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Könyvbemutató
Keszthelyen a Fejér

György Városi
Könyvtárban

Az Ahonnan jöttem (Pálfalvi Nándor élete és

munkássága) címû mûvemet mutattam be 2008.
szeptember 22-én Keszthelyen, a Fejér György
Városi Könyvtárban. A kötetet Az Év Könyvtá-
ra 2006 címet elnyert intézmény Könyvtárpárto-
ló Alapítványa adta ki ötszáz példányban. (Fele-
lõs kiadó: Pappné Beke Judit igazgató. Nyomdai
munkálatok: Ziegler-nyomda, Keszthely. Kötés:
Csonka Károly, Keszthely.)

A biográfia egy olyan 77 éves (Keszthelyen
élõ) íróról szól, aki 39 eddig megjelent kötete
okán feltétlenül méltónak bizonyult a megörökí-
tésre. Ez a könyv elégtételül is szolgálhat annak
a kiemelkedõ jelentõségû alkotónak, akit évtize-
deken keresztül háttérbe szorítottak.

A több mint fél évszázados írói pálya mûvei
mélyen benne gyökereznek a kor magyar való-
ságában, hiszen ott él, ott lélegzik bennük annak
minden rezdülése – írójuk törekvései, eszméi,
érzelmei tükrében.

A széles látókörû Pálfalvi Nándor – megértve
a mûveiben megelevenedõ jelenségek fontossá-
gát – alkotásaiban (kivételes felelõsségérzettõl
vezérelve) hiteles krónikása akart lenni korának.
Mindig érezte a szavak súlyának fontosságát,
meghallotta a kor azon parancsait, amelyek arra

figyelmeztették, nem hallgathatja el a szorító
gondokat. Színt kell vallania, állást kell foglal-
nia a korkérdésekben. S mindig a pozitív tartal-
mak, pozitív eszmények védelmében. A tudatos
lét- és lélekrombolással ugyanúgy szembefordult,
mint az élet értékeit beszennyezõ és aláásó tö-
rekvésekkel. Az igazság nevében protestált a
fundamentális értékrend megcsúfolása ellen. A
tiszta élet nem tûrheti meg a hazugságot, mert a
hazugság magával hozza az emberek megtévesz-
tését, a gyûlöletet, az emberellenes erõk elszaba-
dulását.

Amikor 2006 októberében – szintén a keszt-
helyi Városi Könyvtárban – bemutattam Pálfalvi
Nándor 39. mûvét, a Ne fesd az ördögöt címû
kötetét (amely 14 elbeszélést és 2 kisregényt
tartalmaz), már elhatároztuk, hogy ez a kezdõdõ
kapcsolat köztünk ki fog teljesedni egy az õ éle-
tét és munkásságát bemutató biográfia megírá-
sával is. (A Ne fesd az ördögöt kötet egyik kis-
regényével, a Nagyapa forradalmával ünnepel-
tük meg az 1956-os forradalom és szabadság-
harcnak, valamint az író alkotói pályájának öt-
venéves évfordulóját.)

Azért lehettünk „alkotótársakká”, mert mind-
kettõnket az az Ady Endre-i gondolat vezérel,
amely szerint: „Mi megmaradtunk a régi ideálok
mellett. Mi csak a szárnyakra emlékezünk, a
repülõ, a szállva szálló szárnyakra…”

A Pálfalvi-életmû sokrétûsége imponáló. A
tüzértiszti végzettségû Pálfalvi Nándor újságíró-
ként kezdte pályáját. A Néphadsereg címû lap-
nál már 1951 és 1953 között munkatárs volt –
egészségi állapota miatt leszereléséig. 1953–54-
ben a Pajtás címû úttörõújságnál volt rovatveze-
tõ. 1954 és 1956 között a Szabad Föld szerkesztõ-
ségében dolgozott. (Közben az ELTE bölcsész-
karának magyar szakára is járt.) Majd a Ma-
gyar Rádió Falurovatához került riporternek
(1957–1959). Ezután lett a Magyar Televízió
munkatársa (1959–1964: dramaturg, 1965–
1977: szerkesztõ-riporter). 1977 és 1985 kö-
zött a Képes Újság fõmunkatársa és rovatve-
zetõje volt. Végül 1985-tõl 1988-ig újra a
Magyar Televíziónál dolgozott (a Mûsorpro-
paganda- és Sajtó-fõszerkesztõség vezetõjeként
és szerkesztõbizottsági tagként). Mint a tele-
vízió munkatársa hat tévéfilm dramaturgja volt
és mintegy háromszáz dokumentum- és riport-
film munkálataiban vett részt (mint szerkesz-
tõ, író, rendezõ).
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1956 nyarától kezdett könyveket írni. Elõbb
irodalmi riportokat, riport- és dokumentumregé-
nyeket (amelyekkel késõbb is megpróbálkozott),
majd ifjúsági regényeket (késõbb meséket is),
„valódi” regényeket, novellákat, három színmû-
vet (kettõt be is mutattak) és három kötet verset.
Egy novellájából és egy regényébõl tévé, egy
másik regényébõl mozifilm is készült. Jelenleg
is több mûve vár kiadásra.

A szegény, hatgyermekes Nógrád megyei
családból származó író szorosan kötõdik a szü-
lõ, felnevelõ és éltetõ családhoz, tájhoz, s a sze-
génységhez, amelynek minden hátulütõjét a sa-
ját bõrén kellett tapasztalnia. „Ott van õ honn”,
„ott az õ világa”: sosem felejti, s nem egy mû-
vében érzékeny lélekkel, elevenen és példamu-
tatóan ábrázolja is azokat az emlékeket, amelye-
ket magába fogadott. – Más mûveire is jellemzõ
az író mély emberismerete, az emberábrázolás
mélysége és érzékletessége, a plasztikus való-
ság- és jellemábrázolás, a hiteles lélekrajz, s a nagy
hangulatteremtõ erejû, páratlanul egyedi, csak rá
jellemzõ szemléletes, láttató, eleven stílus.

A gyermekkor élményvilága tiszta képet
mutató, erõs, gazdag lelki egységet teremt – mint
mélységes és kiapadhatatlan forrást. S ezekre az
emlékekre rakodtak rá a késõbb megélt idõk törté-
nései is (erõsen érzelmi és költõi vonásokkal).
Pálfalvi Nándor irányító, vezérlõ elve a rendkívüli
alkotói tudatosság, amely az emberi, mûvészi, tár-
sadalmi, történelmi tapasztalatok párlata, s amely
célt is ad az áradó emlékeknek. Az író nagy gond-
dal, a valósághoz méltóan tárja és mutatja fel a
szavakban a világ minden kis részletét.

Az örök emberi küzdelem, a választási lehe-
tõségek elé állított szereplõk sorsa lebilincselõ
mesélõkedvvel kerekedik ki, tárul az olvasók elé,
akik így „ajándékba” kapják a XX. század em-
bereinek híven megelevenített világát.

Kardos Gy. József

Forrai György a Vasas
Központi Könyvtár
Alapítványnál

2008. november 3-án a Biblia éve keretében
Forrai György gyermekgyógyász, kandidátus,
számos kultúrtörténeti könyv szerzõje Betegsé-

gek a Bibliában címmel tartott elõadást.

Elõadásának alapja a 2003-ban megjelent Gyó-

gyítások könyve – Lehet-e orvosi lexikon a Bib-

lia? címû kötete volt. Forrai a Bibliában talált
utalásokból összeállított könyvébõl olvasott fel
részleteket, rámutatva azokra a tapasztalatokra
és megfigyelésekre, amelyekre az ókor gyógyító
emberei munkájukban támaszkodtak.

A Bibliában elõforduló betegségek közül ki-
emelte azokat, amelyek ma is léteznek, bár –
mint mondta – némely esetben nem állapítható
meg pontosan, hogy a kifejezés milyen betegsé-
get jelent.

Azokat a betegségeket, amelyeknek tünetei a
bõr felületén jelentkeztek, két csoportra osztot-
ták: olyanokra, amelyeknél a beteget teljesen el
kellett különíteni, és olyanokra, amelyeknél az
illetõ a környezetében maradhatott.

Tökéletes elkülönítésre volt szükség a követ-
kezõknél: lepra vagy bélpoklosság, himlõ (Jób
talán ebben szenvedett), lépfene, rüh. Amelyek-
nél nem volt szükség elkülönítésre: gyulladás,

kelevén; belsõ tünetekkel járó betegségek:
bubópestis, sorvadás vagy tuberkulózis, tífusz,

malária és vérhas; szembetegségek, Keleten igen
gyakoriak: járványos vakság; ideg- és lelki-

betegségek, és azok kezelése.
Elõadásában az egyik legismertebb beteg-

ségrõl, a poklosságról beszélt, amelyet több
helyütt bélpoklosságnak is ír a Károli-féle
magyar fordítás. A leírások orvosi szempont-
ból sok esetben nehezen besorolható kórké-
pekre utalnak, a ma ismert leprához csak kis
részben hasonlítanak. A lepra az ókorban gyó-
gyíthatatlan volt. A betegre a társadalomból


