy a lelkipásztor

799

17_SZEMLE_október_Layout 1  2014.09.15.  13:39  Page 799



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)

BODNÁR DÁNIEL

CSÓKAY ANDRÁS: 
AGYSEBÉSZET RÓZSAFÜZÉRREL

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)

ZSIRAI LÁSZLÓ
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