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• Uray Zoltán olimpikonnal egy kolozsvári 
sporttörténeti konferencián találkoztam először. 
Hallottam róla már korábban is, mint a kolozs-
vári református kollégium öregdiákjáról, aki 
támogatja a volt iskola sportolóit. Hallottam róla 
sugárbiológusként, mint aki negyven éven ke-
resztül dolgozott a kolozsvári Onkológiai Inté-
zetben. Tudtam, hogy az MTA külső tagja, hogy 
az EME egyik szakosztályának aktív tagja. Azt 
viszont nem, hogy mennyire közvetlen és kedves 
ember. Erről csak akkor győződtem meg, amikor 
lakásán fogadott, ahol életéről, a vívásról és 
tudományos munkájáról beszélgettünk.

S O M O G Y I  B O T O N D

– Gyermekként és kamaszként 
élte meg a második világháborút. 
Mire emlékszik vissza több mint 
60 év elteltével?
– Szüleim német iskolába írattak. 
Tetszett nekem az a katonai fegye-
lem, de csak egészen negyedikig, 
amikor megváltozott a hangulat. 
Akkor alakult meg a német ifj úsági 
fasiszta szervezet. Azok a gyerekek, 
akikkel addig együtt játszottam, uni-
formist kaptak, erőszakosak lettek, 
és állandóan verekedtek. Azt is szo-
morú volt látni, ahogy később (az Öt-
vös utcában laktunk, ott volt a zsidó 
elemi iskola is) vitték ismerőseinket a 
deportálás alkalmával. Az ablakból 
néztük, de semmit sem tehettünk. 
Már akkor megtanultam, hogy az 
embereket csak eredményeik, mun-
kájuk alapján különböztessem meg.

– Hosszú évekig a református kol-
légiumba járt. Mit jelentett ez ak-
kor és a későbbiekben?
– Új világ volt számomra. Otthon úgy 
neveltek, hogy fegyelem, pontosság, 
tisztesség. Ezt mind megkaptam a 
református kollégiumban, sőt. Végte-
lenül jól éreztem magam ott, nagyon 
szerettem osztálytársaimat, de taná-
raimat is. Olyan tanáraim voltak, akik 
később egyetemi tanárokká váltak.

– A kommunizmus és az államo-
sítás következett. Nagyon sok 
családot sújtott. Az Uray családot 
különösen.
– Tragédia volt családunk számára. 
Édesapámnak jól jövedelmező asz-
talos üzeme volt. 1948-ban egy nap 
alatt mindenünket elvették. Édes-
apám beteg volt, és ez annyira meg-
rázta, hogy egy hét alatt meghalt. 
Egyszobás lakásba kellett költöz-
nünk édesanyámmal. Akkor már jól 
vívtam, ifj úsági bajnok voltam. De 
később is mindig éreztem, hogy osz-
tályellenség vagyok.

– Korán meglátszik, ha egy gyer-
meknek labdaérzéke van. Hason-

lóan hamar észre lehet venni, ha 
valaki erős testalkatú és a küzdő-
sportokra alkalmas. De hogyan 
lesz valakiből vívó?
– Érdekes történet. Édesapám mos-
tohatestvére Magyarországon volt 
katonatiszt, Horthy mellett nagy 
karriert futott be. 1940 után meglá-
togatott, tőle kaptam vívókardokat 
és sisakokat ajándékba. Három osz-
tálytársammal sokat vívtunk ná-
lunk az udvaron, mi voltunk a négy 
testőr. Közben vívásról könyveket is 
olvastunk. 1945 után beindult Ko-
lozsváron a vívóélet. Május elsején a 
felvonulás alkalmával jelentkeztem 
a vívóknál. A KAC vívószakosztá-

lyán kezdtem, ez később átalakult 
KEAC-cá (Kolozsvári Egyetemi Atlé-
tikai Club).

– Viszonylag hamar jöttek az 
eredmények. Ifj úsági majd felnőtt 
bajnok. Mikor vált a román válo-
gatott állandó tagjává?
– Két év múlva már második lettem 
az ifj úsági országos bajnokságon, 
utána mindig első. 1950-ben már 
második lettem a felnőtteknél. Akkor 
bekerültem a válogatottba.

– Mennyire voltak komolyak ak-
kor a felkészülések?
– Komoly profi zmus volt már akkor. A 
nemzetközi versenyek előtt hónapok-
kal már elkezdődött a felkészülés. Ja-
nuárban lementünk Bukarestbe, ahol 
szállodában laktunk. Délelőtt edzés-
sel telt az idő, majd ebéd és kötelező 
alvás után délután újból edzés követ-
kezett. Ez már könnyebb volt, mert 
többnyire futásból vagy labdajátékból 
állt. Ez így ment több mint fél éven át, 
egészen a versenyekig.

– Abban az időben több magyar 
is képviselte a román színeket ví-
vásban. Hogyan fogadta mindezt 
az akkori román sportvilág? 
– 1952-ben kezdtem érezni, hogy baj 
van, de nem mertem szólni. Egyrészt 
mert fi atal voltam, másrészt mert jól 
fi zettek, és az akkori sportolóknak ren-
geteg kiváltságuk volt.

– Hogyan került ki az olimpiára? 
– Két nemzetközi válogató, valamint 
az országos bajnokságon elért ered-
mény alapján benne voltam az olim-
piai keretben. Sajnos Finnországba a 
sportolók mellé nem vitték ki az edző-
ket, csak két pártaktivistát és szeku-
sokat. Akklimatizálódás miatt három 
héttel hamarabb jutottunk ki Helsin-
kibe. Nem voltak edzések, s a rengeteg 
fi nom ennivaló miatt (amit itthon nem 
is láttunk) hamar meghíztunk. A ver-
seny napjára lomhák lettünk. Kilen-

cen voltunk, öt Bukaresti Steaua-ver-
senyző és négy kolozsvári (id. Guráth 
Béla, Kökössy Mihály, Szántai János 
és jómagam). A másik baj az volt, hogy 
az aktivisták inkább a bukarestieket 
tették oda vívni, minket, magyarokat 
mellőztek. Tőrvívóként párbajtőrt ad-
tak a kezembe, s nyilván, hogy nem 
szerepeltem jól.

– Meddig volt azt követően még 
aktív sportoló? Milyen fontosabb 
eredményei voltak?

– 1956-ban még jól vívtam, egy bu-
dapesti nemzetközi versenyen nyol-
cadik lettem. Előttem végzett három 
világbajnok és két olimpiai bajnok. A 
budapesti főiskolás világbajnokságon 
1954-ben Budapesten tőr egyéniben 
bronzérmet nyertem. 1955-ben Varsó-
ban világifj úsági találkozón ötödik let-
tem. Akkor már nagyon jók voltak az 
oroszok. Azért, mert elvitték Magyar-
országról a magyar edzőket, s azok-
kal taníttatták sportolóikat. Különben 
mindhárom fegyvernemben vívtam.

– Hirtelen szakított a sporttal. Mi 
késztette erre?
– Sok rossz példát láttam magam 
körül. Több sportoló ismerősöm, 
aki megsérült, azonnal kikerült az 
utcára. Megvontak tőlük minden tá-
mogatást. Ha nem volt kezükben egy 
diploma, egy szakma, nem tudtak 
magukkal semmit sem kezdeni.

– Miért lett biológus?
–Egyik anyai nagybátyám orvos volt, 
nagyon sokat nyaraltam nála. A kabi-
netben rengeteget játszottam, később 
több könyvet olvastam a gyógyításról, 
minden vágyam az volt, hogy orvos 
legyek. Sajnos a marosvásárhelyi or-
vosira hiába jutottam be, osztályel-
lenség voltam, így maradt a kolozsvári 
biológia szak, ahol szívesen fogadtak. 
A vásárhelyi magyar kommunisták 
sokkal komolyabban vették a rendel-
kezéseket, mint a kolozsvári románok.

– Nemcsak egyetemet végzett, ha-
nem a tudományos téren is mara-
dandót alkotott. Hogyan sikerült 
állást találni?
– Ez megint szerencsének köszönhe-
tő. Szántai János olimpikon, aki kémi-
kus volt, Kolozsváron laboratórium-
ban dolgozott, s jól ismertük egymást. 
Ő szólt nekem, hogy megalakul az 
ország második nukleáris orvosgyó-
gyászati laboratóriuma, 1959-ben. Így 
kerültem oda laboránsnak. A munka 
a következő volt: radioaktív izotópok-

kal diagnosztika és terápia. Új terület 
volt, mindenki izotópokkal akart dol-
gozni, a pajzsmirigy diagnosztikában 
is forradalmat jelentett a rádióaktív 
jód. Rengeteg nagyhírű szakember-
rel dolgoztam együtt, sokat tanultam 
tőlük. Tíz év alatt kicsit kinőttem ma-
gam, saját munkaterületem volt már: 
sugárbetegség megelőzése bizonyos 
gyógyszerekkel (farmatológiai sugár-
védelem). Rendkívül felkapott terület 
lett, mert a hidegháború megkezdé-
sével egyre-másra készültek az atom-
bombák, a sugárzásról pedig keveset 
tudtak. Máig sem megoldott problé-
ma. Ma már a kozmikus sugárzás is 
probléma az űrhajósoknak, akik ren-
geteg protont kapnak az űrben. Gond 
továbbá, hogy nem lehet találni olyan 
sugárzástól védő anyagot, amely nem 
toxikus. A laboratóriumból később az 
Onkológiai Intézetbe kerültem, ahol 
több évtizedig dolgoztam.

– Teljesen elszakadt a sporttól vagy 
nyomon követte még a vívást?
– A vívást nyomon követtem, termé-
szetesen. Sőt, a laboratóriumban már 
dolgoztam, amikor behívtak a keret-
be, hogy készüljünk a párizsi világ-
bajnokságra. Holán Tibor professzor, 
az igazgatóm választás elé állított, 
így itthon maradtam.

– Mennyire változott a vívás azó-
ta, hogy ön abbahagyta?
– Rengeteget. 1954-ben, amikor har-
madik lettem a világbajnokságon, 
száraz tőrrel vívtam. Nem volt elekt-
romos tőr. Öt ember felállt, és ők vol-
tak a bírók. Az új rendszer bevezeté-
sével minden megváltozott, a kardok 
súlyosabbak lettek. A régivel sokkal 
könnyebben, gyorsabban lehetett 
vívni. Az új, modern vívás arról szól, 
hogy ki a gyorsabb s főleg ki az erő-
sebb. A vívás nagyon leegyszerűsö-
dött, a technika háttérbe szorult. Az 
ellenfelek egymásnak esnek, s hulla-
nak a tusok.

– Melyik eredményére a legbüsz-
kébb sportolóként?
– A budapesti főiskolás világbajnok-
ságra. Az volt az első komoly nemzet-
közi eredményem. Harmadik lettem, 
de csak 5–4-re kaptam ki a világbaj-
noktól, s a második helyezettől is 
csupán egy tus választott el, de azo-
nos pontszámunk volt.

– Vívónemzet a magyar, vagy csak 
vannak jó vívóink néha?
– Kategorikusan vívónemzet. A vívás 
nemzeti sport. A 89-es rendszerváltás 
azonban megváltoztatta a sportpoli-
tikát. Hiányzik a komolyabb állami 
támogatás. Ugyanakkor a sok szó-
rakozási lehetőség miatt a sport már 
nem motiváló tényező. Vagyis a meg-
élhetés szempontjából (kiváltságos 
helyzet, külföldre utazás) már nem 
annyira lényeges. Mi annak idején 
szórakozásból, a sport iránti szeretet-
ből, de a megélhetés miatt is sportol-
tunk. Ma már ez nem így van.

A vívástól  a tudományig
Beszélgetés dr. Uray Zoltán sugárbiológussal, kolozsvári magyar olimpikonnal

A 88 éves Uray Zoltán
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