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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



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. december • 29

való kirekesztés várt, szigorú vallási elõírások
alapján jártak el vele szemben. A beteg elkü-
lönítésén kívül egyéb gyógykezelést nem em-
lít az írás. Az ilyen esetekben megfogalmazott
teendõk, illetve a betegek elkülönítése sok-sok
évszázaddal megelõzve korukat, a modern
közegészségügy hatékony higiéniai és járvány-
ellenes tevékenységét idézik. A karantén ószö-
vetségi eredetû.

A Biblia beszél természetes gyógymódokról

is mint a betegség enyhítésének vagy gyógyítá-
sának eszközeirõl:

– fekélyek kezelésekor a sebet kitisztították, olíva-
olajjal lágyították, majd fedõkötést alkalmaztak;

– említést tesz gyógyító hatású levelekrõl is
(Ezékiel próféta könyve).

Érdekes tanulságként összegezhetjük, hogy az
ókorból ismert mágikus papiruszok kuruzsló el-
járásaitól eltérõen a Biblia a betegségek racioná-
lis felismerését és gyógyítását szorgalmazta.

Az elõadás a közönség által feltett kérdések
megválaszolásával folytatódott. Az est végén
Forrai doktor néhány, a témához kapcsolódó
viccel emelte az est hangulatát.

Abuné Grasselli Edit


