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Rohanó, taposómalomszerû világunkban mosolyfakasztó, fel
üdítô könyvecskét vehetünk a kezünkbe. Nem csak orvosok
nak. A „Nem csak orvosoknak” a könyv borítóján olvasható,
a szerzô ajánlása. Valóban ez a kis gyûjtemény az orvoslás, a
„borbélymesterség” területérôl mindenkit megkacagtat, baráta
im sokszor a hasukat fogták, úgy nevettek rajta. Mindenkinek
jó szívvel ajánlom, sôt vénymentes orvosságként javaslom.

Keserûen, de derûs bölcsességgel tudomásul véve írja, hogy a
történetecskéket, az érdekességeket saját majdani orvosegyete
mi elôadásainak fellazítására gyûjtögette hangyaszorgalommal,
de sorsa másként alakult. Amit magának szánt, most közreadja,
hogy velük mások színesíthessék az orvosképzést.

A csattanós történetek, a szóban terjedô mondások összegyûjtése
sok évtizedes kutakodás eredménye, gazdagítva a saját él
mények gondos feljegyzésével. A fel- és megjegyzésekbôl, a
történetecskékbôl, az érdekességekbôl hihetetlen tudás sejlik
ki. A leírt történetek újságokból, könyvekbôl, színészek, po
litikusok, államférfiak, tudósok, orvosok, sôt szerzetesek, egy
házi méltóságok, zenészek stb. magyar, német, angol, sôt fran
cia nyelvû írásaiból, jegyzeteibôl származnak, nem beszélve
az ókori görög–latin forrásokról, a Bibliáról, festményekrôl,
szobrokról, templomi freskókról no meg a borról írtakról. Ilyen
gyûjtésre csak különleges érdeklôdési körû ember, „reneszánsz
mûveltségû” orvos képes.
A könyv 51 részre tagolódik (340 oldal), az orvosvilág arcula
tainak mindegyikére kiterjed. A Medicina Kiadó gondozásában
jelent meg 2009-ben. Választékosan szép kiadvány.
A bevezetôben a szerzô a nevetésrôl ír, mondván, hogy a neve
tés az Isten ajándéka, a Homo sapiens sajátja. A nevetés test
mozgás, a nevetés gyógyít, a nevetés a legfontosabb emberi
jellem, „az én-tudatosságban gyökeredzik”. De a nevetés, a
vidám derû átültetése a betegbe az orvoslásban is segít, sôt az
orvosnak is a mindennapi munkájában: elviselni a sok szenve
dés, nyomorúság, a végzetes betegségek látványát. Könyvét a
szerzô nevettetésre szánja, és ekként gyógyítókönyvecskének
is nevezhetnénk. Olvasgatása valóban felüdülést hoz, nevettet.
Együltében végigolvasni nem lehet, mindig csak néhány törté
netnyit, és ez is elég ahhoz, hogy kikapcsolódjunk.
A másik cél, ahogy a szerzô írja, a szürke egyhangú elôadások
feloldása. Az elôadás tárgyához kapcsolódó csattanós történet
áldásos hatását minden elôadó ismeri. Gaál Csaba könyve ebbôl
a szempontból is egyedülálló forrás, és nem csak orvosoknak.
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A könyv kor és jellemrajz is, az ókor emberétôl, szokásaitól
napjaink világáig, hiszen az efféle elbeszélések, rövid tréfás
történetek „pontosan megvilágítják az illetô személyiségét, va
lamint a kor adottságait”. Ám a könyvben olvasható „elôzô ko
rok orvosi vonatkozású eseményei” orvoslásunk, tudományunk
gyökereinek apró részei is, az orvostörténelemhez tartoznak.

Az írottakat találó, néhol meghökkentô karikatúrák egészítik ki.
Ezek jó része Dr. Volker Lange, berlini orvos mûvei, a többi a szer
zô ötletein alapul, illetôleg a szerzô gyûjteményeibôl származik.

Az írások az önmegismerésre is alkalmat adnak. Butaságok, hi
bák, még ha oly tréfásak is, elgondolkoztatnak, énünk szembe
sül velük. Mások dôreségébôl sokat tanulhatunk.

Az irodalomjegyzék többoldalnyi; ide a szerzô csak az általa
olvasottakat vette, azokat, amelyek könyvtárában mind meg
találhatók.

„Mindezen túl – írja a szerzô – a gyûjtemény alapján a medikus
elgondolkodhat pályaválasztásának felelôsségteljes voltáról,
az orvoskolléga tanulságos, megszívlelendô és vidító-vigasz
taló történeteket olvashat, a laikus pedig betekinthet a fehér
köpenyesek világának kulisszái mögé, hogy ócsárlás és mítosz
helyett való képet alkothasson egészségének ôrérôl.”

Befejezésül utalok a szerzô figyelmeztetésére: „A mai ember
hajlamos az évezred(ek) elôtti, sôt még a századokkal korábbi
szellemi élet képviselôirôl lenézôen vélekedni, pedig ôk sem
miben nem álltak hátrább a maiaknál.” E figyelmeztetés igazát
ez a könyv is tanúsítja.

A könyv végén a nyelvrôl, valamint a gyógyítás és a mûvészet
összefüggéseirôl írt csattanós történetek olvashatók, és jólle
het a szerzônek fenntartásai is voltak ezzel kapcsolatban, ez
a rész is szervesen illeszkedik az egészbe. A nyelv az orvos

munkaeszköze, a mûvészet pedig az orvoslás szellemiségének
tartozéka.

Az efféle történetek összegyûjtése nemes feladat, mert különben
a homályba vesznek, így pedig az utókor is okulhat belôlük.
Kérem az olvasót, szerezze meg a könyvet, ne fossza meg ma
gát ettôl a szellemi, lelki felüdüléstôl.

József Attila
POGÁNYOS HITVALLÁS MAGYARUL
Hol vagy erős pogány sereg,
Hős Vata, bálványos berek?
Hol alszol bátor Bocskay?
Kossuth dicső csapatjai?!

Szegődjünk hát nyomába mi
Gyávaságot irtani,
Álljuk helyünket emberül –
Ki küzd, megél, más elmerül.

A bősz magyar vér nem buzog?
Mint gyáva, hitvány koldusok
Könyörgünk már az életér’?
Hadúr öszvérként mendegél?

Megáll Isten, meg a világ,
Gyönyörrel bámul ily csudát,
Hogy vasököllel, ha akar,
Szabad s egész lesz a magyar.

Ó nem, ilyet ne higgyetek –
Hadúr itt van közöttetek,
Hadúr a roppant Őspogány
Üget sötétpej vadlován.
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