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hály, Csendes László, Dubecz Sándor,
Naszlady Attila, Kertész László, Vörösmarty Dániel, Nemes György, Sz. Horváth Erzsébet, Győrffy Rózsa, D. Szűcs
László, Pap Zoltán, Debrődi Gábor, Molnár László.
II. Erdélyi 1956-os viszontagságok.
Szerzők: Vincze-Tiszay Gabriella, Vincze János, Pruzsinszkyné Szabó Ibolya.
III. Felelősségtudat és igazságérzet.
Szabó Béla, Vincze János, Vincze-Tiszay
Gabriella, Somogyi János, és Sótonyi
Péter közleményeivel.
IV. Életrajzok, laudációk. Szerzők:
Svéd László, Jámbor Gyula, Dubecz

Sándorné, Vincsze-Tiszay Gabriella, Vér
Ágota, Szabó János, Vincze János, Módis
László, Pap Zoltán, Czinge Andrásné
Halasi Erzsébet.
A könyvet ajánlom elolvasásra mindenkinek, de természetesen főként az
egészségügyben dolgozó kollégáimnak,
nagy hangsúllyal az orvostanhallgatóknak!
Tanulhatunk a nemes emberi példákból,
erőt meríthetünk a hivatástudat és hazaszeretet elmélyítéséhez, és pontosabban
érthetjük az elmúlt események mozgató
rugóit, melyek formálták a sorsunkat.
Köszönet a szerzőknek!

Sipka Sándor
Csiba László: Kérem boncoljanak fel! Egy orvos vallomásai.
Szent Gellért Kiadó, Budapest 2008. 184 lap
Az orvos, kinek 43 rövid novellából,
karcolatból álló vallomását veszi kezébe
az olvasó, a Debreceni Egyetem Ideggyógyászati (Neurológiai) Klinikájának
professzora. A 184 oldal terjedelmű
vékonyka könyv a Szent Gellért Kiadó
nyomdájában, László Ákos grafikus
illusztrációival készült, és 2008 Karácsonyán, mikorra megjelent, ajándéknak és
olvasmánynak egyaránt remeknek bizonyult.
A történetek, sztorik „csupasz valóságukban” is érdekesek, változatosak, szórakoztatóak vagy szívszorítóak. Van
közöttük komoly és humoros hangvételű
utazási kaland, emlékezetes orvosi eset,
egy-egy beteg ember különös megnyilvánulása, bravúros jellemzés a japán
gondolkodásról, empatikus azonosulás
Sántha Kálmánnal, gyönyörű rezdülés a
szülői örömökről és szeretetről, megragadó szülőtisztelet és férfias vallomás a

kifejezhetetlen, éteri szerelemről. Mindez
nagyon magas irodalmi színvonalon. A
„Siratóének” című írásnak helye lehet a
legszebb magyar novellák között, vagy a
„Joseph Mengele «gyenge» pillanata”
iskolai tanításra is érdemes „igaz magyar” történet lehetne, hogy csak kettőt
emeljek ki.
Csiba professzor sokoldalú tehetséggel megáldott ember, aki nehéz orvosi
hivatása művelésekor erőt tud meríteni a
művészetekből, irodalomból, zenéből,
képzőművészetből a naponta látott és
tapasztalt emberi tragédiák elviseléséhez,
elviseltetéséhez. Erős és egészséges családi háttere és kulturális öröksége, ami
táplálja, nagy erőt, hol derűs, hol maró
humorizáló képességet ad neki, hogy
összetett alkotó tehetségét a legnemesebb
formákban élje ki sokunk hasznára és
örömére.

Sipka Sándor

