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Kiss dávid

A MAgyAr sPort sikErEi 1945 és 1956 között  
– különös tEkintEttEl A lonDoni  
és A HElsinki oliMPiárA

tanulmányomban a magyar sport háború utáni és az 1956-os forradalom közötti 
sikereivel kívánok foglalkozni. Az eredmények szerteágazóak és nagyszámúak vol-
tak, vagyis több sportágban is jelentős teljesítményeket sikerült elérni a tárgyalt kor-
szakban. Ezt figyelembe véve írásomban leginkább csak a címben említett 1948-as 
és 1952-es olimpiával foglalkozom. Ugyanakkor nemcsak az eredmények bemuta-
tása a célom, hanem arra is választ kívánok adni, hogyan jöhettek létre eme kima-
gasló teljesítmények nem sokkal a háborút követően. Az említett két olimpián Ma -
gyarország mind a kétszer előkelő helyezést foglalt el a nemzetek rangsorában, ami 
azért is tekinthető kimagaslónak, mivel a magyarság a nyelvet beszélők számának  
a tekintetében a világon a 42. helyen1 állt, arról nem is szólva, hogy a magyarok 
jelentős száma az anyaországon kívül élt trianont követően. ráadásul az eredmé-
nyességet a háborús veszteségek is negatívan befolyásolták, természetesen nem csak 
magyar oldalról. 

A MAgyAr sPort 1945 Előtt  

Ha választ akarunk kapni minderre, akkor érdemes az 1945 előtti és utáni történelmi 
előzményeket is megvizsgálni. 1872-ben a külön magyar tisztképzés céljára hozták 
létre a ludovika Akadémiát, amely 1889-ben lett azonos rangú a közös haderő ka -
tonai akadémiájával.2 trianon után a békeszerződésben limitált létszámú haderő 
miatt lényegessé vált a haderőn kívüli kiképzés is, ennek során a sport kitüntetett 
szerepet kapott. Az 1921. évi liii. törvénycikk a testnevelésről szabályozta az egye-
sületi sportot is. A gyáraknak sportlétesítményeket kellett építeniük.3 

1 vízKeLeti lászló: A magyar nyelv helye a világ nyelvei között. http://katedra.sk/2016/02/21/viz -
keleti-laszlo-a-magyar-nyelv-helye-a-vilag-nyelvei-kozott/ 2016. november 23. 

2 szaKáLy sándor: Trianon, honvédség, háború, sport. Válogatott írások Magyarország XX. századi 
történelméről. Budapest, kárpátia stúdió, 2013. (a továbbiakban: szaKáLy, 2013.) 53–57.

3 Az 1921. évi liii. törvénycikk a testnevelésről: http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7509 (2016. 
november 14.) 
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1925-ben alapították meg a testnevelési főiskolát, amelyről az említett 1921-es 
törvény rendelkezett. ide azok a tisztek kerültek, akik valamilyen sportágban kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak, ugyanakkor a magyar katonatisztek jelentős sportve-
zetői pozíciókat is vállaltak. Mindennek köszönhetően az 1945 előtti és utáni olimpi-
ákon több katona vagy volt katona szerzett érmes helyezést. A második világháborút 
követően azonban arányaiban jelentősebb lett a civilek száma.4 

A magyar sportolók a két világháború közötti olimpiákon is szép eredményeket 
értek el. Az 1932. július 30. és augusztus 14. között, los Angelesben rendezett játé-
kokon 6 arany, 5 ezüst és 6 bronz, majd az 1936. augusztus 1–6. közötti berlinin 10 
arany-, 1 ezüst- és 6 bronzérem bizonyította a magyar sport eredményességét.5

A MAgyAr sPort 1945 Után 

Az 1945 után kialakuló új rendszerben a sport kitüntetett szerepet kapott. A pártok 
törekedtek arra, hogy ezt a területet is saját hatáskörük alá vonják, illetve minél 
nagyobb mértékben juttassák a sportéletbe az embereiket. Az MkP például meg-
szervezte a MADisz-t, a Magyar Demokratikus ifjúsági szervezetet, amelyben  
a sportügyekkel is foglalkoztak, a kisgazdák pedig kinizsi néven önálló sportköz-
pontot alakítottak. lényeges ugyanakkor kiemelni, hogy a második világégés jelen-
tős áldozatokkal járt a magyar sportéletben is. tehát a meglévő szakmai alapokra 
lehetett ugyan támaszkodni, de sok mindent újjá kellett szervezni. 1945-ben bevezet-
ték a sportolók rendszeres egészségügyi vizsgálatát is.6 1946–1947 folyamán a sport-
egyesületeknél új vezetőket „választottak”, de a kommunista előretörést nem csak ezt 
bizonyította. 1946 július végén ugyanis a belügyminiszter elrendelte az 50 „legjob-
boldalibb egyesület” betiltását. A B-listázást a sport területén is elkezdték. December 
20-án az MkP nyilvánosságra hozta hároméves tervének tervezetét, amelyben  
a tömegsport fejlesztése, sportpályák építése is szerepelt, később pedig 160 vidéki 
sportlétesítmény kialakítása lett a cél.7  

4 szaKáLy, 2013. 53–57.
5 los Angelesi magyar eredmények: http://www.sports-reference.com/olympics/countries/HUn/

summer/1932/ 2016. november 14. – A berlini magyar eredmények: http://www.sports-reference.
com/olympics/countries/HUn/summer/1936/ (2016. november 14.) 

6 A magyar testnevelés és sport története szerk. Kun lászló. Budapest, sport kiadó, 1982. (a továb-
biakban: kun, 1982.) 361–398.

7 Az október végén rendezett, Viii. szabadfogású Birkózó EB-n Bence lajos légsúlyban megsze-
rezte a magyar sport első, háború utáni aranyérmét. 1947-ben a „nemzetközi helyzet fokozódása” 
már oda vezetett, hogy a lisszabonban rendezett, iii. Vívó VB-n Magyarország nem képvisel-
tette magát, viszont az augusztus 24–31 között tartott iX. nyári fVB-n (főiskolás Világbajnokság) 
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1948-ban, az olimpia évében tervezték az egységes, állami sportirányítás beveze-
tését. Ekkor létesítették a tatai edzőtábort, július 13-án kezdték meg a népstadion 
építését, és egy minisztertanácsi rendeletben szabályozták az országos sporthivatal 
(osH) és az országos sport és testnevelési tanács felállítását. Végül ez utóbbi nem 
alakult meg, a pártok szervezeteit viszont feloszlatták.8 több kisebb vidéki sport-
egyesületet összevontak, egységesítették a sportszergyártást.9 lényeges volt 1948. 
február 29-én a Magyar szabadságharcos szövetség (MszHsz) megalakítása is, 
ennek fő szerepe a honvédelmi nevelőmunka végzése volt.10 Mindennek következté-
ben a sportolók száma a két világháború közötti 300 ezer főről 1955-re félmillióra 
nőtt, közülük minden ötödik nő volt.11 A sportesemények nézőszáma is jelentős mér-
tékben emelkedett, ezért több új sportlétesítményt is építettek. Az iskolai oktatásban 
is jelentős szerepet kapott a testnevelés.12  

a sportolók 18 arany, 6 ezüst és 7 bronzérmet szervezve a második legjobb eredményt érték el. 
Ebben az évben alakult meg a Magyar olimpiai Bizottság (MoB) is. Ugyanakkor további EB ered-
mények is születtek: asztaliteniszben 3 arany és 2 ezüst, 2 ezüst a birkózásban, 5 az úszásban és  
1 női toronyugrásban, 4 bronz úszásban, 1 sportlövészetben. (Kun, 1982. 361–398.)

8 Uo.
9 Uo. 400–411. 
10 A falvakban is alakultak helyi szervezetek, kezdetben a következő szakosztályokkal: céllövő, moto-

ros, sí és lovas. A tagok a felvonulásokon, a kultúresteken stb. is részt vettek. Az MHk, azaz  
a „Munkára Harcra kész” mozgalom kialakításában is kiemelt szerepet kaptak, amelynek során 
1951 és 1954 között 320–350 ezer fő vett részt MHk próbán. Az MszHsz tagjai külön egyenruhá-
val rendelkeztek. 1948-tól több fiatal repülős kiképzésben is részesült, a következő évtől rádióama-
tőröket és ejtőernyősöket is képeztek. Bevezették a 90 órás honvédelmi alapkiképzést, ezt követően 
specializálódtak. 1955-ben az MszHsz-t a Magyar repülős szövetséggel egyesítették, létrehozták 
a Magyar önkéntes Honvédelmi szövetséget (MöHosz). susa istván – vörös Béla: A katonai hír-
adás története. Tanulmány a híradó hallgatók részére. H. és k. n., 1979. 396–404. – romsics ignác: 
Oktatás, nevelés, művelődés a rákosista diktatúrában. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00016/4k20.
htm (2016. november 22.)

11 1952-ben nem tartották megfelelőnek a mozgalom szervezettségét. Így féléves sporttervet készí-
tettek, amelynek során a következő sportágakat preferálták: 100 m-es síkfutás, laposkúszás, távol-
ugrás, magasugrás, súlylökés, gránátdobás, úszás, akadályfutás. Jó ötletnek tartották, hogy a X. 
kerületben az iskolák diákjaiból szerveztek tornabemutató brigádokat, ők az üzemekben az ebéd-
szünetekben mutatták be a gyakorlatokat, és be is tanították azokat. Az úszást sok helyen kerékpá-
rozással váltották ki, amit a következő okból nem tartottak jónak:  „[…] nem csak azért fontos, hogy 
valaki ne fulladjon a vízbe, ha beleesik, hanem azért is, mert az úszni jól tudó életet menthet és  
– harcra, a béke megvédésére is készebb, mint az, aki nem tud úszni.” („nehéz” követelmények az 
MHk-ban. Népsport, 1952. július 14.)

12 romsics, 2016.
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lonDon, 1948 

Ebben az évben st. Moritzban rendezték a téli olimpiai játékokat. A kiutazó keret 
számát a szűkös valutakeret miatt csökkenteni kellett, ugyanis az Magyar nemzeti 
Bank nem biztosított elegendő pénzt a MoB-nak.13 A kékessy–király páros gyors-
korcsolyázásban ezüstérmet szerzett. 

A nyári olimpia színhelye nem volt éppen ideális, ugyanis a brit főváros jelentős 
része még romokban hevert. külön olimpiai falut nem építettek, a versenyzőket kol-
légiumokban és kaszárnyákban szállásolták el.14 Az olimpiai játékokra júliusban je -
lölték ki a keretet.15 1948-ra gyakorlatilag Magyarországon kiépült a kommunista 
diktatúra, így a ’48-as olimpiát is ideológiai alapon közelítették meg. A szovjetunió 
távolmaradását a következőképpen interpretálták: „A világreakciónak mégis sike-
rült olyan légkört teremtenie a sportban is, hogy a szocialista államszövetség részt-
 vétele (sic!) lehetetlenné vált.” Moszkva csak az 1952-es helsinki olimpiára küldte el 
először versenyzőit.16 

A világverseny Magyarország számára jól kezdődött, hiszen vízilabdában 4:2-re 
győzött Egyiptom ellen.17 A meccsen a magyar kapus ujja eltörött, így a tartaléknak 
itthonról kellett kiutaznia.18 Ugyanakkor az első aranyra nem kellett sokat várni, 
július 31-én németh imre kalapácsvetésben olimpiai bajnok lett. „A hatodik dobás-
nál nagyon összeszedte magát. lazán indította el a forgást és pompásan szállt el 
kezéből a kalapács, jóval túl a legnagyobb dobását jelző táblán vágódott a földbe: 
56.07!” kádas géza 100 méteres gyorsúszásban pedig ugyanezen a napon a harma-
dik helyet szerezte meg.19 ő egyébként élete legjobb idejét úszta ekkor.20 A verseny-

13 csökkentik a téli olimpiai csapat létszámát! Népsport, 1948. január 12. 
14 londoni olimpia másodszor – 1948: http://mult-kor.hu/20120618_londoni_olimpia_masodszor_ 

_1948?pidx=6 (2016. november 22.)
15 kijelölték a magyar olimpiai csapatot! Népsport, 1948. július 22.
16 A sportteljesítményeket igyekeztek az ország háború utáni politikai-gazdasági teljesítményeihez 

hasonlítani: „Be akarjuk bizonyítani, hogy a rosszindulat és a rágalom vasfüggönye mögött  
a sportban is csodát a magyar újjáépítés lendülete a háborús pusztulás mélypontja után.” (sic!)  
A sportnak ideológiai szerepet is szánt a hatalom: „Ugyanakkor azonban ott akarunk lenni azért 
is, hogy helytálljunk a demokratikus sportért, a haladó eszmékért a sportban is. […] A demokra-
tikus sport lelkiismerete leszünk londonban […] nem tesszük meg sem a belföldi, sem a külföldi 
reakciónak azt a szívességet, hogy távolmaradunk.” (sic!) (FeLeKi lászló: Az olimpia előtt. Nép -
sport, 1948. július 23.)

17 Mégis újra kellett játszani: Magyarország–Egyiptom 5:2 (3:1). Népsport, 1948. augusztus 2.
18 újabb nehézségek a vízilabda csapat összeállításánál. Népsport, 1948. július 30. 
19 szepes Béla: németh imre olimpiai bajnok. Népsport, 1948. augusztus 1. 
20 FeLeKi lászló: Hogyan jutott be kádas – élete legjobb idejével – és a kis szilárd, bravúros úszással, 

a 100-as döntőbe? Népsport, 1948. augusztus 1. 
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ben két, nála esélyesebb úszót is maga mögött hagyott. rögtön az elején a mezőny 
elejére tört, a lendületét az törte meg, hogy a kötélnek úszott. Ezen a napon novák 
éva és székely éva bejutott a 200-as mellúszás döntőjébe.21

1948. augusztus 2-án két olimpiai bajnokot is ünnepelhettünk. Elek ilona 1936 
után 1948-ban is aranyérmes lett vívásban, a következő találattal nyerte meg a ver-
senyt: „Az olimpiai bajnokság azonban már Elek ilonáé. Halálos nyugalommal védi 
ki lachmann támadását, hogy azután parádriposzttal22 beadja az utolsó találatot.”23 
Bóbis gyula pedig birkózásban, nehézsúlyban lett első helyezett.24 

Augusztus 4-én gyarmati olga távolugrásban 569 cm-mel, olimpiai csúccsal lett 
bajnok. A korabeli olimpiai hangulatot tükrözi az is, hogy a versenyzőkkel a több-
szöri ugrásukat követően sem közölték az eredményeiket. gyarmati esetén a Nép-
sport cikkírója a következőről számolt be: „Berohantam a pályára s közvetlenül a tér-
mérőtől tudtam meg, hogy nincs baj, gyarmati olga megnyerte az olimpiai bajnok-
ságot. Azonnal gratuláltam neki a pompás győzelemhez: csak tőlem tudta meg, hogy 
első lett, mert a versenyzőket amikor eredményeik után érdeklődtek, mindig elker-
gették a rendezők.”25 Ugyanezen a napon Maszlay lajos harmadik lett egyéni tőrví-
vásban, ami azért is volt nagy szó, mivel az 1912-es stockholmi olimpián született 
addig a legjobb teljesítmény, az pedig a negyedik helyezés lett. ráadásul Maszlay 
volt a magyar olimpiai csapat legidősebb tagja.26 

közben a jugoszláv vízilabdázókat 3:1-re verte a magyar válogatott.27 Az ered -
mények láttán rajk lászló belügyminiszter is tollat ragadott, és levelet írt az „olim-

21 feleki lászló: kádas Európa legjobb gyorsúszója! Népsport, 1948. augusztus 1. (több alkalommal 
is hangsúlyozták, ha valaki az európai mezőny legjobbja lett, különösen, ha az Amerikai Egyesült 
államok versenyzőivel kellett szembeállítani.)

22 Vágás–hárítás–vágás.
23 újabb két olimpiai bajnokunk: Elek ilona és Bóbis gyula. Népsport, 1948. augusztus 3.
24 Bóbis szájába a következő szavakat adták a győzelem kapcsán, vagy mondatták el vele (érdekes 

megfigyelni a korabeli publicisztikában, hogy másokkal kapcsolatban is hasonló mondatokat 
jegyeztek fel): „Hálás vagyok a magyar dolgozó társadalomnak, hogy a felkészüléshez minden 
lehetőséget megadott. Hálás vagyok Tatáért, ahol a legjobb körülmények között életem legjobb for-
májában érhettem el 107 kilóra felerősödésem.” (Hallatlanul izgalmas küzdelemben szerezte meg 
Bóbis harmadik olimpiai bajnokságunkat. Népsport, 1948. augusztus 3.)

25 A magyar zászló megnyugtatta gyarmati olgát: harmadik ugrásával szerezte meg negyedik olim-
piai bajnokságunkat. Népsport, 1948. augusztus 5. 

26 Maszlay harmadik lett az egyéni tőrvívásban. Népsport, 1948. augusztus 5. – szintén augusztus 
5-én a 4x200-as úszóváltó a legjobb európai csapat lett. FeLeKi lászló: Magyarország Amerika 
ellen Ez történt az olimpia legnagyobb versenyén. Népsport, 1948. augusztus 5.

27 Jó játékkal biztosan vertük a jugoszláv vízilabdázókat Magyarország–Jugoszlávia 3:1 (2:0). Nép -
sport, 1948. augusztus 5. A csapat az olaszoktól elszenvedett korábbi vereséget követően egyébként 
kabalából becsomagolt, de a jugoszláv diadal után ennek ellenkezőjét tették. (ismét kicsomagolhat-
tak a vízilabdázók… Népsport, 1948. augusztus 5.)
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piásokhoz”: „Minden magyar győzelem demokráciánk tekintélyét növeli…” – fogal-
mazott táviratában.28  

A következő nap is tartogatott kellemes meglepetéseket. takács károly gyorspisz-
toly lövészetben 580 körrel, olimpiai és világcsúccsal lett olimpiai bajnok. A döntő-
ben a fegyverével gondjai adódtak, de nem csak neki voltak ilyen jellegű problémái. 
takács a verseny után a következőképpen nyilatkozott: „Az első nap gyengébben 
kezdtem, ideges voltam, ez volt életem második nagy nemzetközi versenye. Ezért 
volt olyan szoros az eredmény az első nap után. Ma már belejöttem, otthonosabban 
éreztem magam a lőtéren és nagyon sokat segített az is, hogy sok magyar szurkolt 
nekünk. nem feledkeztem meg tatáról sem, és megállapíthatom, hogy a tatai edzé-
sek nélkül aligha értem volna el ilyen eredményt. Ezért hálás vagyok a magyar 
demokráciának.”29 takácsnak egyébként nem volt könnyű a pályája. Először 14 éve-
sen kispuskával lőtt, majd 19 évesen áttért a pisztolyra, később a sport miatt válasz-
totta a katonaságot. célpisztolyban is jó eredményeket ért el, de az automata pisztoly 
mellett tette le a későbbiekben a voksát. 1939-ban Veszprémben gyutacsrobbanás 
miatt jobb kezének a fejét elvesztette, ezt követően balkézzel volt kénytelen lőni. Már 
1939-ben a luzerni vb-n a csapat tagja volt, később tatán maga építette az edzőpá-
lyát.30 takács olimpiai győzelmét egyébként a „pesti humor” is megörökítette: „– Me -
lyik napon nyert takács bajnokságot? – Maga nem tudja? Hiszen még a pisztolya is 
csütörtököt mondott!”31 Ezen a napon a vízilabdázók a negyeddöntőbe jutottak, 
ugyanakkor az utolsó csoport is elutazott Magyarországról a világversenyre.32

A berendezkedő kommunista hatalom igyekezett kihasználni a sportsikereket, így 
augusztus 5-én szakasits árpád köztársasági elnök is táviratban gratulált a sporto-
lóknak. „Büszke örömmel tölt el valamennyiünket a kiváló teljesítmény, amely jelen-
tősen emeli népi demokráciánk tekintélyét a világ sporttársadalma előtt. további jó 
és eredményes küzdelmet kívánok.”33 A Népsport a sportsikereket úgy próbálta beál-
lítani, mintha ezek azt igazolnák, hogy az országban minden rendben van, szó sincs 
arról, hogy itt valamilyen diktatúra épülne ki, vagy éppen jelentős csorbát szenved-
nének az emberi jogok. Pedig a sportsikereknek a politikai berendezkedéshez semmi 
közük sem volt, hiába igyekezett mindezt a hatalom kisajátítani. Ugyanakkor két -

28 „Minden magyar győzelem demokráciánk tekintélyét növeli…” rajk lászló belügyminiszter táv-
irata olimpiásainkhoz. Népsport, 1948. augusztus 5.

29 Világcsúccsal győzött ötödik olimpiai bajnokunk takács károly (céllövés). szilvásy, németi és 
ferencz (birkózásban) még bajnok lehet. Népsport, 1948. augusztus 6.

30 takács győzelme – az akaraterő diadala! Népsport, 1948. augusztus 6.
31 szószerint. (sic!) Népsport, 1948. augusztus 8. 
32 Magyarország már bent van a négyes döntőben. Népsport, 1948. augusztus 6. – olimpiásaink utol  só 

csoportja is elutazott londonba. Népsport, 1948. augusztus 6.
33 A köztársasági elnök táviratban köszöntötte olimpiai csapatunkat. Népsport, 1948. augusztus 6.
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ségtelen, hogy a második világháborút követően – a korábbi hagyományokat foly-
tatva – igyekeztek a sportot támogatni, és szerencsére nem mindenkit állítottak félre 
ezen a területen úgy, mint ahogy azt más esetben tették.34 

A sikerek a későbbiekben is jöttek. A magyar vízilabdacsapat a második helyezést 
érte el, Mitró györgy 1500 méteres úszásban a harmadik lett, akárcsak a magyar 
csapat 4x100-as futóváltóban.35 Ugyanakkor a kormányos kettős a hármas döntőbe 
jutott.36 

lényeges kiemelni, hogy a hazai sportújságírásban augusztus elején bukkant fel 
az a motívum, miszerint a pontozásos sportágakban a formálódó szocialista tömb 
országait negatívan diszkriminálják. Ezen állítások igazságtartalmának az eldön-
tése további alapos kutatásokat igényelne mindkét tömb versenybíróival kapcso-
latban. 

Ugyanakkor egy másik, egyébként valós tendenciára is felhívták a figyelmet: 
„olyan országok sportolóit győzték le, amelyeknek jóval nagyobb anyagi lehetőségeik 
vannak a sport fejlesztésére, mint nekünk és jóval nagyobb tömegeikből választhat-
ják ki legkiválóbbjaikat.” Magyarország ekkor az ötödik volt az olimpiai rangsor-
ban az UsA, svédország, törökország és franciaország mögött, 5 arannyal, 2 ezüst-
tel és 6 bronzzal.37

Augusztus 9-én a zsitnik Béla, zimonyi róbert kormányos kettős a harmadik he -
lyezést érte el. A döntő a temzén volt, a nézők a partról követték figyelemmel az ese-
ményt. A magyarok az első 500-on vezettek, utána az olaszok, majd az utolsó sza-
kaszban a dánok is megelőzték őket.38 több ökölvívó összecsapásra is sor került ezen 
a napon, a mérkőzéseket a Wembley uszodában rendezték, a medence fölé állították 
fel a küzdőteret. A szorító mellé 2–3 méteres fedett részt építettek.39 Papp lászló 

34 „[…] eddigi négy bajnokságunknak sokak szemében nagyobb a súlya, mint egyes lapok rágalmai-
nak. Valahogy érzik az emberek, hogy nincs valami rendben a »vasfüggöny«-legenda körül. […] 
Minden nap észrevehető, hogy Magyarország, a népi demokrácia Magyarországa beérkezett. Egy 
sereg becsületes angol és más nemzetbeli számára hiába írnak úgy Magyarországról, hogy itt 
éhség, terror és polgárháborús hangulat uralkodik.” Ez nyilván egyfajta válasz is akart lenni a kül-
földről beszivárgó információkra, véleményekre (Megnőtt Magyarország tekintélye londonban. 
Népsport, 1948. augusztus 6.)

35 Vízilabdacsapatunk a 2-ik: Magyarország-Belgium 3:0. Mitró a 3-ik, csordás (györgy) a 4-ik! 
A 4x100-as futóváltóban Magyarország harmadik, Amerikát diszkvalifikálták! Népsport, 1948. 
augusztus 8. 

36 kormányos kettősünk bejutott a hármas döntőbe. Népsport, 1948. augusztus 8. 
37 nincs előre elkönyvelhető győzelem az olimpián. Népsport, 1948. augusztus 8. 
38 páLFai János: Hatalmas küzdelembe kormányos kettősünk harmadik lett az olimpián. Népsport, 

1948. augusztus 10.  
39 páLFai János: farkas a megilletődöttségtől úgy mozgott, mintha ólomból lett volna. Népsport, 1948. 

augusztus 10. 
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11-én és 12-én is kiütéssel jutott tovább, csík József ökölvívó pedig bekerült a döntő-
be.40 A magyar kardcsapat az olaszok és az amerikaiak ellen is 10:6-ra győzött.41 
Ugyanakkor keleti ágnes lábsérülése nyugtalanította a tornászokat.42 közben Moszk-
 vából egy 13 főből álló, a magyar csapatot is meglátogató küldöttség érkezett a sport-
kongresszusra.43 A magyarok ekkor összesítésben a hatodik helyen álltak.44

Augusztus 14-én sikerült tízre növelni az olimpiai aranyérmek számát. A torná-
szok közül Pataki ferenc bajnok lett, ugyanakkor második lett a magyar női tor -
nászcsapat és Mogyorósi győző ii. műszabadgyakorlatban. Harmadik helyezést ért 
el a férfi tornász csapat és Mogyorósi ii. lóugrásban.45 Az említetteken kívül még 
csík tibor (harmatsúlyban) ökölvívásban, a vívócsapat (Berczelly tibor, gerevich 
Aladár, kárpáti rudolf, kovács Pál, Papp Bertalan, rajcsányi lászló), annak tagjai 
közül gerevich egyéniben is, illetve Papp lászló ökölvívásban (középsúlyban) nyert 
aranyérmet.46 

Augusztus 14-én befejeződtek az olimpiai játékok. „szombaton délután a Wemb-
ley-stadion állványán kialudt az olimpiai tűz, utoljára harsantak fel az ünnepi fan-
fárok – a XiV. olimpia véget ért.” Magyarország 10 arannyal, 2 ezüsttel, 11 bronzzal, 
11 negyedik, 9 ötödik és 5 hatodik helyezéssel a nemzetek rangsorában a harma-
dik lett.47 

40 Papp újból kiütéssel győzött. Népsport, 1948. augusztus 12. – páLFai János: Papp harmadszor is 
kiütéssel győzött. csík újabb győzelmével bekerült a döntőbe! Népsport, 1948. augusztus 13. – Papp 
lászlót munkahelyén MáV főtisztté léptették elő. (Papp-MáV főtiszt! Népsport, 1948. augusz-
tus 13.)

41 kardcsapatunk ismét legyőzte az olaszokat. Magyarország-olaszország 10:6. Népsport, 1948. 
augusztus 12.

42 sárKány istván: Meggyógyul-e idejében s. keleti ágnes? Népsport, 1948. augusztus 10. 
43 Vezetőjük a magyar csapatnál tett látogatása során a következőket közölte: „A szovjet sport részt 

akar venni a nemzetközi sportéletben – mondta gelv Baklanov –, ezért jöttünk londonba és ezért 
veszünk részt a különböző nemzetközi szövetségek kongresszusán is. Eddigi munkánk egyik ered-
ménye, hogy a nemzetközi Atlétikai szövetség helyettes bizottságába szovjet küldötteket is bevá-
logattak.” (A szovjet küldöttség látogatást tett a magyar olimpiások szállásán és gratulált a magyar 
népi demokrácia sportolóinak az elért sikerekhez. Népsport, 1948. augusztus 12.)

44 Mi a helyzet összesítésben? Népsport, 1948. augusztus 12. 
45 ilyen sikert még nem arattunk olimpián, 51 helyezéssel Magyarország a 3-ik a nemzetek versenyé-

ben! tornászaink mérlege: Egy bajnokság (Pataki). két második hely (női csapat és Mogyorósi ii. 
műszabadgyakorlatban). két harmadik hely (férfi csapat és Mogyorósi ii. lóugrásban). Népsport, 
1948. augusztus 15.

46 A londoni olimpia magyar helyezettjei: http://www.sports-reference.com/olympics/countries/
HUn/summer/1948/ (2016. november 23.)

47 A legszebb olimpiai szereplésünk! Népsport, 1948. augusztus 13. – A Népsportban a következő-
képpen foglalták össze a sikereket. „sokan voltak, akik hangoztatták, hogy a berlini tíz győzelmet 
meg sem közelítjük. Ezek gondoljanak arra, hogy vesztett háború és annyi pusztítás után mégis tíz 
győzelmet szerzett a magyar sport. Hasonlítsák össze a tizenöt évi béke utáni tíz győzelmet azzal 
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A hazaérkezőket Hegyeshalomnál, győrött és komáromban is ünnepélyesen fo -
gadták, a keleti pályaudvaron volt a fő ünnepség, ahol kádár János belügyminiszter 
mondott beszédet. Utána a sportolók négyes sorokban a Blaha lujza térig vonultak.48 
Az ünnepség színhelyén a kordont az Magyar Dolgozók Pártja (MDP) rendező 
gárdistái és a szit (szakszervezeti ifjúmunkás és tanoncmozgalom) aktivisták biz-
tosították, a Budapesti székesfőváros közlekedési rt (Bszkrt) zenekara mu -
zsikált.49

Az MDP propagandája mindenekelőtt az 1936-os olimpia eredményeinek utol -
érését hangsúlyozta. szerintük a „Horthy-rendszer” többet áldozhatott a sportra, mert 
nem kellett az országot újjáépítenie. felrótták, hogy nem szervezték meg a tömeg-
sportot, pedig ha ezt megtették volna, akkor eredményesebb sportélet alakulhatott 
volna ki. „A tömegsport helyett fasisztákat nevelő leventemozgalmakat szerveztek, 
széleskörű élsport helyett pedig megelégedtek a sztárkultusz ápolásával.” Ez persze 
nem volt igaz, hiszen a munkahelyi sportot is jelentős mértékben szorgalmazták. 

A korábbi nehézségeket is kiemelték. A háború után a lerombolt sportpályákat, 
csarnokokat, stb. újjá kellett építeni, emellett a „reakciósok” eltávolítása is lényeges 
volt, legalábbis a kommunisták szemszögéből tekintve. Az osH és a kormány po -
zitív szerepét természetesen döntőnek tekintették. A sportolók munkás, paraszt és 
értelmiségi származását is hangsúlyozták, bár ez a valóságban semmilyen összefüg-
gésben nem volt az eredményekkel. ismét megállapították, hogy Magyarországot  

a tízzel, amelyet a felszabadulás utáni harmadik évben a magyar sport szerzett. Ennek a megújho-
dásnak oka a nép ereje volt. Az az eszme, amely a munka becsületét tette az első helyre. 1945 tava-
szán ki gondolta volna, hogy három év múlva Magyarország tíz olimpiai győzelmet szerez, ki gon-
dolta volna, hogy ugyanakkor a győztes nagyhatalom, nagybritannia (sic!) csak három díjat nyer 
– a saját pályáján? […] Most meg kell fognunk és kihasználnunk az egész ország lelkesedését, hogy 
valóban népi mozgalommá tegyük a magyar sportot. […] A vívók tömegsporttá, népi sporttá akar-
juk tenni a vívást és arról beszélnek, hogy meg kell kedveltetni a vívást a munkássággal. Mindenki 
érzi, hogy az olimpiai dicsőséget gyümölcsöztetni kell a tömegek javára.” (FeLeKi lászló: és mégis 
tíz bajnokság!!! Népsport, 1948. augusztus 15.) – rákosi Mátyásnak, szakasits árpádnak, gerő 
Ernőnek „küldtek” táviratokat a hazaérkezők. Ezekben a táviratokban már a formálódó személyi 
kultusz érzékelhető. „Az olimpiáról hazatért második és harmadik versenyző csoport a jól végzett 
munka büszkeségével köszönti rákosi Mátyás elvtársat, a Magyar Dolgozók Pártja főtitkárát és 
hálás köszönetet mond a Dolgozók Pártjának, amely élenjáró harccal, példás áldozatkészséggel 
megteremtette az egységes népi magyar sportot, annak irányító szervét, az országos sport Hivatalt 
és ezáltal biztosította, hogy a munkás, paraszt és értelmiségi dolgozók méltóan képviselhették az 
egész világ színe előtt népi demokráciánkat.” (Hálás magyar versenyzők köszöntik népi demokrá-
ciánk vezetőit. Népsport, 1948. augusztus 13.)

48 szerdán érkeznek haza londonból diadalmas olimpiásaink. kádár János belügyminiszter üdvözli 
az olimpia magyar hőseit. Népsport, 1948. augusztus 13.

49 subert zotán: Az egész ország ünnepelte hazatért diadalmas olimpiásainkat. Népsport, 1948. 
augusztus 19.
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a pontozásos sportágakban próbálták akadályozni, mindebben a dél-amerikai „fa -
siszta államokkal” működtek együtt a nyugat-európaiak. A fifA vezetősége sem 
megfelelőképpen jött létre, több „népi demokratikus” országot kizártak. A fejlesz-
tendő területekről is írtak: tömegsport, sporttudományi intézet, főiskolai és közép -
iskolai oktatás, testnevelési középiskolák létrehozása, edzőképzés fejlesztése.50

Az olimpiát követően további jelentős eredményeket ért el a magyar sport.51 Je -
lentős összegeket áldoztak rá, az élsportolók fizetése, életkörülményei pedig az átla-
gosnál sokkal jobbak voltak.52

HElsinki 1952

Az 1952-es nyári olimpia megrendezésére Helsinkiben került sor. A város 1940-ben 
már megszerezte ennek jogát, 1947-ben aztán ismét ők nyerték a pályázatot, kilenc 
másikat megelőzve. 69 országból 4955 sportoló érkezett a világversenyre.53  

A játékok előtt az építő- és építőanyagipari Dolgozók szakszervezetének a szék-
házában gyűltek össze fogadalomtételre az olimpikonok. A téli olimpiára egyébként 
zakopanéban készültek fel.54 közben épült a népstadion is, 1952 februárjában már 
félkész állapotban volt.55 Az olimpia előtt több aktuális hír is napvilágot látott a világ-

50 Hidas ferenc: Magyar sport jövője london után. Népsport, 1948. augusztus 22.
51 1949. február 13-án volt a kézilabda válogatott első nemzetközi találkozója Budapesten, ahol 

Magyarország finnországot győzte le 9:7-re. 1949. szeptember 24–27. között Budapesten rendez-
ték az első női nagypályás kézilabda VB-t. A következő évben, 1950. január 1-jén állt fel a sport-
 kutató és Vezetőképző intézet, április 8–18. között tartották Budapesten a sakk világbajnokságot  
a Vasas székházban. A politika több esetben is közbeszólt, az 1950. július 9–22 között, Monte-
carlóban rendezett V. Vívó VB-ről a versenyzők politikai okok miatt távol maradtak. kudarcnak 
számított az is, hogy az augusztus 22 és 27. között Budapestre tervezett Európai úszó EB-t Bécsben 
rendezték, így a keleti blokk országainak a nagy része távol maradt. Ugyanakkor 1951-től vette kez-
detét az Aranycsapat győzelmi sorozata, amelynek a jelentősebb eseményei a következők voltak: az 
1953. november 25-i 6:3-as, majd az 1954. május 23-i 7:1-es győzelem az angolok felett. Az 1954. 
július 4-i berni VB döntő elvesztése a németekkel szemben a korszakban kudarcnak számított, Bu -
dapesten utcai tüntetésekhez vezetett. 1951-ben hozták létre az országos torna-, és sport bi  zott-
ságot (otsB), majd az egyetemeken külön sport tanszékeket szervezetek, a felsőoktatásban óra-
rendi testnevelést vezettek be. (Kun, 1982. 400–419.)

52 Helsinki: A legsikeresebb magyar olimpia: http://mult-kor.hu/20120730_helsinki_a_legsikere-
sebb_magyar_olimpia?pidx=1 (2016. november 23.) 

53 Uo. 
54 nagyfokú fegyelmezettségre… Népsport, 1952. január 24. 
55 Hetvenöt sztáhánosvista a népstadion építői között. Népsport, 1952. február 9. 
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eseménnyel kapcsolatban.56 Pár ország részvétele kérdéses volt, a finn országos 
Békebizottság javasolta az nDk, észak-korea, tajvan és a kínai népköztársaság 
felvételét. közülük végül csak kína sportolói vettek részt a játékokon.57 

Az olimpiára történő indulás előtt, 1952. június 7-én este tatán, a zászlólevonás-
kor nánási lászló, a népköztársaság Elnöki tanácsának (nEt) a tagja, a szövet ke-
zetek országos szövetségének (szöVosz) elnöke az országos Béketanács nevé-
ben mondott beszédet. A feszült nemzetközi helyzetet emlegette és a koreai háborút. 
A sportolók feladata szerinte a béke terjesztése, hiszen a béke védelme szempontjá-
ból lényeges az olimpia. Az olimpikonok a békével kapcsolatban felhívást intéztek 
az olimpia résztvevőihez, hogy a fiatalok a sportban és ne a lövészárkokban mérjék 
össze a tudásukat. 1952-ben tehát még inkább belekeverték a politikát az olimpi-
ába, mint korábban.58 

56 „A kapitalista elnyomás alatt álló országokban a társadalom szerkezetéből következik, hogy a sport 
támogatása nem állami feladat. A szovjetunióban és a népi demokráciában magától értetődő jelen-
ség, hogy a dolgozó nép állama felkarolja, segíti a dolgozó nép kulturtevékenységét, többek között  
a sporttevékenységét is.” (sic!) Az UsA-ban magánpénzből kalapozták össze az utazási költségeket. 
(Az olimpiai előkészületek nyugaton. Népsport, 1952. június 26.) „Ausztrália készül az 1956-os 
olimpiára. Az ausztrál rádió bejelentette, hogy az 1956-ban Melbourneben (sic!) sorra kerülő olim-
pia előkészítő bizottsága elutazott sidnyből, (sic!) hogy Helsinkiben megtárgyalja a melbourni (sic!) 
olimpia műsorát. A küldöttséget kell elnök, look alelnök és nette főtitkár alkotja.” (olimpiai hírek. 
Népsport, 1952. július 3.) A helsinki olimpiai stadiont 1938-ban építették, 50 ezer nézőt tudott befo-
gadni, 1948-ban bővítették 70 ezer fősre. A beton alapzatot falépcsőkkel magasították meg, 60 ezer 
ülőhely volt. A korábban ott járt válogatott futballcsapat a salakot nem tartotta megfelelőnek. (Az 
olimpiai stadion. Népsport, 1952. július 3.) Az úszólétesítmények az olimpiai stadiontól 6–700 m 
tá  volságra helyezkedtek el, 1939-ben kezdték el építeni, de csak 1947-ben fejezték be. A legnagyobb 
medencét sziklába vájták, vasbetonból készítették, fehér csempével borították. A pályák határát 
fekete csempecsíkok jelezték, nyolc rajthelyes volt, 4600 néző fért el a nyugati oldalán épített lelátó-
ban, a többi oldalon is volt lelátó, így összesen 11 ezer férőhellyel rendelkezett. A nagy medence 
mögött volt az ugrómedence. Ezek mellett további két kisebb medencét is létesítettek. (Az olimpiai 
úszóstadion. Népsport, 1952. július 4.) rákosi Mátyásnak a tatai edzőtáborban tett látogatásáról is 
beszámoltak. A cikkből látható, hogy a sajtó stilisztikája mennyit változott négy év alatt. „rákosi 
Mátyás, dolgozó népünk szeretett vezére, akit büszkén neveznek sportolóink a magyar sport nagy 
barátjának, csütörtökön farkas Mihály honvédelmi miniszter társaságában meglátogatta a tatai 
olimpiai edzőtábort. rákosi Mátyás nemcsak barátja, hanem alapos ismerője is a sportnak, ő maga 
is sportolt, s ma is állandóan figyelemmel kíséri a testnevelési és sportmozgalom minden mozzana-
tát.” rákosi a tudósítás szerint hosszan beszélgetett a sportolókkal. (rákosi Mátyás látogatása a tatai 
edzőtáborban. Népsport, 1952. július 4.) szekeres József cikke leírta rákosiról, hogy középiskolás 
korában futballozott. Írásművét így fejezte be: „Egy kis fuvallat meglebbenti a vékony függönyt az 
ablakon. A szoba egyszerre megtelik napfénnyel. A mosolygós rákosi-kép a falon mintha helyeslően 
bólintana…” (A tatai edzőtáborban… Népsport, 1952. július 6.)

57 A kínai népköztársaság sportolói indulnak az olimpián. Népsport, 1952. július 18.
58 legyen a XV. nyári olimpia a világ ifjúságának harcos béketalálkozója. népsport, 1952. július 10. 
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Ezt követően indult el a csapat Helsinkibe, ahol már külön olimpiai falut is létesí-
tettek.59 Az olimpia jól kezdődött, a magyar kosarasok 75:38-ra győztek a görögök 
ellen.60 Az ünnepélyes megnyitóra viszont csak ezt követően került sor. Az esemé-
nyen minden addiginál több sportoló vett részt, összesen 69 országból.61

 A magyar labdarúgó válogatott először romániát, majd olaszországot győzte le.62 
Az előbbi ellen nem különösebben brillíroztak, az itáliaiakkal szemben viszont ki -
emelkedő játékot nyújtottak.63 1952. július 19-én tereplovaglásban szondy istván 
a harmadik lett, csapatban a második helyen végeztek.64 Majd földessy ödön távol-
ugrásban és róka Antal 50 km-es gyaloglásban szerzett bronzérmet.65 Július 22-én 
a női tornász szakágban Magyarország a szovjetunió mögött a második helyen állt.66 
A férfi tőrcsapat harmadik helyezést ért el. A középdöntőben fölényesen verték a jó -
val esélyesebbnek tartott belgákat, 11:5-re. Majd az olaszoktól 13:3-ra, a franciáktól 
pedig 12:4-re kaptak ki.67  

Július 23-án tornában két aranyérem is született. „korláton kezdenek, rögtön azon 
a szeren, amelyen a legtöbb esélyük van az olimpiai bajnokság megszerzésére. nagy-
 szerűen mozognak versenyzőink. kissé hosszabb a gyakorlatuk, mint az eddig látott 
versenyzőké, de végigbírják erővel. szinte a csapatnak minden tagja legjobb tudását 

59 A Népsport tudósítója a következőkről számolt be: „A fővárost valósággal elárasztották coca-colá-
 val. „Az olimpiai Bizottság javára”. Ezt olvashatjuk a coca-cola hirdetéseken. Hogy melyik olim-
piai bizottságra gondolnak, azt nem tudjuk, de mi nem kérünk az ilyesmiből. fantasztikus szám-
adatokat mondanak és írnak arról, hogy az olimpia előtt és alatt mennyi coca-cola érkezik még 
Helsinkibe.” A dél-koreai csapat propagandaanyagot terjesztett, a tudósító szerint nem nagy siker-
rel. A focival kapcsolatban a finnek a magyart és a szovjet csapatot tartották a legesélyesebbnek. 
(FeLeKi lászló: „éljen a béke!” kiáltással üdvözölték a helsinki repülőtéren a magyar olimpiások 
első csoportját a finn–Magyar társaság és a helsinki kábelgyár munkásainak küldöttei. „coca-
cola az olimpiai bizottság javára”. Népsport, 1952. július 10.) – feleki később is becsmérelte az 
említett céget, ugyanis külön pavilont állítottak fel az olimpiai faluban, ahol lefotózták, ha valaki 
colát ivott. „Ha az áldozat esetleg kiköpi a felvétel után az italt, az már nem látszik a fényképen.” 
(FeLeKi lászló: olimpiai béke-amerikai módra. Népsport, 1952. július 13.)

60 Magyar győzelemmel kezdődött a XV. olimpia! Népsport, 1952. július 15.
61 FeLeKi lászló: A világ sportjának nagy eseménye. Népsport, 1952. július 20. – ünnepélyesen meg-

nyitották a XV. olimpiát. Népsport, 1952. július 20.
62 A magyar–román labdarugó mérkőzés tapasztalatai. Népsport, 1952. július 17. 
63 Magyarország–olaszország 3:0. Népsport, 1952. július 20.
64 öttusázóink kitűnően rajtoltak: a tereplovaglásban szondy harmadik lett, csapatunk a második 

helyen végzett. Népsport, 1952. július 20. 
65 két magyar atléta állt hétfőn az olimpiai győzelmi emelvényre: földessy a távolugrásban, róka az 

50 km-es gyaloglásban a harmadik lett! Népsport, 1952. július 20. 
66 páLFai János: Az előírt gyakorlatok után a szovjetunió mögött Magyarország a második, Bulgária 

a harmadik helyen áll a női tornász olimpiai bajnokságban. Népsport, 1952. július 23.
67 Az első magyar csapat az olimpiai emelvényen! férfi tőrcsapatunk legyőzte az egyiptomiakat és 

ezzel megszerezte a harmadik helyet. Népsport, 1952. július 23. 
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adta ezen a szeren. nagyszerűen sikerült keleti gyakorlata.” Ezzel harmadik helye-
zett lett korláton. Utána korondi következett. „csodálatosan szép tartással végzi 
gyakorlatát, egy pillanatra sem inog meg, szépen kitartja a mérlegállást, jó üteműek 
a billenések s úgy áll le a szőnyegre a gyakorlat befejezése után, mintha »földbe ver-
ték« volna.” 9.7, 9.8, 9.6, 9.7, 9.7. nyert. A talajon keleti: „csodálatosan tornázik. ne -
hezebbnél nehezebb elemek váltakoznak gyakorlatában. Az erő-részek nagyszerűen 
olvadnak be a nőies ritmikus mozdulatokba. Hibátlan futólagos kézenállása, spárgája 
után nagyszerűen előkerül mérlegállása is.” 9.85-tel lett olimpiai bajnok. Ugyanebben 
a számban korondi lett a harmadik. lóugrásban az első hat helyezett mindegyike 
szovjet volt. gerendán korondi a harmadik, keleti a negyedik lett, egyéni összetett-
ben korondi harmadik. Ekkor csapatversenyben Magyarország a szovjetunió mögött 
a második helyen állt.68 Ugyanezen a napon gurics györgy a harmadik lett szabad-
fogású birkózásban.69 A következőn pedig csermák József kalapácsvetésben világ-
csúccsal lett olimpiai bajnok, németh imre pedig bronzérmes. csermák már a selej-
tezőben olimpiai csúcsot dobott.70

Július 25-én több érem is született. Az öttusában a csapat első, Benedek gábor  
a második helyezést ért el.71 Balogh Ambrus a harmadik lett az olimpiai „célpisz-
toly-bajnokságban”.72

Majd Hódos imre és szilvásy Miklós ért el első helyezést 27-én. Előbbi a légsúly 
döntőjében a szovjet terjannal került szembe, elég volt neki pontozással nyernie.73 
Váltósúlyban szilvásy került a döntőbe, a londoni vereségért tudott visszavágni.74 

68 páLFai János: Korondi Margit és Keleti Ágnes – olimpiai bajnok. népsport, 1952. július 24. 
69 gurics harmadik lett szabadfogású birkózásban. Népsport, 1952. július 24. 
70 csermák József világcsúccsal olimpiai bajnokságot nyert. németh imre harmadik lett kalapács-

vetésben. Népsport, 1952. július 25. 
71 öttusa csapatunk – olimpiai bajnok. Az egyéni bajnokságban Benedek második, szondy harmadik 

lett Népsport, 1952. július 26.
72 Balogh Ambrus harmadik lett az olimpiai célpisztoly-bajnokságban. Népsport, 1952. július 26. 
73 „terjan egy fogást sem tud befejezni Hódos hatalmas lelkesedéssel harcol. Már csak két perc van 

hátra. Most Hódos kezdeményez, támad, de alig van fogás. izgalmasak az utolsó másodpercek is.  
s mikor a mérkőzés befejezése után terján pontozásos győzelmét hirdetik ki, elemi erővel tőr fel  
a magyar csoportból az ünneplés hangja.” (újabb két magyar olimpiai bajnok: Hódos imre és 
szilvásy Miklós. Népsport, 1952. július 28.)

74 „szilvásy azonnal hatalmas lendülettel támad, igyekszik fogást találni, de ez nehezen megy, mert 
a svéd mindnet hárít, semmit sem kezdeményez. Az első hat perc csaknem teljesen fogáskereséssel 
telik el. zúg a „rá rá hajrá” a lelátóról. szilvásy kezdeményez most a svéd taktikát változtat. 
igyekszik kitolni szilvásyt a szőnyegről. – londonban is ezt tette – halljuk Matura Mihály hangját. 
De szilvásy most jobban vigyáz, ellép előle, s a svéd rendre kiszalad a szőnyegről. Először szilvásy 
megy le békába, s a svéd semmit sem tud kezdeni vele. Amikor a magyar versenyző van felül, 
igyekszik kiemelni Anderssont. A svéd állandóan hasal, de karaube török mérkőzésvezető nem 
inti meg. A 14. percben szilvásy leviszi ellenfelét a szőnyegre, keményen gyúrja, forgatja, próbálja 
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Ugyanezen a napon novák gábor második lett egyes indiáncsónakban, a Varga–
gurics-páros harmadik kettes kajakban,75 és három magyar úszónő, köztük székely 
éva olimpiai csúccsal bejutott a 200 méteres női mellúszás döntőjébe.76

Július 28-án takács kálmán és szőke kató megszerezte az újabb két magyar ér -
met. A lövészek számára a lőtér fedettsége és ezáltal a lőállások sötétsége szokatlan 
volt, ráadásul a célok 25 cm-rel lejjebb voltak a magyar lőtereknél megszokottaknál. 
kun szilárd után: „nem sokkal később következett takács károly. nyugalmát fo -
kozta, hogy ellenfelei, akik vasárnap előtte végeztek, most rosszabbul lőttek. A napot 
felhők takarták el, mire lőni kezdett, így a látási viszonyok némileg romlottak, ez 
sem zavarta azonban olimpiai bajnokunkat, 50, 50, 49, 50, 48, 45, körösek voltak  
a sorozatai.” 292 kört lőtt, 579 volt az összteljesítménye. 578-cal kun holtversenyben 
a második lett. Így újabb 30 lövést adtak le, az első 15 után továbbra is holtverseny-
ben álltak 142 ponttal, végül kun 140:139-re nyert a román versenyzővel szemben.77

Július 29-én székely éva olimpiai csúccsal, pillangóúszásban szerezte meg a 9. 
magyar aranyat, a második helyezett pedig novák éva lett.78 A tízedik aranyat 
a kardvívó csapat szerezte. Az utolsó meccs az olaszok ellen szoros volt, végül 8:7-re 
győzött a magyar csapat. Az utolsó csörte után 7:7 volt az állás, majd következett  
a gerevich–Pinton összecsapás. „3:3-ig együtt mentek, gerevich védés-visszavágása 
ül Pinton mellén, aztán Pinton hasán az olimpiai bajnokságot jelentő találat!”79 
Augusz  tus 1-jén a női gyorsúszó-váltó érte el a dobogó legfelsőbb fokát. novák 
ilona kezdett, másfélsz testhossz előnnyel érkezett be, őt temes Judit váltotta, aki 
tovább nö  velte ezt. Utána novák éva következett, ő már összesen 5 méterrel vezetett. 
szőke kató végül 7 méter előnnyel ütött be a célba. Így világ- és olimpiai csúcsot 
döntöttek.80   

kiemelni. fontos kezdeményezések ezek, kellenek a győzelemhez. s az nem is lehet kétséges. 
szilvásy támadott állandóan, s győznie kell! csak a dán pontozó látta jobbnak a svédet. Alapos 
elfogultság kellett hozzá, de ez már nem változtat a tényen. szilvásy Miklós lett a hatodik olimpiai 
bajnokunk.” (újabb két magyar olimpiai bajnok: Hódos imre és szilvásy Miklós. Népsport, 1952. 
július 28.)

75 novák gábor második lett egyes indiáncsónakban, a Varga–gurics-pár harmadik kettes kajakban 
Helsinkiben. Népsport, 1952. július 28.

76 Mindhárom magyar úszónő, köztük székely éva olimpiai csúcsbeállítással bejutott a 200 méteres 
női mellúszás döntőjébe. Népsport, 1952. július 28. 

77 Pető Béla: Hetedik és a nyolcadik olimpiai bajnokságunkat takács károly és szőke kató szerezte. 
Népsport, 1952. július 29. – kun szilárd holtverseny után lett második. Népsport, 1952. július 29.

78 A kilencedik: székely éva – olimpiai csúccsal! Népsport, 1952. július 30.
79 Pető Béla: Hősi küzdelemben kardvívó-csapatunk szerezte a 10. olimpiai bajnokságunkat, 

Népsport, 1952. július 31. – székely éva ragyogó hajrával előzte meg novák évát. Népsport, 1952. 
július 30.

80 káprázatos világcsúccsal fölényesen győzött női gyorsúszóváltónk. Népsport, 1952. augusztus 2.  
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Ugyanezen a napon kardvívóink is jelentős sikert arattak: kovács Pál arany, gere-
 vich Aladár ezüst, Berczelly tibor bronzérmet szerzett. A döntőben a három csoport-
ból a három magyar jutott tovább. A döntő csata kovács–Pinton volt. 5:4 „Hosszas 
tapogatózás folyik, kovács végre elindul, de Pinton elővág. 0:1 két szép fejvágással 
kovács vezet 2:1-re, aztán Pinton „felszúrja”. 2:2. Pinton kart vág, majd elővágása is 
ül. 2:4 kovács most nem kockáztat, nagyon óvatos. Hosszú ideig néz farkasszemet  
a két vívó. Pinton már csak azért küzd, hogy legalább az egyik magyart megverje. 
Bemondják, hogy már csak két perc van hátra, s ha lejár a vívóidő, akkor az nyer, aki 
éppen vezet. kovács támad és Pinton elkésik a védéssel. 3:4 Már csak egy perc van 
hátra. kovács támadási felületet nyit, s ezzel támadásra csalja az olaszt. Pinton in -
dul is, kovács jól védi a fejét, és visszavágása tisztán ül. 4:4. Már csak egy találat 
kell a bajnoksághoz. kovács támad, egy villanás s pengéje Pinton sisakján csattan. 
[…] Már csak 8 másodperc volt hátra. […] Minden magyar szeméből kibuggyan  
a könny, amikor a Himnusz hangjaira lassan, méltóságteljesen felkúszik az árbocra 
a három ma  gyar zászló.” 1912-ben stockholmban volt korábban ehhez hasonló 
eredmény.81 

Az olimpia végén tarolt a magyar csapat. Magyarország labdarúgó-válogatottja 
Jugoszláviával játszotta a döntőt. Az összeállítás a következő volt: Magyarország: 
grosics, Buzánszky, lóránt, lantos, Bozsik, zakariás, Hidegkuti, kocsis, Palotás, 
Pus  kás, czibor. A mérkőzés elején többnyire a magyar csapat támadott, több veszé-
lyes helyzet alakult ki a kapu előtt. Az első félidőben nem esett gól. A másodikban: 
„A 26. percben a magyar csapat megszerzi a vezetést. czibor hozza fel a labdát,  
a felező vonalon túlról. Puskás a balösszekötő helyén rohan előre. czibor magasan 
átíveli a labdát a jugoszláv védők felett Puskás elé, Horvát keresztez, a jugoszláv ka -
pus kifut a kapujából, ráveti magát a labdára, a labda azonban kiesik a kezéből, 
Puskás elcsípi, elhúzza a labdát a kapus mellett és 7 méterről kényelmesen a hálóba 
lő. crnkovics kétségbeesetten fut vissza a kapu felé, de már elkésett, 1:0 Magyarország 
javára.” Ezt követően a magyar csapat mezőnyfölényben játszott. „A 43. percben  
a 16-os vonal magasságában zakariás dob partot. Puskás a 16-oson belül kapja a lab-
dát, hátragurít a 16-os sarkán lévő czibornak. A kapu előtt egy tömegben vannak  
a játékosok, czibor nem tudja kinek adni a labdát s hirtelen lövésre szánja el magát. 
A jól eltalált labda a lábak között félmagasan a jobb alsó sarokba vágódik. 2:0 Ma -
gyarország javára. […] Bozsik, lóránt, grosics és zakariás játszott kiemelkedően  

81 kardvívóink évtizedek óta nem arattak ilyen sikert. 1. kovács Pál 2. gerevich Aladár 3. Berczelly 
tibor. Népsport, 1952. augusztus 2.  
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a magyar csapatból.” A döntő előtti meccseken a törököket 7:1-re és Ausztriát 6:0-ra 
verték, a jugoszlávok mögött a svédek lettek a harmadikok.82 

Az úszók közül gyenge Valéria olimpiai csúccsal nyerte meg novák éva előtt  
a 400 méteres női gyorsúszó olimpiai bajnokságot, székely éva pedig a hatodik lett. 
„nagy izgalom közepette kezdődött a hajrá. gyenge tartalékolt még az utolsó 50 mé -
terre. lendületesen hajrázott és előnyét növelve csaknem három méterrel ütött be 
elsőnek. novák éva is szépen hajrázott. Biztosan tartotta a második helyét a végén 
erősen felnyomuló kawamotoval szemben.” Mögötte a második novák éva lett. 
Az úszók egyébként hiányolták az edzési lehetőségeket.83

A magyar vízilabda-válogatottnak is első helyezést sikerült elérnie. A döntőben 
az Amerikai Egyesült államokat győzték le: „[…] a 4. percben Bolváry úszik el  
a labdával, kivárja az alkalmas pillanatot, átadja szívósnak, s ő egyből a jobb alsó 
sarokba lő. 4:0.”84  

ökölvívásban, nagyváltósúlyban Papp lászló is arannyal zárta az 1952-es olim-
piai szereplését. Van schalkwyk ellen (Dél-Afrika) játszotta a döntőt. Az első két 
menetben Papp jelentős fölényhez jutott, bár több ütése pontatlan volt. A harmadik 
menet a következőképpen zajlott le. „Van schalkwyk jön előre, de abban a pillanat-
ban, amikor a balkeze meglendül, Papp jobb kézzel keresztbeüti. Az állát találja el  
a délafrikai (sic!) ökölvívónak a kemény ütés. térdre bukik. A mérkőzésvezető szá-
mol rá, 8-nál felkel a délafrikai és Pappba kapaszkodik. Papp lerázza magáról és 
újabb horgokat visz be neki. ismét roggyant lesz, tántorog, de talpon marad. Hi  he  tet-
 lenül kemény feje van. 

– Jól van, laci! 
– Megvan a tizenhatodik! – kiabálják a magyar sportolók az erkélyről. 
Papp már akkora fölényben van, hogy csak kiütéssel vezethet, de az erőtlen Van 

schalkwyk már képtelen ilyen ütésre. Az utolsó percben már Papp is eléggé fáradt,  
a horgaiban nincs nagy erő. Ezeket már könnyen elviseli a délafrikai, sőt az utolsó 
másodpercekben két egyenest vissza is szúr.”85

82 Pető Béla: Minden eddigi sikerünket messze túlszárnyalva 16 olimpiai bajnokságot szereztek spor-
tolóink. gyenge Valéria, Papp lászló, labdarugó-és vízilabda csapatunk nyert szombaton olimpiai 
bajnokságot. Népsport, 1952. augusztus 2. 

83 gyenge Valéria nagyszerű olimpiai csúccsal nyerte meg novák éva előtt a 400 méteres női gyors-
úszó olimpiai bajnokságot. székely éva hatodik lett. Népsport, 1952. augusztus 2.

84 Az olimpia során eddigi legjobb játékát nyújtotta az UsA ellen a magyar vízilabda-válogatott 
Magyarország–UsA 4:0 (3:0). Népsport, 1952. augusztus 2.

85 páLFai lajos: A kitűnő formában lévő Papp fölényesen győzött a döntőben is. Népsport, 1952. 
augusztus 2. 
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A MAgyAr sPort sikErEi 1945 és 1956 között – különös tEkintEttEl A lonDoni és A HElsinki oliMPiárA  

A magyar „aranyesőt” követő napon, 1952. augusztus 3-án lett vége az olimpiá-
nak.86 A magyar csapat Prágáig repülővel, onnan vonattal utazott. A nyugati pálya-
udvaron ünnepélyesen fogadták őket.87 Ezt követően a nEt több olimpikont is kitün-
tetett, a Parlamentben fogadást tartottak a tiszteletükre.88 Volt is ok az ünneplésre, 
hiszen Magyarország összetettben 266 ponttal a harmadik helyen végzett a nemze-
tek rangsorában. Az első két helyet holtversenyben a szovjetunió és az Amerikai 
Egyesült államok szerezte meg 494 ponttal.89 Az éremtáblázaton azonban az ame-
rikaiak lettek az elsők, de a rákosista propaganda ezt itthon nem hangsúlyozta.90 
1956-ig további jelentős sportsikerek születtek.91

Mindent összegezve az 1945 és 1956 közötti korszak sporteredményei kimagaslóak 
az ország történetében. A korábbi, háborút követően megmaradt alapokra történő, sok 
esetben felemás építkezésnek is köszönhető volt mindez. Az akkori kommunista dik-
tatúra kevés pozitívuma közé tartozott a sport kiemelkedő támogatása, de két tényező 
beárnyékolta ezt a pozitívumot. Az egyik a diktatúra propagálásának szánt szerep,  
a másik pedig a sport honvédelem szolgálatába állítása, amely a megszálló szovjet 
hatalom háborús érdekeit szolgálta. Minderről persze a magyar spor tolók nem tehet-
tek. 1945 után nem csak a szovjet minták átvételéről volt szó, hanem a korábbiak 
továbbéléséről és továbbfejlesztéséről is, bár ezt a kommunista propaganda igyekezett 
nem hangoztatni, így minden esetben a szovjet modell másolásáról beszélt. Egyébként 
nem csak a sport esetében, hanem más területen is ezt a taktikát alkalmazták. 

86 Búcsú az olimpiától. Népsport, 1952. augusztus 4.
87 Diadalmasan szerepelt olimpiásainkat ünnepélyesen fogadják csütörtök délután a nyugati pálya-

udvaron. A nyugatinál fogadták őket, onnan az oktogonhoz vonultak. Népsport, 1952. augusztus 2.
88 A Magyar népköztársaság Minisztertanácsa ünnepélyes fogadást adott pénteken diadalmasan sze-

repelt olimpiásaink részére. Népsport, 1952. augusztus 10. 
89 Még megközelítően sem értünk el eddig ilyen ragyogó eredményt az olimpiai játékokon. Népsport, 

1952. augusztus 12. 
90 Helsinki A legsikeresebb magyar olimpia:  http://mult-kor.hu/20120730_helsinki_a_legsikere-

sebb_magyar_olimpia?pidx=1 (2016. november 23.)
91 Az olimpiát követően is folytatódtak a magyar sportsikerek. Az 1953. július 15–28-a között, 

Brüsszel  ben rendezett Vii. Vívó VB-n a nemzetek nagydíját nyerte meg az ország. Majd az 1954. 
augusztus 31 – szeptember 5. között tartott torinói Viii. úszó EB-n nyolc első helyezés született: 
nyéki imre 100 m gyors, csordás györgy 400 és 1500 m gyors, tumpek györgy 200 m pillangó,  
a 4x200 m gyorsváltó, szőke kató 100 m gyors, sebő ági 400 m gyors, a 4x100 gyorsváltó. 1953. 
augusztus 20-án nyitották meg a népstadiont. Az 1953. július 24–26. között rendezett V. kajak-
kenu VB-n Monaco-ban Magyarország betört a nemzetközi mezőnybe. október 10. és 14. között az 
V. öttusa VB-t Budapesten rendezték. 1955-ben a XVii., az 1960-as nyári olimpiát tervezte az 
ország megpályázni, ugyanebben az évben a Vörös lobogó, vagyis az Mtk megnyerte a közép-
európai kupát. Az 1956. november 22. és december 8. között, Melbourne-ben megrendezett XVi. 
nyári olimpián 9 arany, 10 ezüst és 9 bronzérem született. 48 olimpikon maradt külföldön 1956-
ban. (Kun, 1982. 411–430.)
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kiss DáViD

összEfoglAlás 

Az 1945 után berendezkedő új hatalom a korábbi alapokon építette újjá a sport szer-
vezetét. Az első világháború előtti sportkultúrában lényeges szerepet kapott a had -
sereg. A két világháború között a sportolás tömegessé vált, ekkor még inkább csak  
a nagyobb városokban. Ugyanakkor a nagyobb üzemeknek kötelezővé tették a sport-
létesítmények építését. Ennek következtében tömegessé vált a sportolás a korszak-
ban. A korabeli helyes sportpolitikát az 1936-os berlini olimpián szerzett 10 arany is 
bizonyította. 

A második világháborút követően a korábban meglévő alapokra és szakemberekre 
építettek. Ugyanakkor a sportolást igyekeztek minél nagyobb körben terjeszteni. 
Mindennek meg is lett az eredménye: 1948-ban londonban 10, míg négy esztendő-
vel később, Helsinkiben 16 arany született. Ugyanakkor az olimpiákon kívül is ren-
geteg eredményt sikerült elérnie a magyar sportnak. A sport egyre szélesebb töme-
geket ért el, és ez lehetőséget teremtett arra, hogy minél több tehetség kerüljön egy 
adott sportág elitjébe, ezáltal az olimpiai helyezést elérők száma is emelkedett. 
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HUngAriAn sPort sUccEssEs BEtWEEn 1945  
AnD 1956 – WitH sPEciAl EMPHAsis  
on tHE lonDon AnD HElsinki olyMPics

the communists who came to power in Hungary following WWii rebuilt the national 
sports organization on the foundation of the earlier one. the army played a sizable 
role in pre-WWi Hungarian sports culture. During the interwar period, sports 
enjoyed mass appeal, especially in the larger cities. At the same time, larger plants 
were obligated to provide sports facilities for their workers. As a result sports par-
ticipation became a mass phenomenon, and the ten gold medals won at the Berlin 
olympics affirmed the credibility of the era’s sports policy.        

in the wake of WWii the new regime built upon the already existing foundation 
and counted on the earlier era’s experts for guidance. Moreover, a concerted effort 
was made to popularize sports among a growing number of people, the results of 
which speak for themselves: sixteen gold medals at the Helsinki olympics in 1952, 
four years after winning ten at the london olympics. in addition to olympic suc-
cesses, Hungarian athletes performed well in numerous other sporting events. As the 
opportunity to participate in sports and physical activities became more widespread, 
a growing number of naturally talented people were discovered among the masses, 
and funneled into events at which they would excel, the ultimate result of which was 
an increasing number of athletes placing at the olympics.
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ErfolgE DEs UngAriscHEn sPorts zWiscHEn 
1945 UnD 1956  – UntEr BEsonDErEr 
BErücksicHtigUng DEr olyMPiscHEn sPiElE  
in lonDon UnD HElsinki

Die neue Macht, die sich nach 1945 etablierte, hat die organisation des sports auf 
den früheren grundlagen wiederaufgebaut. in der sportkultur vor dem Ersten Welt-
krieg war  der Armee eine wesentliche rolle zugekommen. Die sportliche Betäti-
gung erreichte in der zwischenkriegszeit massenhafte Ausmaße, allerdings eher nur 
in den größeren städten. zugleich wurde die Errichtung von sportobjekten den grö-
ßeren Betrieben zur Pflicht gemacht. folglich war Massensport weit verbreitet in der 
Epoche. Die auf der Berliner olympiade gewonnenen zehn goldmedaillen bestäti-
gen ebenfalls die damalige richtige sportpolitik.

nach dem zweiten Weltkrieg baute man auf die früher vorhandenen grundlagen 
und fachkräfte. gleichzeitig wollte man sportliche Betätigung in immer breiteren 
kreisen  populär  machen. All das führte auch zum Erfolg: london brachte Ungarn 
1948 zehn, vier Jahre später Helsinki bereits 16 goldmedaillen. Außerdem konnten 
die ungarischen sportler auch außerhalb der olympischen spiele eine Menge Ergeb-
nisse erzielen. Die Erreichbarkeit des sports für immer breitere Massen schuf die 
Möglichkeit, dass immer mehr talente in die Elite der jeweiligen sportdisziplinen 
gelangten und dadurch sich auch die zahl derer erhöhen konnte, die olympische Plat-
zierungen erreichten.


