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Helsinki:  olimpiai falu egy szigeten
Uray Zoltán vívó élményei a 69 évvel ezelőtti ötkarikás játékokról
• A 90. életévét ősz-
szel töltő dr. Uray Zoltán 
közel hetven évvel ez-
előtt, 1952-ben vett részt 
a helsinki olimpián. A 
sportember hihetetlen 
szellemi és fizikai frisses-
ségnek örvend. Ötkarikás 
élményeiről számolt be 
lapunknak.

NÁNÓ CSABA

– Két emberöltő telt el a helsinki 
olimpia óta, amelyen ön is részt 
vett a román vívóválogatott tagja-
ként. Ennyi idő múltán emlékszik 
még, milyen érzés volt, amikor 
megtudta, hogy kiutazhat az öt-
karikás játékokra?

– Természetesen emlékszem, hi-
szen abban az időben egy fantaszti-
kus ajándék volt az, hogy az ember 
olimpiára mehessen. Szerencsém 
volt, mert az országos bajnokság volt 
a válogató, azon második lettem, így 
nem tudtak kiejteni. Benne voltam a 
tőrcsapatban, de mivel nagyon fi atal 
voltam, én lettem a tartalék. Egyéni-
ben viszont indítottak párbajtőrben, 
ahol egy nagyon erős mezőny volt. 
A világ legjobbjait láthattam, lehe-
tőségem adódott a versenyeken az 
első sorban tátani a számat és cso-
dálni azokat a gyönyörű összecsa-
pásokat, amik ott voltak. Mai napig, 
ha valami szépre akarok gondolni, 
akkor a d’Oriola–Mangiarotti asszó 
jut eszembe. Amit ők bemutattak, az 
volt a vívás csimborasszója! Azóta ez 
a sportág is nagyot változott, de ak-
kor gyönyörű volt. Így aztán az olim-
pia óriási élmény volt szakmailag is.

– Milyenek voltak a körülmé-
nyek az olimpiai faluban?

– Akkoriban nem voltunk túlságo-
san jó viszonyban a nyugati államok-
kal, és a Szovjetunió delegációja ki-
jelentette, ők a nyugati táborba nem 
mennek, csináljanak a szervezők 
egy külön tábort a szocialista ország 
sportolóinak. El is készült a szállás-
hely Helsinkitől pár kilométerre egy 
szigetecskén. Gyakorlatilag egy ka-
szárnya volt ott, azon belül minden 
szocialista ország kapott egy épüle-
tet. A nyugatiak olimpiai táborát nem 
is láttuk. Ám annyira szép volt a kör-
nyezet, a tavak, maga a sziget, hogy 
teljesen elbűvölt minket. Onnan autó-

buszokkal vittek-hoztak bennünket a 
különféle helyszínekre.  

– Sikerült találkozni, ismerked-
ni más nemzetek sportolóival?

– Egyáltalán nem volt megenged-
ve az ismerkedés. Kolozsvár nagyon 
szépen képviseltette magát, hiszen 
négyen voltunk a városból: Guráth 
Béla, Szántai János, Kökössy Mihály 
és jómagam. Mi egy szobában vol-
tunk, és minden négy ember mellé ki 
volt rendelve egy szekus tiszt. A bu-
karesti szekus jóindulatú valaki volt, 
de pokolian műveletlen, annyit meg-
tanult, hogy ránk vigyáznia kell. Ki 
volt adva, hogy senkivel nem szabad 
beszélni, pedig például az amerikai 
vívóválogatottban két magyar is volt. 
Logikus, hogy a teremben összetalál-
koztunk, de a táborban probléma volt 
az ismerkedés. Mellettünk laktak a 
magyar csapat tagjai, de nekünk nem 
volt szabad szóba állnunk a vívóik-
kal. Persze ezt nem mindig tartottuk 
be, ismertük is egymást a versenyek-
ről, de nagyon vigyáztunk arra, hogy 
ne legyen túl feltűnő. Egyszer ép-
pen Puskás Öcsi jött ki a szomszéd 
blokkból néhány társával, mi meg a 
szekusunkkal együtt kint sétáltunk. 
Szántai elég hangosan beszélt, erre 
odaszólt kissé csodálkozva Puskás: 
Fiúk, ti tudtok románul is? Mondtuk, 
persze hogy tudunk, Romániában 
élünk, de hagyjatok békén, mert 
nem szabad beszéljünk veletek. Erre 
Puskás megjegyezte: Azért nem kell 
úgy berezelni! Ő megengedhette ma-
gának… Szintén Szántaival történt, 

egyszer megszólított egy portugál 
vívólányt, erre a szekus szólt nekem, 
fényképezzem le őket. Hirtelen nem 
tudtam, mit tegyek, aztán azt mond-
tam, sajnálom, de a gépemben nincs 
fi lm. Mindenesetre a versenyek tech-
nikai színvonala igen magas volt. A 
vívás legnagyobb csillagai, Gerevich 
Aladár, Kovács Pál, Kárpáti Rudolf, 
Elek Ilona, mind ott voltak. Guráth 
Béla, aki kicsit idősebb volt, ismerte a 
40-es évekből Gerevicht és Kovácsot 
is. Miután utóbbi megnyerte kard 
egyéniben az aranyat, Gerevich az 
ezüstöt és Berczelly Tibor a bronz-
érmet, azt mondtuk, nem vagyunk 
emberek, ha nem megyünk át gra-
tulálni. Megvártuk, míg lefeküdt a 
szekus, szépen kiosontunk, és sike-
rült gratulálnunk nekik. Emlékszem, 
éppen paprikás csirkét vacsoráztak 
nokedlivel, folyt a nyálunk, de nem 
maradhattunk ott. Nekik volt szaká-
csuk, mi a fi nnországi halat ettük. 
Nagyobb botrány nem lett semmiből, 
azért ők is szemet hunytak a felett, ha 
mondjuk Puskásnak köszöntünk.

– Magyarország Helsinkiben 
nyerte a legtöbb érmet, csúcsfor-
mában voltak. Milyen szinten he-
lyezkedett el a román sport?

– Volt néhány kiváló sportoló, pél-
dául Sötér János és későbbi felesége, 
Balázs Jolán magasugró, aztán egy-
két jó ökölvívó, nyertek egy arany-
érmet céllövésben Iosif Sîrbu révén, 
bokszban pedig ezüstöt és bronzot. A 
román tornászlányok is viszonylag jól 
mozogtak, de mi, a vívók eléggé gyen-

gén szerepeltünk, csupán Guráth és 
egy Tudor nevű román fi ú jutott be az 
első húszba, a  középdöntőbe.

– Az olimpia akkoriban kimon-
dottan az amatőr sportolóknak 
szólt. Az országok díjazták az ered-
ményeket elérő versenyzőiket?

– Az olimpia után pénzbeli juta-
lom nem volt. Másrészt ha váloga-
tott voltál, kaptál havonta hét- vagy 
nyolcszáz lej kajapénzt, ami óriási 

összeg volt abban az időben. Ebből 
ehettünk vendéglőkben vagy kan-
tinban, és sikerült egy kis zsebpénzt 
is kiszorítani belőle. Általában min-
den olimpia vagy világbajnokság 
előtt edzőtáborban voltunk Buka-
restben, ott egy előkelő szállodá-
ban laktunk, annak vendéglőjében 
ettünk, tehát szinte el voltunk ké-
nyeztetve anyagilag. Ez óriási dolog 
volt. Helsinkiben az olimpián sem 
kaptunk napidíjat, de a szervezők 
mindennel elláttak. Nagyon jó volt 
a kaja, meg is híztunk, bár nem lett 
volna szabad.

– Felemelő érzés lehetett felvo-
nulni a nyitó- és záróünnepségen…

– Ilyen egy van az ember életében. 
Gyönyörű ünnepség volt, nagyjából 
tudtuk, ki az a Paavo Nurmi, a fi nn 
„csodafutó”, minden idők egyik legna-
gyobb olimpikonja, ő hozta be a lángot 
a stadionba. Maradandó élmény volt, 
amit az ember soha nem felejt el!

– Sportnyelven szólva csodá-
latra méltó formában van ma is. 
Ez minek köszönhető?

– Sokat köszönhetek az öreg Ozo-
rai Lajos bácsinak, akivel a vívást 
kezdtem. Ő nemcsak vívni tanított, 
hanem viselkedni, élni is. Katona-
tiszt volt, megtanított arra, hogy 
mindent rendszeresen kell csinálni. 
Minden reggel tornázom, sosem ciga-
rettáztam, megtanultam a rendsze-
rességet, ehhez tartom ma is magam.

Dr. Uray Zoltán 

Kolozsváron született 1931. szeptember 23-án. Középiskolai tanulmányait 
szülővárosában, a református kollégiumban végezte, egyetemi diplomát a 
Bolyai Tudományegyetem Természettudományi Karán biológiából szerzett 
1955-ben. A biológiai tudományok doktora. 1950 és 1957 között volt a román 
vívóválogatott tagja, 1954-ben a Sport mestere címet is megkapta. 1952-ben 
részt vett a helsinki olimpián. 1954-ben a budapesti főiskolai vébén bronzér-
mes volt egyéniben és csapatban is. Kétszeres országos tőrvívóbajnok.
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Uray Zoltán versenyzőkorában

Ősszel tölti 90. életévét 
az egykori olimpikon
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