
A megidézett Szalai doktor így vallott magáról
2006-ban, a „Pécsi Pius Gimnázium 1940–1948
közötti története és az 1948-ban érettségizett
diákok életútja” című emlékkönyvben:

„1930-as vagyok, így az osztályban a „fiatalok” közé
tartoztam. Vajszlón születtem, az »Ormányság fő-
városában«, ahonnan szüleim és rokonaim is ered-
nek. Később Németbolyba költöztünk, a sváb köz-
ségbe. Apám a malom intézője lett. Bár egy életútban
nem sok idő a három vagy nyolc esztendő, mégis
életem fontos állomásai mind a mai napig. Bólyban
négy elemi után az 1940-ben meginduló polgári is-
kola első osztályába jártam, de otthon már közben el-
határoztuk, hogy a pécsi Pius Gimnáziumba külde-
nek szüleim. A káplántól tanultam latint, hogy a
különbözeti vizsgára felkészüljek. A felvételim sike-
rült. Pécsre költöztünk, ahol apám a Futura Szövet-
kezet vezető tisztviselője, később igazgatója lett. Én
pedig mint másodikos piusista páter Ádám osztá-
lyában megkezdtem középiskolai boldog éveimet.
1948-ban letettem az érettségit.
Orvos szerettem volna lenni. Már 1939-es dolgoza-
tomban is erről írtam, így természetszerűen az Or-
vostudományi Egyetemre jelentkeztem. A felvételi-
kor „beszélgetni” kellett Major Sándor V. éves
hallgatóval, aki politikai megbízott volt. 1956 után
derült ki a káderlapokból, milyen jellemzést írtak
rólam: „Túlságosan intelligens, félő, hogy nézetei
miatt reakciós klikk szerveződhet körülötte. Kleriká-
lis, a pécsi székesegyház kórusának tagja. Ezért fel-
vételre nem alkalmas.” Már másfél hónapja folyt az
oktatás, mikor értesítettek, hogy mégis fölvesznek, ha
felhagyok klerikális nézeteimmel. (Ezután még hat-
van évig énekeltem a székesegyházi kórusban.)
1954-ben doktoráltam. Sebész szerettem volna lenni.
Ám az akkori végzősöknek csak egészen más lehető-
séget csillantottak fel: 1. körzeti orvos falun, 2. Kö-
jál, 3. mentőorvos. Így lettem mentőorvos, majd egy
év múltán Pécsbányatelepen körzeti orvos. Egy év
múlva ki kellett volna költöznöm a szolgálati la-
kásba, inkább a pécsi álláslehetőségek után kutattam.
A következő állomás 1955-ben nyílt meg számomra:
napi négy órában lettem megyei sportfőorvos. Ez a

szakma és az én pályám akkor indult, s rövid időn be-
lül fejlődött ki a rendelő, a működés koncepciója. S én
is, mint az ország elsőként szakvizsgázott sportor-
vosa. Nem lettem sebész, de valamit sikerült leten-
nem ebben a szakmában folyamatosan eltöltött 50 év
alatt az asztalra. Sorban jöttek különböző feladatok,
megbízások, tisztségek, különféle vezető pozíciók a
szakmában, a sportéletben, majd a közéletben is.
Részt vettem számos Európa-, világbajnokságon, a
barcelonai olimpián, s az ökölvívó válogatott orvo-
saként sok kitűnő világversenyen segíthettem a ver-
senyzőket a sikerhez. Szakmai megbízatásokat 75
éves koromig folyamatosan elláttam, s a mai napig
gondozok egy kosárlabdacsapatot.”

A sport, az orvoslás és a művészetek iránti ra-
jongó szeretet kíséri végig az életét. Az Or-
mánság szülötte, 80 éve alatt jószerével a lábát
sem tette ki Baranyából. Ha rövid időre eluta-
zott is, akkor a kultúra bölcsőhelyeit kereste fel,
Egyiptomot, Görögországot, Itáliát. Útinaplóját
folytatásokban közölte a megyei lap, ott báto-
rították, hogy jelentesse meg őket kötetben, az
akkor induló Útikönyvek sorozatban. Végül is
elbukott a kísérlet, mondván, hogy „aki temp-
lomban esküdött, annak ne adjuk ki a könyvét”.
Régente ez úgy volt – a fiatalabb olvasók ked-
véért –, hogy a megyék ajánlása is kellett a köz-
ponti szerkesztőség döntéseihez. (Akármeny-
nyire kerülni akarom is jelen írásomban a poli-
tikai felhangokat, csak nem tudom megállni,
hogy ne emlékezzek a pártállam egyik pécsi ve-
zetőjének idevágó, a helyi újságnak szóló intel-
mére: „A Dunántúli Napló első oldalán ne kö-
zöljenek olyan városi vagy falusi képet, amelyen
templomtorony látható!”)

A mély levegővétel után vissza dr. Szalai Ist-
vánhoz, az ország egyik első sport-szakfőorvo-
sához. Diákként ismerten meg a mindig elegáns,
szálfatermetű, már áprilisban napbarnított (hol
volt akkor még szolárium?!), mindig mosolygós
embert, aki kezdő sportorvosként mérte a vér-
nyomásom,vizsgálta tüdőkapacitásom és egyál-
talán azt, alkalmas vagyok-e a középiskolai
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Pécsi emléktöredékek
a 80 éves dr. Szalai Istvánról



Ferencesek utcai Jancsi
fagylaltost, a Hal téri ko-
fás buszvégállomást,
gyerekkorának kedves
helyszíneit. Ezek adták
írásainak témáit, innét
indult el perlekedni a
mával (mit mával, ennek
is már 30–40 éve!), meg-
ismertetni és megszeret-
tetni az idegennel az öt-
tornyú város múltját és
az abban gyökeredző je-
lent.

Múlt és jelen. Írásai-
nak örökösen visszatérő
motívuma. A „Tempora
mutantur” című karco-
latában így emlékeztet a
múló időre: „Gyere, kis-

unokám, írd le szépen a neved. A nagypapa
majd vezeti a kezed. 30 évvel később: jöjjön,
Nagypapa, itt kell aláírni az örökösödési szer-
ződést, majd mi vezetjük a kezét.” Az utcán
egyik olvasója megszólította, és felhánytorgatta
neki, hogy a doktor úr régente sokkal vidá-
mabb cikkeket írt. Igaza van, de akkor még
nem volt lényeges a cím folytatása: „et nos mu-
tamur in illis” – mondta.

Egyik legutóbbi pécsi utam alkalmából a szé-
kesegyház kórusát hallgatva jutott eszembe
István barátom, akit nem láttam kiemelkedni a
tenor szólam énekesei közül. Társai szerint ez
még a közelmúltban is ritkán fordult elő. A gre-
gorián dallamai elkísértek a Dóm tér lombját
vesztett gesztenyefái alá. Talán eltelt egy óra is,
amikor megszólalt a székesegyház fenséges
harangja. És emlékeztetett. Egy régvolt beszél-
getés szavai idéződtek fel bennem, amikor
ugyanitt, ugyanennek a Péter-harangnak a bon-
gásakor a sportorvos arról elmélkedett, hogy a
harangszó körülveszi, átjárja testét és lelkét az
embernek. Amíg harangoznak, kicsit mások
leszünk, függetlenül vallásunktól. Minden ha-
rangszó megpendíti lelkünk egyik húrját, és ott
zeng bennünk tovább, a végsőkig. Remélem jól
idéztem az évtizede hallott szavaikat, de a lé-
nyege ez volt mondandójának. Egy tiszta te-
norhang, a nagyharang mély búgásával kísérve.
A sok szép pécsi este egyikén.

KRASSÓ LÁSZLÓ
(rádiós újságíró, Budapest)
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kosárlabdázásra, amely egyébként az általa is
űzött kedvenc sportág volt. Évekkel később, ami-
kor első munkahelyemen, a Magyar Rádió pé-
csi stúdiójában neki is állandó rovata volt a he-
lyes életmódról, az egészség megőrzéséről,
mindig becsempészve mondandójába valamit az
örökérvényű művészet tanításából, a munkatársi
kapcsolat barátsággá nemesedett köztünk. Vele
a találkozás mindig élményszámba ment. Tör-
téneteit élvezetes előadása is érdekessé tette, de
a vége mindig az volt, hogy nagy aktatáskájá-
ból előkerült valami, egy könyv, egy régi új-
ságkivágás, egy muzeális lemezborító, egy el-
sárgult kottalap, falatnyi szellemi gyorstáplálék.

Nemcsak szólni tudott a művészetekről, ha-
nem a székesegyház kórusában magas színvo-
nalon művelte is az éneklést. Ki tudja, mi lehe-
tett volna belőle, ha nem az orvoslást választja
fő hivatásának? Énekes? Művészettörténész?
Író? A felsoroltakban is tudott kiemelkedőt
nyújtani. Ma már nyílt titok, hogy neves írók
előtt nyert jeligés novellapályázatokat. Szak-
cikkei és irodalmi munkái a magyar tudomá-
nyos élet és literatúra értékeivé lettek.

Régen találkoztunk. Megkeseredett-e a las-
san-lassan polgári hangulatát, mediterránhoz
illő nyugalmát talán végképp elveszített Pécs
láttán – nem tudom. Közös barátainktól, az ott
ragadt „tükéktől” hallom, hogy testi ereje az
utóbbi időben megroppant, ritkábban emlegeti
a Caflisch cukrászdát, a Klobucsár-féle gyar-
matáruboltot, a Hammerli vaskereskedést, a


