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Az 1956-os MElBoUrnE-i oliMPiA ProPAgAnDáJA 
BEl- és külfölDön

MiVEl is rEnDElkEzünk? kirE is EMlékEzünk?

Amennyiben a melbourne-i olimpiáról beszélünk, akkor az esetek többségében azok-
 ra a magyar sportolókra emlékezünk, akik nem tértek haza a játékok után Magyar -
országra. kevés figyelem fordult az olimpia eseményeit tárgyaló propagandára, saj-
tóanyagokra, rádió- és filmfelvételekre. nem vagyunk elkényeztetve a források 
te  kintetében, különösen a Magyar rádió és a szabad Európa rádió (továbbiakban 
szEr) olimpiával kapcsolatos adásai hiányoznak a számunkra. A szEr anyagaiból 
az 1956-os forradalom és szabadságharcról csupán a forradalom alatt és kevéssel 
utána felvett anyagokból válogathatunk, ezek az adások hallható formában is meg-
maradtak.1 köszönhetően azoknak a vizsgálatoknak, amely a szEr 1956-os forra-
dalom és szabadságharcban betöltött szerepét helyezte górcső alá. A Magyar rádió 
melbourne-i olimpiáról szóló adásait nem rögzítették, ezért azokat nem hallgathatjuk 
meg a rádió Archívumában.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem tudunk képet alkotni a sportesemény vissz-
hangjáról. Hiszen egyrészt olvashatjuk a Népsport, illetve a forradalom alatt és utána 
Sport néven megjelent lap számait, illetve rendelkezésünkre áll a Sports Illustrated, 
amely a világ egyik leghíresebb sportfolyóirata. nem beszélve a korabeli napilapok, 
például a The New York Times, vagy a Népszabadság számairól, amelyek szintén 
foglalkoztak az 1956. november 22. és december 8. között megrendezett eseménnyel. 
Ezen kívül a rendelkezésünkre áll a filmhíradó anyaga is, amely akár az országos 
széchényi könyvtár történeti interjúk tárában is megtekinthető.

A szABAD EUróPA ráDió MAgyAr ADásA és MElBoUrnE

A szEr nem rendelkezett magyarországi tudósítókkal, ezért a forradalom alatt is  
a magyar rádióból, a magyar lapokból és a külföldi sajtóból tájékozódott. Ezért kez-

1 A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom, Műsortükör 1956. október 23–november 5. s. a. r. 
VáMos györgy. História–MtA történettudományi intézete, 2010. 10.
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detben olyan témákat dolgoztak fel, amelyek az októberi, novemberi események alatt 
fontos ügyek voltak Magyarországon is.

Az első ezek sorában az országos testnevelési sport Bizottság [otsB] csapatösz-
szeállítási gyakorlatának kritikája volt. Jelesül, az otsB olyanokat is kiküldött az 
olimpiai csapattal, akik ténylegesen semmit sem tettek a magyar sportért. Ezzel 
mintegy jutalmazták arra érdemesnek vélt tagjaikat.

A szEr négy alkalommal is megismételte az ezzel kapcsolatos adását.2 Az 1956. 
október 23-i sportműsorában is az otsB-t bíráló híradás hangzott el. Miközben 
már zajlott a pesti utcán a demonstráció, az alábbi elemzést hallgathatták Magyar  or-
 szá  gon.

„Egyes magyar sportkísérők, delegációvezetők és egyebek már-már hírhedt sze-
mélyekké váltak, akikre nemzetközi sportviadalokon ujjal mutogattak: íme a magyar 
sportvezetők, akik nemcsak arról híresek, hogy anyanyelvükön kívül egyetlen 
emberi nyelven sem tudnak megszólalni, de akikkel még az általuk képviselt sport-
ágról sem lehet értelmes szót váltani. Mi is ismerünk egynéhányat ebből a fajtából, 
akik nem tudni, milyen címen vezetik a sportküldöttségeket, de annyi bizonyos, 
hogy a sporthoz semmit sem értenek. Persze a csapatoknak ők voltak a vezetőik, 
övék volt a politikai felelősség, ők irányították, parancsoltak, tőlük függött, ki mehet 
külföldre, ki nem”.3

1956. október 29-én már bécsi lapokra hivatkozva közölték, hogy elképzelhető,  
a magyar csapat nem fog elutazni az olimpiára.4 1956. november 2-án mégis jegyzet-
ben összesítették, mit is várnak attól a magyar csapattól, amely elindult Ausztráliába. 
„Az elnyomatás éveiben a magyar sportnak ritka, kivételes szerep jutott. A verseny-
zők és a közönség a lehetőséget gyorsan felismerte, azzal jól élt. A sport révén hazánk 
nyugati kapcsolatainak egy része is fennmaradt. éveken át éppen a sportkapcsolat 
jelentette a szabad levegő magyarországi beáramlásának egyetlen lehetőségét.  
A nyugati világban is felfigyeltek rá, milyen hatalmas nemzeti mozgató erővé vált  
a sport Magyarországon. Versenyzőink a kommunizmus által engedélyezett nyelven 
adtak hírt a megszállt országról. Ez volt a magyar sportolók többletteljesítményének, 
páratlan küzdőképességének háttere is. A melbourne-i olimpiára induló csapat felké-
szülésére nyilvánvalóan nagy hatást gyakorolt az egész magyar szabadságharc. 
Ennek ellenére bízunk abban, hogy a most kínálkozó alkalmat, az idegfáradtságot 
legyőzve éppúgy kihasználják, mint az elmúlt évek lehetőségeit. A nemzet ereje, 
fegyelme, küzdőképessége most már más téren is kifejeződött, de ez nem jelentheti 

2 szabad Európa rádió (továbbiakban: szEr), 1956. október 23. 13:23. országos széchényi 
könyvtár, történeti interjúk tára: (továbbiakban: oszkti),

3 oszkti, szEr 1956. október 23. 18:10. tíz perc sport. 
4 Uo. 1956. október 29. 19:20.
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régi sikereink folytatásának feladását. Mindnyájan azt reméljük, hogy versenyzőink 
az ausztráliai útról már rendezett, nyugodt, teljesen szabad, mindenképpen függet-
len, önálló országba térnek haza, és a születő új Magyarországot, az 1956-os olim-
pián méltóan képviselik.”5

A szEr összesen négyszer tűzte műsorra ezt az adást, ezzel is megerősítendő 
azon véleményét, hogy a magyar olimpiai csapatnak részt kell vennie a játékokon. 
Ugyanezen a napon kétszer került adásba egy másik felhívás is, amely azért tartotta 
fontosnak a magyar olimpiai csapat szereplését, hogy a nemzetközi sajtót is tájékoz-
tassák arról, ami Magyarországon történt. Használják ki tehát a sportban rejlő propa-
gandát, a magyar nemzet forradalmának és szabadságharcának érdekében. 

Ennek hangsúlyozására az alábbi ötletet vázolták fel a Magyar olimpia Bizott-
ságnak: „tudjuk és hisszük, hogy Melbourne-ben is nem egyszer felfut a magyar 
lobogó a győztesek árbocára. éppen ezért indítványozzuk, hogy ezúttal egy különle-
ges magyar trikolor szaladjon fel, a nemzeti imádság akkordjai kíséretében, a győ-
zelmi árbocra. küldjön ki a Magyar olimpiai Bizottság rongyos, harcaiban megté-
pett és könnyekkel áztatott magyar zászlókat Melbourne-be, amelynek közepén ott 
van a tátongó rés, a fekete lukasság, ahonnan a magyar akarat, hősiesség és halált 
megvető bátorság kivágta a sarlót és a kalapácsot. A tribünökön százezer néző fog 
ülni – minden világlap fotográfusa rá fogja szegezni gépét erre az árbocra – vigyék 
hírül a nézők, az újságok, a képek, a fotográfiák, a lyukas magyar zászló történetét 
az egész világnak. Beszéljen ez a zászló a sebekről, amiket az ország elszenvedett, 
hirdesse a világ közvéleménye előtt, hogy a magyar meghal, de magát meg nem adja. 
zászlóban, mellkasban, szívben és koponyában egyformán vállalja a sebet, és büsz-
kén hordozza, amíg újra szabad élet, függetlenség és egyenlőség nincs Magyar-
országon!”6 A szEr tehát úgy látta: a magyar olimpia csapat feladata a magyar for-
radalomra való emlékeztetés.

AMiről HiVAtAlosAn nEM BEszéltünk?

A melbourne-i játékok után – ahogy az szokásos – hivatalos film is készült az esemé-
nyekről.7 Aki azt gondolná, hogy elegendő megnéznie az internetes video-megosztó 
portálok valamelyikén ezt az anyagot, hogy megfelelően tájékozódjon a magyar csa-
pat szerepléséről, súlyosan téved. Egyáltalán nem szerepelnek az alkotásban név 

5 Uo. 1956. november 2. 11:25 A magyar olimpiai csapat feladatairól beszél nótárius. 
6 Uo. 1956. november 2. 12:20. 
7 Hivatalos olimpiai film: Melbourne 1956 Olympics, 1957 https://www.youtube.com/watch?v= 

1glHmihhgaw (letöltve: 2016. november 10.)
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szerint említve a magyar sportolók. itt-ott csak egy-egy kép erejéig láthatjuk ver-
senyzőinket, főként az atlétáinkat, ám csak díszletként, és nem főszereplőként. nincs 
semmilyen „vérfürdő” a 4:0-val végződött magyar vízilabdameccsen, mert az nem is 
szerepel a filmen. csak a magyar csapat bevonulását mutatják, de nincsenek magyar 
gyászszalagos sportolók, nincs kossuth-címer, nincs mindaz, amit várnánk a nyu-
gati sajtó cikkek alapján. Ehelyett csak hallgatás van. Miért? Erre több választ is 
adhatunk, mert ezek együttesen eredményezték a magyarok szándékos kifelejtését.

Az olimpiai mozgalom számára, amennyiben csak a mozgalom vékony mezsgyén 
táncoló ideológiáját vesszük figyelembe, a politika nem létezik. Ebben az olvasatban 
a játékok valódi célja a szembenálló nemzetek ifjúságának békés egységbe forrasz-
tása, az ellentétek elsimítása, a kiváló sportteljesítmények bemutatása. Másodsorban 
a melbourne-i játékok megtartása is komoly nehézségekbe ütközött. Egyfelől Auszt-
rália a déli féltekén helyezkedik el, ezért Európában és észak-Amerikában szokatlan 
időpontban, az év végén kellett megrendezni az olimpiát. Másfelől a megrendezést 
vállaló város és Victoria állam maga is financiális gondokkal küzdött. Egyáltalán nem 
volt elképzelhetetlen, hogy róma veszi át az olimpia megrendezésének jogát, ameny-
nyiben a létesítmények nem készülnek el. s akkor még nem is említettük, hogy az 
ausztrál állategészségügyi szabályozás miatt a lovas számokat nem lehetett megtar-
tani Melbourne-ben. A svédországi stockholm vállalta magára azok megrendezését.

s végül mi is lehet egy olimpiáról szóló hivatalos film célja? Bemutatni az olim-
piai mozgalmat olyanoknak, akik eddig keveset vagy egyáltalán nem foglalkoztak 
vele. érthető, ha a nyugat és keletnémet csapatok egy zászló alatti közös bevonulása 
egy ilyen filmben fontosabb, mint az 1956. december 6-án lezajlott magyar–szovjet 
vízilabdameccs. nem beszélve arról, hogy egy hivatalos film mégis az olimpia és  
a szervező ország propagandája, s ezért a magyar forradalom és szabadságharc kö -
vetkezményei nem lehettek egy effajta mű témái. A hallgatás mégis beszédes, hiszen 
a négy aranyérmet nyert keleti ágnes sem fért bele az alkotásba, pedig a szovjet 
larissza latinyinával együtt a melbourne-i olimpia legeredményesebb sportolói 
voltak.

Az ausztrálok tisztában voltak azzal, hogy milyen nehéz helyzetbe került az oly 
régóta szervezett melbourne-i olimpia. Wilfried selwyn kent Hughes az Ausztrál 
olimpiai Bizottság tagja, a játékok egyik szervezője kénytelen volt megállapítani: 
„Az olimpiák történetében még soha, egyetlen egyszer nem kezdődtek a versenyek 
ilyen nehéz körülmények között”.8 Avery Brundage, a nemzetközi olimpiai Bizott -
ság elnöke idealista volt, és a sporteseményeket magasabb szintűnek látta a politiká-
nál. A Holland olimpiai Bizottság elnöke, Johannes linthorst Homan máshogy gon-

8 csUrkA gergely – gyArMAti Dezső: Ahol mi győztünk. Budapest, Aréna 2000, 2006. 68.
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dolkodott, nem érezte úgy, hogy a sport fontosabb lenne az emberi jogoknál. 
„op  timistán s meglehet, gyermeki idealizmussal folyvást reménykedtünk, hogy a jó 
elnyeri jutalmát, s hogy ha mi pályára lépünk, sportolunk, azzal hozzájárulunk bi -
zonyos dolgok megértéséhez. ám amikor a rádióból hallottuk, hogy mily cinikus 
erőszakkal gyalázták meg mindazt Budapesten, ami az emberiség számára szent, 
elgondolkodtam, van-e értelme Melbourne-be menni? sportolók vagyunk nem agya-
lágyultak.”9

Mit tEgyünk, HA A forrADAloM és Az oliMPiA Egy 
iDőBEn zAJlik?

Magyarországnak nem az olimpia volt a legfontosabb 1956 őszén, s ha őszinték va -
gyunk, a sportolóknak is sokkal fontosabb volt az, ami otthon történt. Mit kezdhetett 
1956. november 4. után a kádár-rezsim a sporttal? Akkor és ott – Budapesten – ért-
hetően keveset foglalkoztak ezzel. nem ez volt a legnagyobb gondjuk, a hatalom még 
korántsem volt a kezükben. Ezért utólagosan alkották meg a melbourne-i olimpia 
propagandáját, amelynek számtalan apró részlete mozaikszerűen takarja el a sze-
münk elől mindazt, amin a magyar sportolók keresztülmentek. 1957-ben még meg-
jelenhetett egy olyan kiadvány, amely igyekezett a teljes melbourne-i olimpiát fel -
dolgozni, s egyes olimpikonok is közöltek rövidebb írásokat a kötetben. A könyvben 
az 1956-os forradalom és szabadságharc „borús nemzetközi körülmény”, vagy „ide-
get megviselő izgalmak” fogalmakkal szerepelt. s még keleti ágnes is belefért  
a kiadványba, nem voltak biztosak abban, hogy nem tér haza.10 később már sajátos 
kádári szemüvegen keresztül vizsgálták a játékokat, s ennek az alapjait már 1956 
őszén lerakták.

Ebben az értelmezésben a magyar propaganda három módon foglalkozott az 
eseményekkel. Az első volt, hogy az 1952 helsinki olimpián tizenhat aranyérmet 
nyert csapattal összehasonlítva a melbourne-i helyezéseket, az ötvenhatos forrada-
lom által okozott felkészülés nehézségeivel magyarázták a vártnál rosszabb eredmé-
nyeket. A kádár–rezsim – a szovjetek által támogatott új kormány – már az olimpia 
idején, 1956. december 4-én ennek szellemében üzent a csapatnak. „tíz napja már, 
hogy hazánk sportszerető közvéleménye nem titkolt várakozással, féltő szeretettel 
gondol rátok, akik távoli földrészen a világ sportolóinak hatalmas arányú vetélke-
désén színeinket képviseltétek. Bár felkészülésetek nem volt zavartalan, a nehéz 

9 Uo. 
10 Magyarok Melbourne-ben. szerk. fEkEtE Pál. Budapest, sport lap- és könyvkiadó, 1957. 69. 
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utazás és a szeretteitekért való aggódás alaposan megviselt benneteket, hogy a még 
hátralevő küzdelmeitekben is öregbítsétek a magyar sport hosszú évek nehéz munká-
jával kivívott világhírnevét. továbbra is küzdjetek olyan akarással, olyan összetar-
tással, mint eddig, s amely erényeitekkel oly sok embertől érdemeltetek ki szerte  
a világon nevetek és drága hazánk színeinek őszinte megbecsülését. küzdjetek ma -
gyar szívvel, lelkesedéssel – érezzétek magatok mögött az egész magyar nép szerető 
gondoskodását. Ezzel a gondolattal kívánunk további sikereket és várunk haza ben-
neteket.”11 

Ez azonban nem azt jelentette, hogy nem csalódtak a kevés aranyérem miatt. 
Ennek hangsúlyozása jelentette a magyar propaganda második irányát. A Sport 
1956. december 11-i számában az alábbiakat olvashatjuk: „később majd, amikor az 
egyes sportágak teljesítményeit helyezzük górcső alá, bőségesen lesz alkalmunk 
arra, hogy kimutassuk: a váratlan csalódásokban mennyire szerepet játszott a nyuga-
lom, a megfelelő idegállapot hiánya (többek között például a tőrvívásban). Vagy néz-
zük kajak és kenusportunk képviselőit. Elmondhatjuk, hogy megtették kötelessé -
güket. ők törték meg a jeget, az ő nevükhöz fűződik az első olimpiai bajnokság. 
ka  jakozóink és kenusaink azonban ennél is többre lettek volna képesek (erre számí-
tott az itthoni közvélemény is,) ha prágai tartózkodásuk alatt megfelelő edzési lehe-
tőségekhez jutottak volna”.12

Az elhallgatás is fontos részét képezte a melbourne-i olimpiáról szóló híradások-
nak. nyilván nem lehetett olyan ügyekről beszélni, mint a szovjet–magyar vízilabda-
mérkőzés. nem esett szó zádor Ervin közismert sérüléséről sem. Az 1956. december 
6-án lejátszott mérkőzésről pusztán csak egy rövid cikkben tudósítottak, melynek 
három sora az elhallgatás iskolapéldája volt: „csütörtökön a magyar csapat a kora 
délutáni órákban játszott. újabb 4:0-s sikert ért el, ezúttal a szovjetunió csapata 
ellen. (Jugoszlávia csak 3:2 arányban verte meg a selejtezők során a szovjet váloga-
tottat.) kiállításokkal tarkított, kemény mérkőzés volt”.13 önmagában a cikk cím-
adása is beszédes, és iránymutató arra, miként lehet elkendőzni, vagy nem beszélni 
arról, ami a vízilabdameccs közben és után történt. ráadásául mindezt röviden az 
első oldal aljára szerkesztve közölték. Ugyanezen szám negyedik oldalán részle -
tesebb okfejtésbe kezdtek a találkozó kapcsán, annak sportszakmai részéről. A jó 
magyar taktikáról és védekezésről írtak, amely végül a győzelmet eredményezte:  
„A magyar csapat azzal a taktikai utasítással szállt a vízbe a szovjetunió ellen, hogy 

11 [név nélkül]: A forradalmi munkás-paraszt kormány távirata a magyar olimpiai csapathoz 
Melbourne-be. Sport, 1956. december 8. 3.

12 [név nélkül]: Vezércikk. szeretettel üdvözöljük olimpiásainkat! Sport, 1956. december 11, 1.
13 [név nélkül]: A német és a szovjet válogatottat egyformán 4:0-ra verte vízilabda-csapatunk. Sport, 

1956. december 7. 1.
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állandó úszással elkerülje a közelharcot. Ezt a taktikai utasítást játékosaink kitűnően 
be is tartották. nagyon sokat mozogtak, a kiugró játékosoknak gyors, hosszú passzo-
kat adtak, és ezek a támadásaink mind igen veszélyesek voltak. A négy gólon kívül 
még sok helyzete maradt kihasználatlanul a csapatnak.”14

nem változott ez a mellébeszélés a továbbiakban sem. A Sport Olimpia Képes 
Különkiadás címmel megjelentetett fotókat tartalmazó lap 1956. december 18-i szá-
mának tizenkettedik oldalán közölték azt a világhírű fotót, amely mai napig is a mel-
bourne-i olimpia egyik legfontosabb lenyomata. A fotón éppen gyarmati Dezső 
vizsgálja zádor Ervin fejsérülését. ám arról, hogy ezt a szovjetek elleni meccsen 
szerezte, és hogy mindez mit eredményezett, egy sort sem találhatunk. Pusztán  
a képaláírásból lehet következtetni a magyar propaganda szándékaira: „Mérkőzés 
után. nem »kisasszonysport« a vízilabda, állapítja meg gyarmati és zádor”.15

s ezek után kellett valamit arról is írniuk, hogy mi lesz azokkal a magyar olimpi-
konokkal, akik úgy döntöttek, hogy nem fognak hazatérni Magyarországra. Egy -
szerűen párhuzamot vontak az ötvenhatos forradalom és szabadságharc után megin-
dult magyar menekülthullám és a magyar sportolók elvesztése között azzal, hogy 
„kivándorlási láznak” nevezték az egészet.

„őszintén beszélnünk kell egy olyan jelenségről is, amelyről – főleg külföldi 
rádióállomások jelentése nyomán – máris sokat suttognak. Arról ugyanis, hogy olim-
piai csapatunk egy része (ma még nem lehet megmondani, hogy mekkora része) egy-
előre nem tér vissza hazájába. Az a kivándorlási láz, amelynek idehaza is tanúi 
vagyunk, természetszerűleg nem kerülhette el messze idegenben versenyző olimpiai 
csapatunkat sem. sőt, rájuk még nagyobb hatással volt az a tény, hogy nélkülözték  
a megfelelő hazai kapcsolatot”.16 Ekkor még nem lehetett érezni a kétségbeesést az 
olimpikonok jelentős részének elvesztése miatt. „A magyar nép és a magyar sport is 
élni fog akkor is, ha nagy vérveszteségek érik, akkor is, ha sok területen sok mindent 
újra kell kezdeni”.17 Ugyanezen szám harmadik oldalán már szerepelnek konkrét 
nevek is. Papp lászlót is az emigrálók vagy később hazatérők között említették. 
látható, hogy pontosan nem tudták hányan és kik döntenek úgy, hogy nem térnek 
haza Ausztráliából.18 

Pár nappal később a Sport már folyamatosan tájékoztatott a várható vesztesé -
gekről, s állandó téma lett egyes sportolók elzárkózása a hazatéréstől. Hegyi gyulát, 

14 csAnáDi árpád: Melbourne-i távbeszélő jelentés. Sport, 1956. december 7. 4.
15 [név nélkül]: Mérkőzés után. Sport Olimpia Képes Különkiadás, 1956. december 18. 12.
16 [név nélkül]: Vezércikk, szeretettel üdvözöljük olimpiásainkat! Sport, 1956. december 11. 1.
17 Uo. 
18 lUkács lászló: Búcsú Melbourne-től. képek az olimpia utolsó napjáról. Sport, 1956. december 

11. 3.
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az otsB vezetőjét is idézte a napilap. „sajnos nem megyünk annyian haza, mint 
ahányan eljöttünk – közölte Hegyi. – A hazai események, s még inkább az a körül-
mény, hogy Melbourne-ben a politikai érdeklődés középpontjában voltunk, bizony 
jónéhány sportolónkat megszédítette. Ausztráliában negyvenöten maradtak s kérdé-
ses, hogy közülük hányan és mikor kívánnak majd hazatérni.”19 négy nappal később 
újabb vezércikk jelent meg, amely a kelebiai vasútállomásra érkezett hazatérő olim-
pia csapatról közölt helyszíni tudósítást. A különvonaton sárosi imre, az úszóváloga-
tott kapitánya az egész melbourne-i játékokat a félelem légkörével jellemezte, s ezzel 
indokolta az emigrálási szándékot. „A legtöbbjüket a félelem, az itthonról érkező 
rosszabbnál rosszabb hírek tartottak kint. Hosszú napokig nem kaptunk hírt. A ma -
gyar rádió tánczenét közvetített, az pedig, amit a szabad Európa adótól tudtunk meg, 
az borzalmas volt… nem volt se éjjelünk sem nappalunk. Ha evéshez értünk a legfi-
nomabb falat is kifordult a szánkból. Van-e mit enniük most odahaza?”20

Hegyi gyula a cikk szerint mindenkivel beszélt, aki azt tervezte, hogy nem tér 
haza. Egyik sportolóról sem mondott semmi rosszat. nem voltak fölényesek, inkább 
meg voltak rémülve, s sírtak – állította Hegyi. Vissza fognak térni, ez volt a végkö-
vetkeztetése.21 Az első oldalon kisebb írásban már azt is közölték, hogy keleti ágnes 
és kertész Aliz hazatérnek. 

A lélekre is próbált hatni a Sport napilap. A negyedik oldalon, ahol azt közölték, 
hogy nem térnek haza a magyar ifjúsági labdarúgók svájcból, fekete keretben az 
alábbi – inkább irodalmi – írást olvashatjuk. „talán nincs is olyan ember, akinek 
arcát még sohasem mosták forró könnyek. Mindegyiknek más az íze. Maróan éget, 
ha fájdalom szüli, bársonyosan gördül le, ha az örömtől tólul [sic!] szemünkbe. 
Bizonyos, hogy a forrása valahol a szívünk táján van. Ha megered, nincsen olyan 
erős gát, amelyik útját állhatná. kitör a szemünk sarkából meg tudja rázni, mind az 
erőseket, mind pedig a gyengéket. A világ másik végéről, a magyar sport színe-virá-
gát hozta haza a vonat. sok száz ölelő kar nyúlt az ablakok felé. Az ablakokból pedig 
könnyes szemek keresték az ismerős arcokat. Még néhány perc és a könnyek össze-
folytak a rég nem látott arcokon. Bársonyos könnyek, az öröm szülte valamennyit. 
ott belül valahol sebesen dobogó szív táján. Benne égett a szülő, a feleség, a gyermek 
és a magyar haza szeretette. Parányi kis ország a mi hazánk, de büszkén tekintünk  
a nagyvilágba, mert ilyen fiaink vannak!”22 

s mit hallgattak el az érzelmes sorokon túl a napilapban? Ez a hazaérkezés nem 
volt olyan, mint az 1948-as londoni, vagy az 1952-es helsinki olimpia után. nem több 

19 [név nélkül]: Vezércikk. Sport, 1956. december 16. 1.
20 [név nélkül]: Hazaérkezett olimpiásaink között kelebiától Budapestig. Sport, 1956. december 20. 1.
21 Uo. 
22 [név nélkül]: Az emberi könny… Sport, 1956. december 20. 4.
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ezres tömeg várta a sportolókat. nem tartott hosszas beszédet Papp lászló, aki a har-
madik olimpia aranyérmét szerezte. Marosán györgy várta a párt részéről a kü -
lönvonatot, s a beszéde senkit sem érdekelt igazán. A hazaérkezés öröme a család,  
a közeli és távoli rokonok, barátok, ismerősök ügye volt, s nem az egész nemzeté. 
közös csak az elvesztett forradalom és szabadságharc miatt érzett keserűség volt. 
Ezen az érzésen és a jövőtől való félelmen osztoztak a Melbourne-ből visszatérők is. 
Ennek a megjelenítésére többnyire képtelen volt az ekkor már többé-kevésbé ismét 
pártirányítás alá vont sajtó. székely éva úszó, olimpia bajnok szavai jelentették  
a kivételt: „lehet, hogy levesznek a vonatról, elvisznek. Akkor is megyek. nekem ott 
van a helyem. A családom, a gyermekem mellett.”23

átszABni Az átszABHAtAtlAnt

A kedvezőtlen körülmények ellenére Magyarország a negyedik helyezést érte el az 
éremtáblázaton. s voltak olyan sportolók, akiket reflektorfénybe lehetett állítani. 
keleti ágnes, a legeredményesebb magyar olimpikon nem tartozott közéjük. A kísér-
letek a hazacsábítására kudarcot vallottak. Az 1956-os decemberi filmhíradó nem 
tudta megörökíteni a teljes csapat hazatérését, karcolatokra futotta csupán. székely 
évát, tumpek györgy úszót, a fábián–Urányi kajakkettőst és Papp lászlót tudták 
név szerint is megemlíteni. Mivel nem volt nagy tömeg, ezért az érkezés érzelmes 
jelenetein kívül Papp lászlóra fókuszáltak a legtöbbet, akit többen feldobtak a leve-
gőbe és a vállukra vettek.24

Papp maradt az egyetlen esély, hogy a népszerűségét kihasználva elmesélhessék  
a saját változatukat a melbourne-i olimpiáról. felhasználtak egy méltán sikeres és 
közkedvelt háromszoros olimpiai bajnokot. 

Az 1957-es januári filmhíradó egy elsőre szokatlan ügyről tudósított. Papp lászló 
profinak áll, profi sportoló lesz – pörögtek a filmkockák –, de előtte még utoljára 
ringbe szállt, hogy három menetben váltott öklözőkkel mutathassa meg, az országos 
bajnokságon mire is képes. Az ökölvívó szövetség átadta ajándékát ádler zsig -
mondnak és Pappnak.25 1957-ben újabb filmen tudósítottak a háromszoros olimpiai 
bajnokról. A Harmadik aranyérem címmel leforgatott alkotás kísérőszövegét Peterdi 
Pál írta. toldihoz hasonlította Papp lászlót: „london és Helsinki toldi Miklósa.” 

23 [név nélkül]: Hazaérkezett olimpiásaink között kelebiától Budapestig. Sport, 1956. december 
20. 1.

24 oszkti,  1956. decemberi filmhíradó. fájlnév: 1956_12_44. 
25 Uo. 1956. decemberi filmhíradó. fájlnév: 1957_1_044_03.
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„Mint komor bikának olyan a járása. Hárman is alig bírják súlyos buzogányát. 
Hárman sem bírják súlyos csapásait.”26 

Papp lászló reflektorfénybe állítása jogos volt, a hatalom azonban durván felhasz-
nálta a személyében lévő propagandalehetőséget. Beszédesek a következő mondatok 
is: „Aki földön maradt elveszett.” „Melbourne Papp lacié, tőle tanuljatok fiatalok!”27 
Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követően egy ilyen nagyszerű sportsiker-
rel kívánták feledtetni mindazt, ami a budapesti utcákon és az olimpián történt. Az 
utolsó szalmaszálként kapaszkodtak Papp lászlóba, s még a profi karriert is megen-
gedték neki, de végül mégis megakadályozták, hogy profi világbajnok legyen. 

ráadásul nemcsak dokumentumfilmet, hanem játékfilmet is készítettek 1957-ben 
a méltán híres sportolóról. A Nehéz kesztyűk című játékfilm ács lászlóról, azaz 
Papp lászlóról szólt, ebben mutatták be a melbourne-i olimpia előtt és alatt történ-
teket.28 A film elégtételnek is tűnhetett Papp lászló számára, mivel a zbigniew 
Pietrzykowski lengyel bokszoló ellen az olimpia előtt elszenvedett vereséget, majd 
talpra állását dolgozták fel. A vereségének okait, a valóságnak megfelelően, a politi-
kai vezetés hibájaként magyarázták. ők hajszolták bele az elvesztett mérkőzésbe.  
A filmben csak egyetlen utalás van az olimpián történtekre, egyébként az 1956-os 
forradalom még hátteret sem ad a filmhez. A röpke kitekintés az olimpia jelenet-
ben látható, ahol egy magas, magyarul beszélő úr lép a rajz János alakította ádler 
zsigmondhoz és Papp lászlóhoz: „üzleti ajánlatot” szeretne velük megbeszélni. A vá -
laszuk csupán annyi: ne fáradjon, hazamegyünk. Majd Papp megállapítja az illető 
névjegykártyáját széttépve rajz Jánosnak, hogy az úr „Mister lucifer” volt. A for-
málódó rendszer ezzel a jelenettel üzent az amerikai propagandának, és azoknak  
a magyar emigránsoknak, akik segítették a magyar olimpikonok „szökését”.

1960-ban újabb filmet készítettek, amely a modern olimpiák történetét dolgozta 
fel. Ebben az alkotásban is kiemelt szerep jutott Papp lászlónak. Az 1952-es helsinki 
olimpiai bajnokságát emelték ki, a kiütéses győzelmét, s a hazatérése utáni hatalmas 
ünneplést, ahol beszédet mondott a tömegnek.29 Az 1956-os melbourne-i olimpiáról 
szóló részben is megemlítették, mint az első bokszolót, aki három olimpiai arany-
érmet is szerzett. keleti ágnesről még egy képbevágást sem láthatunk, ellenben  
a szovjet tornásznő, larissza latinyinát, mint a legjobb melbourne-i olimpikont 
mutatták be.30 csak egy mondat erejéig utaltak az 1956-os forradalom és szabadság-

26 Uo. PoPPEr imre: Harmadik aranyérem. Budapest, 1957.
27 Uo.
28 Uo. VArAsDy Dezső: Nehéz kesztyűk. Budapesti filmszínház, 1957.
29 Uo. csőkE József: A Diadalmas Olimpia. Budapest, 1960.
30 Uo.
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harcra. „1956. decemberében, amikor oly feszült volt a nemzetközi légkör az olimpiai 
gondolat jegyében egymásra talált a világ sportoló ifjúsága.”31

s ha ez nem lenne elegendő, a film alábbi mondataiból az is kiderül, ki ellen is ver-
senyzett a magyar sport a rákosi-rendszer és a kádár-korszak időszakában. „A ma -
gyar sportolók hatvankilenc bajnokságot nyertek ebben a felszabadulás utáni három 
olimpián, több aranyérmet szereztek, mint az előző összes olimpián együttvéve. 
nagy siker ez, amely újabb eredményekre kötelez.”32 A Horthy-korszakot kellett 
legyőzni a sportsikerekkel.

s ha azt gondolhatnánk, hogy Papp lászló profi karrierjét hasonló módon hasz-
nálta fel a kádár-korszak, akkor tévedünk. A magyar közönség nem sok meccséről 
kapott filmes tudósításokat, a dán chris christensen elleni profi Európa-bajnoki cím-
meccs volt a kivétel. A professzionális ökölvívás sokkal inkább a nyugati világhoz 
tartozott, a kommunista propaganda inkább ellenfelet látott benne, mint lehetőséget.

sPort illUstrAtED: 1956 és MElBoUrnE  
– A forrADAloM VAgy A ProPAgAnDA oliMPiáJA?

Az 1954-ben alapított Sports Illustrated csak két éve jelent meg, amikor a mel-
bourne-i olimpia elkezdődött. gyakorlatilag ez az első olimpia, amelyről a Time-
csoport tagja tudósított. A mai napig átnézve a magazint, összesen 68 esetben írtak  
a magyarokról és 1956-ról, a sport tekintetében. Ennek az értékét érdemes kiemelni, 
mert a melbourne-i éremtáblázat élén végzett szovjetuniót és az 1956-os esztendőt 
mindösszesen 56 alkalommal említették meg. Amennyiben világossá akarjuk tenni, 
hogy ez valójában az 1956-os forradalom és szabadságharcnak köszönhető, elegen-
 dő ugyanezt az adatot egy másik olimpiai esztendővel összehasonlítani. Választásunk 
1988-ra esett. A szöuli olimpia évében a szovjetuniót 105, Magyarországot ellenben 
csak 89 cikkben emelték ki. Mindezt úgy, hogy szöulban eredményesebb volt  
a magyar csapat, tizenegy aranyérmet szerzett a melbourne-i kilenccel szemben.33 
ráadásul a Sports Illustrated a legnevesebb sporthetilap, amelyről elmondható, hogy 
amire felfigyel, az tényleg a legfontosabb, legnagyobb érdeklődésre számot tartó 
sporthír. 

Magyarország nem a sportsikerei miatt érdemelte ki a szovjetunió csapatával 
szembeni nagyobb figyelmet, hanem az 1956-os forradalom és szabadságharc és 

31 Uo. 
32 Uo.
33 lásd a sports illustrated Archívumában. http://www.si.com/vault/search?term=1956%20Hungary 

(letöltve: 2016-11-17)
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Melbourne összefüggései okán. Arról, hogy milyen olimpia várható Melbourne-
ben, alapos tájékoztatást kapott az olvasó az 1956. november 19-én megjelent írás-
ban, amelynek a címe is sokatmondó: Huj, Huj, Hajra! volt.34 A magyarok megérke-
zését tárgyalta az írás, a sok magyar emigránssal és az ausztrálokkal, akik kivágott 
címeres, vagy kossuth-címeres zászlókkal várták az atlétákat. ám a magyar forra-
dalom és szabadságharc rávilágított az olimpiai mozgalom egyik legnagyobb dilem-
májára, amely az írás szerint sohasem jelentkezett olyan erősen, mint a melbourne-i 
olimpián.

„A sport olimpiai elképzelése, mint az egyének önzetlen versengése, amit – elke-
rülve a nacionalizmust – inkább az összecsapás dicsőségének szentelnek, mint a győ-
zelemnek, sohasem valósult meg. Valójában nem a modern olimpiai mozgalom ka -
varta fel az egyéni féltékenységet és haragot a nemzetek között. Mégsem akadt olyan 
olimpia, amelyet olyan súlyosan sújtottak a nehézségek, és a korántsem ideális hely-
zet, mint a Melbourne-i játékokat. ám olyan sem fordult elő sohasem, hogy ennyire 
keményen küzdöttek volna effajta nehézségekkel szemben az olimpiai láng és játé-
kok életben tartásáért. Miközben a többség nem tudott semmilyen logikus ma  gya-
rázattal szolgálni érzéseire.”35 s, mit írtak a távolmaradókról – spanyolok, svájciak, 
hollandok –, akik a magyar forradalom és szabadságharc vérbefojtása miatt dön-
töttek úgy, hogy nem küldik el a csapataikat? „nyilvánvalóan bolondság volt azt 
hinni, hogy az olimpia mozgalom igazán fölébe tud kerekedni a politikának és a há -
borúnak egy tökéletlen világban.”36 

Ugyanakkor természetesen fenséges, amikor a nemzetek a sporteredményekért  
a legjobbat kívánják teljesíteni – véli a Sports Illustrated. furcsa helyzetbe került 
a sportlap, hiszen egyszerre kellett szolgálnia az amerikai propagandát és a sportot 
is. s bár sok kritikus azt harsogta, hogy a szovjetek csak propagandacélokért küzdöt-
tek Melbourne-ben, de mint a lap rámutatott, érmeket nem lehet szerezni – sem az 
oroszoknak sem másoknak – propagandával vagy képmutatással. „A képmutatást 
nem fogják jutalmazni” – vonta le a cikk a melbourne-i olimpia megnyitója előtt két 
nappal a konklúziót.37 

A melbourne-i olimpia olyan „nemzetközi feszültségekkel” nézett szembe, ami-
lyenek 1936 óta nem voltak. sok atléta és sportszerető is úgy gondolta, hogy a játé-
kokat vagy felfüggesztik, vagy katasztrófába torkollnak. A nemzetközi olimpia 
Bizottság akkori elnökének, Avery Brundage-nek a szavait idézik: „Amennyiben 
mindig felfüggesztenénk a játékokat, amikor a politikusok valamilyen rossz dolgot 

34 [név nélkül]: Huj, Huj Hajra. Sports Illustrated, 1956. november 19. 22–23.
35 U. o. 
36 U. o.
37 [név nélkül]: Huj, Huj Hajra. Sports Illustrated, 1956. november 19. 23
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tesznek, akkor sohasem tartanánk meg őket”.38 A magyar atléták az írás szerint arra 
készültek, hogy a trikójuk alatt táblákat rejtenek el, amelyeken egy szó szerepelt 
volna: „gyilkosok”. ám ezt elvetették, s jól tették, mert ha ezt megmutatják a szov-
jet sportolóknak, akkor ők biztosan otthagyták volna az olimpiát – írta a sportlap.

A legfontosabb cikket a magyar olimpia csapatról 1956. december 17-én publikál-
ták a lapban. A terjedelme is jelentős, összesen hat oldalt foglalt el, ám nemcsak  
a magyar csapat szerepelt benne, hanem az egész olimpiát értékelték, amelyet a nem-
zetközi olimpiai mozgalom Béke nobel-díjra javasolt. A szerkesztési szempontok 
azonban beszédesek voltak, hiszen először azokról a magyar sportolókról közöltek 
képeket, akik éppen a Sports Illustrated segítségével kívántak emigrálni.39 Az írás 
tehát nem arról számolt be, hogy Papp lászló harmadszor is olimpia bajnok lett, 
hanem a magyar olimpia csapat több tagjának hezitálásáról, a hazamenni vagy nem 
kérdésköréről, amely egyre inkább foglalkoztatta a sportolókat. 

A cikk alaposabban körbejárta ezt a kérdést. Az olimpiai bajnokok – állították –  
a vasfüggöny mögött sokkal fontosabbak, mint a nyugati világban. kiemelt státuszt 
birtokoltak a társadalom más rétegeihez képest, alig vagy egyáltalán nem kellett dol-
gozniuk, miközben magasabb életszínvonalon éltek, mint a kommunista országok 
egyszerű állampolgárai. ám ott voltak a családtagjaik, akiket nehéz volt hátrahagy-
niuk, különösen azért, mert a sorsuk tőlük is függött. Jobb megélhetésük az olimpiai 
bajnokok döntésén múlt. Egyáltalán nem a könnyebb életet választották tehát azok, 
akik az emigráció mellett döntöttek. A szabadság azt is jelentette, hogy esetleg nem 
a szívüknek megfelelő munkát kell majd vállalniuk az Egyesült államokban. 

A Sports Illustrated a megmentőjük képében tetszelgett, hangsúlyozták, hogy 
nem az Egyesült államok hivatalos képviselőivel, hanem velük építettek ki kapcso-
latot a magyar csapat tagjai, hogy segítséget kérjenek a tengerentúli utazásukhoz.40 
A háttérben azonban más erők működtek, s nyilván azért választották a lap munka-
társait erre a szerepre, mert az újságírókkal naponta találkoztak a magyar sportolók. 
Ebben nem láthattak semmilyen gyanús vagy előre eltervezett szándékot.

A freedom tour – ahogy ők nevezték – alapvetően az amerikai propaganda céljait 
szolgálta, miközben segített eljutni az emigrációt választó sportolóinknak Ameri -
kába. Magyar tornászok, vízilabdázók, úszók s vívók érkeztek, hogy bemutassák 
tudományukat az Egyesült államokban. s így természetesen további cikkeket lehe-
tett írni róluk. kiemelték, hogy a lap segítségével az Egyesült államok kormánya és 
a Be  vándorlási Hivatal engedélyével sikerült megérkezniük a magyar sportolóknak, 

38 lAgUErrE, Andre: World’s on eye on sport. Sports Illustrated, 1956. december 3. 12–13.
39 lAgUErrE, Andre: Down a road called liberty. Sports Illustrated, 1956. december 17. 14-16.
40 U. o.
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akiknek sporteseményeket szerveztek. Három dolgot hoztak az Egyesült államokba: 
először is a szabad Magyarország eszményének élő demonstrációját. Másodszor 
olyan olimpiai sportágakat mutattak be, amelyek ismeretlenek az amerikaiak szá-
mára, és végül tehetségüket és aspirációikat is felhasználhatta az Egyesült államok.41 
A cikk után fényképes riport következett, amelyben a magyar sportolókat floridában, 
a grand canyonnál, Miamiban vagy Hoover-gátnál vagy éppen horgászás, sportautó 
vezetés közben láthatjuk, ilyen „elkapott pillanatokat” örökítettek meg a fotók. A cél 
egyértelmű volt: a magyar sportolók „amerikai álommal” történt találkozásának be -
mutatása. olyasmit értek el, amire minden amerikai vágyott.42

A Sports Illustrated 2012-ben is foglalkozott a melbourne-i olimpiával, amelyet 
a londoni játékok évében „forradalminak” keresztelt el.43 Ebben a cikkben fedték fel, 
mi is történt 1957-ben, miként érte el a Sports Illustrated, hogy a magyarok megér-
kezhessenek az Amerikai Egyesült államokba. Mi tagadás, ez egy jól előkészített 
terv része volt, amely néhány nappal azután kezdődött, hogy a magyar csapat megér-
kezett Melbourne-be. Whitney tower, a Sports Illustrated olimpiai tudósítója találta 
ki a magyar sportolók kiutaztatását. Megírta ezt az ötletét az újság főszerkesztőjé-
nek, sid Jamesnek. A gond csak az volt, hogy egy ilyen akció kivitelezése töményte-
len anyagi ráfordítást igényelt. A Sports Illustrated számára nem állt rendelkezésre 
az ehhez szükséges pénzügyi fedezet. 1956-ban még korántsem volt nyereséges 
fenntartani egy hetente megjelenő sportújságot. különösen azért nem, mert az olva-
sóközönség megelégedett a napilapok nagyjából kétoldalas sporttudósításaival, híre-
ivel is. sid Jamesnek azonban szerencséje volt, mert a Time-csoport állt az általa 
irányított hetilap mögött. A világhírű – és természetesen nyereséges –, három külön-
böző kiadással rendelkező Time Magazine bőségesen elegendő anyagiakkal rendel-
kezett a magyar sportolók útjának megszervezéséhez. Ha még mindez nem lett volna 
elegendő, a Time-csoport alapítója, Henry luce antikommunista volt, s ezért elköte-
lezte magát az emigrálni szándékozó magyar sportolók mellett. Már csak meg kellett 
találni a magyar csapatban azokat, akik úgy döntenek, hogy nem térnek vissza 
Magyarországra.

Az akció kidolgozását nagyban segítette, hogy a Time-csoport elnökhelyettese 
charles Douglas Jackson volt. Jackson a második világháborúban az amerikai hír-
szerzésnél, az oss-nél szolgált, ahol pszichológiai hadviseléssel foglalkozott. ám 
1951 és 1952 között az antikommunista szabad Európa Bizottság elnöki tisztét is 
betöltötte. sőt 1952-ben Eisenhower elnök beszédírója volt a választási küzdelem 

41 nEAlE, l. richard: Across a free land. Sports Illustrated, 1957. április 8. 37.
42 Uo. 38–40.
43 Wolff, Alexander: revolution games. Sports Illustrated, 2012. június 18.
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idején, s gyakorlatilag 1948 óta a ciA ügynökeként tevékenykedett.44 Minden szem-
pontból megfelelő volt tehát az ügy koordinálására. Jackson azonnal meglátta  
a magyar menekült sportolókban rejlő propagandaértéket. A lap egyik munkatársa, 
coles Phinizy – aki csak 1956. november 19-én indult el Ausztráliába – dolgozta ki 
azt a kódot, amelyet a kommunikációban használtak. Ez felesleges óvatosság volt.

Phinizy azt találta ki, hogy egy elképzelt Ausztrál futballtúráról fog írni, s ebben 
a szövegben rejti el a magyar menekült sportolókról szóló híreket. A kódokat tehát 
ehhez a szöveghez kellett igazítani.

Harminc főből állt egy ausztrál labdarúgócsapat, a teljes csapatra hivatkozás har-
minc magyar menekült sportolót jelentett, a teljes csapat és hat csere pedig harminc-
hat emigránst jelölt. Az akció érdemi része, a magyar sportolókkal való találkozás 
Andre laguerre feladata volt. laguerre tökéletesnek bizonyult a feladat végrehajtá-
sára. A második világháború alatt charles de gaulle sajtótisztjeként dolgozott, s csak 
a háború után csatlakozott a Time csapatához. A 2012-ben megjelent Sport Illustrated 
cikk szerint laguerre úgy érezte, 1956–1957-ben jött el az idő, hogy megszolgálja 
az árát. naponta háromszor is találkozott a magyar sportolókkal. s ott volt még az  
a telegedy györgy is, aki 1949-ben emigrált az Amerikai Egyesült államokba,  
s munkába állt, hogy Ausztráliából beutaztathassák a magyar sportolókat. róla 
egyébként egyáltalán nem volt jó véleménnyel Dömölky lídia vívó, aki a későbbi 
férjével, a párbajtőrvívó s tőrvívó sákovics Józseffel 1957 októberében tért hazatért 
Amerikából.

„ismertem még telegdy györgyöt – állította Dömölky –, aki 1949-ben disszidált. 
itthon a BEAc-ba sportolt mint vívó. kint aktív emigráns, a disszidens sportolókat 
igyekszik összefogni. Ezt véleményem szerint anyagi előnyök szerzése miatt teszi. 
nem komoly ember, már itthon is ezt beszélték. tudomásom szerint new yorkban él. 
foglalkozását nem lehetne meghatározni. állandóan a sportolók közelébe »nyü-
zsög«. A Philadelphiai-i világbajnokságon a disszidens magyar vívók vezetőjeként 
szerepelt. El tudta érni, hogy két magyar, Hámori Jenő és örlei [helyesen: örley] 
szabolcs a versenyen elinduljanak mint hontalanok.”45 

A szenzáció, a magyar sportolók emigrálása volt a legfontosabb a Sports Illustrated 
számára, s ennek a propagandaértéke találkozott a state Department, az Egyesült 
államok külügyminisztériumának szándékaival. A hazatérőkről írt a lap bármit is? 
nem, s éppen ez az információ a legbeszédesebb. nem kizárólag az Amerikai 
Egyesült államok szerette volna azonban propagandacélokra felhasználni a magyar 

44 spartacus-educational net, http://spartacus-educational.com/USAjacksonCD.htm (letöltve: 2016. 
november-20.)

45 állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára (a továbbiakban: áBtl), 2.3.1.5. o-16988 UsA-
ból amnesztiával hazatértek objektumdosszié, 63.
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csapatot. gyenge Valéria úszónőt a Toronto Star csábította kanadába. Ebben az eset-
ben is a szenzációfaktor szolgáltatta a lehetőséget az emigrálásra. A lap álnéven 
utaztatta ki a magyar olimpikont, nehogy más írhassa meg az egész utazás történe-
tét.46

A melbourne-i olimpia felrázta a magyar állambiztonsági szolgálatokat is. Aktí -
van figyelték azokról a sportolókról a híreket, akiket a legnagyobb külföldi figye-
lem övezett. keleti ágnes, a Melbourne-ben négy aranyérmet nyert tornásznőnk 
1957-es izraeli útjáról a fontosabb külföldi sajtóanyagokat összegyűjtötték.

Az Új Kelet című lap az alábbiakról nyújtott tájékoztatást: „Az El-Al hatalmas 
gépe dicséretes pontossággal érkezett meg a luddra. Az utazok között feltűnt egy 
karcsú, jó alakú elegáns nő, kezében nagy sárga labda és egy fakarika, amelyet nőtor-
nászok ritmikus gyakorlatoknál kézi szerként használnak. A repülőtéren a várako-
zók között gyorsan elterjedt a híre, hogy a „játékeszközökkel” kifelé siető nő keleti 
ágnes a sokszoros olimpiai tornászbajnok – valóban ő volt. […] Arra a tréfás szem-
rehányásunkra, hogy miért nem hozott inkább tornakorlátot és egyensúlyozó ge -
rendát magával, minek hozta a labdát és a karikát, ami kapható izráelben is, azt  
a meglepő feleletet kaptuk, hogy bizony hozott korlátot, sőt hozott gerendát is, ezek 
azonban hajón fognak megérkezni a napokban. legalább lesznek jó tornaszereink  
a Makkabián!”47

A szolgálatoknak keleti ágnes következő megnyilatkozásának olvasása után 
kellett megérteniük, hogy a magyar olimpikon nem fog egyhamar hazatérni. „nem 
bántam meg és nincs honvágyam! Jó az emlékezőtehetségem. s az emlékeim nem 
olyan nagyon-nagyon rózsásak. Hiszen, amióta csak az eszemet tudom, szenved-
tem a zsidóságom miatt. A zsidótörvényektől kezdve – egész a legutóbbi időkig. 
igen, én, a hét „aranyplecsnimmel” együtt, éreztem, hogy zsidó vagyok, helyesebben 
éreztették velem, ha nem nyíltan, rejtve. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem voltak 
igazán értékes nem zsidó barátaim és kartársaim, akik, mint személyes barátaim, 
hiányoznak. De általában – nincs miért visszavágynom higyje [sic!] el”.48 Ezek 
a mondatok nem vetnek túl jó fényt utólagosan sem a rákosi-rendszer politikájára.

A kint maradt sportolók megfigyelés alatt maradtak, s a korszak logikájának meg-
felelően egyes esetekben túlzó állításokat is rögzítettek velük kapcsolatban a szolgá-
latok. Az 1984-es los Angeles-i olimpia előtt hazalátogató gyenge Valériáról egy 
jelentés azt állította, hogy igyekezett feltérképezni a magyar olimpiai csapatot. 

46 ArDAy Attila–l. PAP istván–tHUry gábor: Vér és aranyak, Sport–forradalom–olimpia–emig-
ráció. Budapest, ringier, 2006. 121. 

47 áBtl, 4.3.2.4. k-1545 keleti ágnes. 19. új kelet, 1957. augusztus 19. 2.
48 áBtl, 4.3.2.4. k-1545 keleti ágnes. 19. BArkAy zeév: Hét olimpiai aranyéremmel is „zsidó vol-

tam”. A Hét, 1957. augusztus 27. 8.
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Mindezt azzal a céllal, hogy az amerikaiak zavart keltsenek és minél több kiutazó 
magyar olimpikont bírjanak rá az emigrálásra.49

nem csodálkozhatunk, hogy a szolgálatok minél inkább el akarták kerülni a kö -
vetkező melbourne-i szökési eseteket. Az 1964-es tokiói olimpia előtt sorra vették  
a csapat tagjait, s előre értékelték, kitől számíthatnak emigrálási kísérletre. örömmel 
állapították meg: „Az 1956-os hangulatnak ma már nyomai is alig fedezhetőek fel. 
főleg a sportolói körökben alakult ki egy nyugodt légkörű bázis és a sportolók tár-
sadalmi és családi létproblémáikat megoldottnak és rendezettnek vélik. újra biz-
tonságban érzik a jövőjüket és általában anyagi gondtól mentesnek ítélik meg”.50

A tHE nEW york tiMEs és A néPszABADság

1956. október 23-tól napjainkig a New York Times összesen 234 cikkben foglalkozott 
Magyarországgal és a melbourne-i olimpiával, illetve 57 alkalommal szólt a magyar 
sportolókról és Melbourne-ről. Ez rendkívül csekély, összehasonlítva 1956 és 
Magyarország említésével, amely 3116 esetben fordult elő a napilapban. Ezzel szem-
ben a magyar csapat és az 1952-es helsinki olimpia csupán 22 ízben jelent meg.51 Az 
1956-os forradalom és szabadságharc miatt a magyar csapat szereplését összességé-
ben hatalmas sajtófigyelem övezte.

Milyen volt korabeli magyar politikai sajtó értékelése? Az 1956. november 2-án  
a Szabad Nép utódjaként megjelent Népszabadság nyújt lehetőséget a kérdés meg-
válaszolására. Jellemző volt a magyarországi állapotokra, hogy a Népszabadság 
több esetben még egy teljes oldalt sem tudott szánni a melbourne-i olimpiáról szóló 
tudósításoknak. lukács lászló személyében újságírójuk dolgozott Ausztráliában.  
A játékok 1956. november 22-i megnyitójáról hosszabb cikkben értekeztek.52 ki -
emelték a magyar csapat hatalmas ünneplését, de ezt tompítandó megemlítették, 
hogy az ausztrál közönség szintén nagy tetszésnyilvánítással fogadta mind a szov -
jetunió, mind az Amerikai Egyesült államok sportolóit. ám ugyanezen az oldalon 

49 áBtl, 2.7.1. iii/iii-196/1983. 196. számú napi jelentés. 1983. november 11. illetve uo. 2.7.1. iii/iii-
196-223/5/1983, továbbá uo. 2.7.1. iii/iii-17/1984 17. számú napi jelentés, 1984. január 26. illetve uo. 
2.7.1. iii/iii-17-19/5/19984.

50 Uo. 3.1.2. M-25328. 272. Pataki fedőnevű ügynök jelentése. 1964. augusztus 7.
51 Adatok a the new york times internetes archívuma alapján.
52 [név nélkül]: Melbourne nagy ünneplésben részesített a magyar sportolókat Megkezdődtek az 

olimpiai versenyek. Népszabadság, 1956. november 23. 8.
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olyan cikk található, amely a forradalom és szabadságharc utáni magyar állapotok-
ból, az áruhiányból eredeztethető.53 

A versenyek megkezdésével mindez fokozatosan változott, de a tudósítások soha-
sem haladták meg az egy oldalt. általában csak az eredményeket közölték, rövid 
kommentárokkal. néhány esetben képekkel is illusztrálták a cikkeket, de csak a leg-
jobb magyar sportolókról közöltek fotókat. Papp lászló, keleti ágnes, kárpáti 
rudolf, a magyar női kéziszercsapat, a magyar férfi vízilabdacsapat győzelmi hír-
adásaihoz csatoltak portréképeket s részletesebb elemzéseket.54 Az 1956. december 
6-i szovjet–magyar vízipóló-találkozó ezúttal is a tájékoztatás „mostohagyermeke” 
maradt. A pár soros cikkben csak a küzdelmet emelték ki. „Az olimpiai vízilab da-
torna keretében tegnap került sor a Magyarország–szovjetunió találkozóra. A mér-
kőzés mindvégig rendkívül kemény, izgalmas játékot hozott. sok volt a szabályta-
lanság és a kiállítás. Voltak olyan időszakok, amikor a játékosok többsége a parton 
volt.”55

Az első komolyabb értékelést az olimpia befejezése után készítették el, de ez is 
csak rendkívül rövid, pár soros összefoglalását adta az eseménynek. Hangsúlyozták, 
hogy soha olyan hátránnyal még nem indultak el az olimpián versenyzők, mint  
a magyarok, s ezért egyáltalán nem is várt tőlük senki ilyen szép eredményeket.56

1956. december 18-án véget ért a Népszabadság alapvetően pozitív hangvétele, sőt 
alaposan megváltozott, hiszen azokról is kellett írni, akik nem tértek haza a magyar 
csapatból, az emigrációt választották. Emberi hibákról, hálátlanságról, gyengeségről 
és gyarlóságról, sok elnézésről szólt az a cikk, amelyben megindították a propagan-
dát a távozókkal szemben. 

„A »sportőrületben« sokat elnéztünk a sportolóknak. A dédelgetés odáig ment, 
hogy a sportolók általában csak a sportpályán fejlődtek, az életben nem; elhanyagol-
ták munkájukat, tanulmányaikat és sokan még a sportban sem szereztek olyan szak-
mai tudást, amely nevelői, edzői szerepre tenné őket hivatottá. […] Jól tudjuk: Ma -
gyarországon sokan élnek rosszul, de a sportolóknak senki sem hinné el, ha ezt 
önmagukról is állítanák. A most disszidáló sportolók talán eljátsszák a legtöbbet, 

53 [név nélkül]: Miért nincs elegendő só, paprika, tojás az üzletekben? Népszabadság, 1956. novem-
ber 23. 8.

54 [név nélkül]: Papp páratlan teljesítménye… Népszabadság, 1956. december 4. 8.; illetve: négyszer 
a győzelmi emelvényen…  Népszabadság, 1956. december 6. 8.; Meglepetések a kardvívás döntő-
jében. Népszabadság, 1956. december 7. 8.; A 8. magyar aranyérem története. A kilencedik arany-
érem története. Népszabadság, 1956. december 8. 8.

55 [név nélkül] Vízilabda csapatunk 4:0-ra nyert a szovjetunió ellen. Népszabadság, 1956. december 
7. 8.

56 [név nélkül]: köszöntjük olimpikonjainkat. Népszabadság, 1956. december 9. 8.
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amit csak elveszíthetnek: honfitársaik, a magyar nép szeretetét, megbecsülését.”57 
Hasonló hangnemben írtak pár nappal később, egy fekete keretben megjelentetett 
írásban is, ahol már csalódásokról és haragról beszéltek, s ismét megkérdőjelezték, 
hogy pusztán a szegénység miatt mentek volna el a sportolók. félrevezették őket  
a nyugati híradások – állították.58

Azok a sportolók, akik hazatértek, külön cikkekben szerepeltek a Népszabadság 
lapjain, ahol többnyire a bűnbánatot és a nyugati megtévesztést mutatták be. Jeney 
györgy és kárpáti györgy vízilabdázók hazatérését külön kalandként vázolták, 
amelyben az amerikaiak azt sem engedték meg, hogy elbúcsúzzanak a csapattársa-
iktól, nehogy őket is rábírják a hazatérésre.59 A visszatérők történetei a Magyar 
szocialista Munkáspárt ellenpropaganda anyagaihoz szolgáltattak információkat.

kiknEk VoltAk fontosAk A MAgyAr sPortolók  
1956-BAn?

Az Ausztrál olimpiai Bizottság számára szükség volt a magyar és minden más or -
szág csapatára Melbourne-ben. sikeres játékokat akartak szervezni, amelyet semmi-
lyen nemzetközi körülmény nem befolyásol, s csak a sportsikerekről és a kiválóan 
megrendezett olimpiáról, Melbourne csodálatos városáról akartak hallani. Ez lehe-
tetlen elvárás volt, hiszen az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc árnyéká-
ban nem számíthattak arra, hogy 1956 novembere és decembere csak róluk fog szól-
 ni. Ezért az 1957-ben forgatott hivatalos olimpiai filmből kihagyták a melbourne-i 
olimpia valódi védjegyét, a magyar–szovjet vízilabdameccs történetét.

A szEr olyan sporteseményt akart az olimpiából faragni, ahol a magyar sporto-
lók nemcsak a hazájukat, hanem a magyar forradalmat és a szabadságharcot is kép-
viselik. A várható magyar sportsikerekben a független és szabad Magyarország első 
és legfontosabb reklámját vizionálták.

A nyugati sajtónak, különösen az egyesült államokbelinek más tervei voltak.  
A Sports Illustrated úgy döntött, propagandacélokra használja az emigráns magyar 
olimpikonok ügyét. 

Magyarországon – bár fájlalták, hogy nem ért el a csapat a helsinki olimpiához 
hasonló eredményt – nem tudták elfogadni a haza nem térő sportolók döntését. 
lelkiismereti kérdésekről s emberi, erkölcsi gyarlóságról cikkeztek, majd hosszasan 

57 [név nélkül] Akik hazatérnek és akik nem. Népszabadság 1956. december 18. 8.
58 [név nélkül] Hazavárjuk őket. Népszabadság, 1956. december 21, 8.
59 VEtő József: kivel hált együtt Jeney és kárpáti a washingtoni szállodában? Népszabadság, 1957. 

február 8. 8.



330

rácz János

írtak a magyar sportszerető közönségről és a nyugat megtévesztő propagandájáról. 
A politikai vezetés Papp lászló személyébe kapaszkodott, kihasználva a népszerű-
ségét, majd amikor Papp profi világbajnoki címet szerezhetett volna, rútul cserben-
hagyták.

Egyetlen általunk elemzett oldalt sem érdekelte igazán, hogy a sportolók mit élhet-
tek át akkor, amikor az első híreket hallották az otthon történtekről. A valódi törté-
net a sportolók lelkének, továbbá a rokonok, barátok szívének fájdalmai voltak. Az 
aggódás és a keserűség közepette megszerzett aranyérmek, és annak a bizonyos vízi-
labdameccsnek a valós története sokáig senkinek sem volt igazán fontos.
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tHE ProPAgAnDA of tHE 1956 MElBoUrnE 
olyMPic gAMEs – DoMEsticAlly AnD ABroAD

the propaganda of the 1956 Melbourne olympic games had three individual and 
distinct characteristics. in the official 1957 film about the Melbourne games made by 
the Australian olympic committee (Aoc), Hungarian olympians make only occa-
sional appearances, with no reference to either the Hungary-soviet Union water polo 
match or the men’s sabre showdown. instead the film highlights the athletic suc-
cesses of mainly the United states, Australia and the soviet Union, focusing on 
records set during the events, the beauty of Melbourne as a city, the coastline and the 
amazing organization of the games. the film portrays the games from the perspec-
tive of the Aoc, and not as they really were. international events, that is, the 1956 
Hungarian revolution, superseded the expectations of the Aoc. through this piece 
of propaganda, the Aoc wished to rewrite history. the international olympic 
committee had the same intention; however, the countries (switzerland, the nether-
lands and spain) that chose not to participate in the games because of the events in 
Hungary illustrated the failure of the theory of politics as the servant of sports.            

the United states was much more concerned with being able to condemn the soviet 
military intervention of Hungary. At Melbourne that was the reason why the Americans 
urged the Hungarian athletes to leave their homeland behind and make a journey over-
seas, all of which Sports Illustrated organized, a magazine owned by time inc., the 
media company also behind Time magazine. charles Douglas Jackson, one of the 
leaders of time inc. and a man with an intelligence background, quickly saw the 
potential anti-communist value in the issue and backed the magazine’s initiative.         

in Hungary the authorities tried to silence news of the goings-on in Melbourne, 
while at the same time writing increasingly negatively about athletes who did not 
come home. ágnes keleti, the gymnast who won four gold and two silver medals at 
Melbourne, became the forgotten woman of the kádár Era. instead, lászló Papp, the 
deservedly popular boxing champion, was placed in the spotlight of the Melbourne 
olympics.      

the heart-wrenching truth of the Hungarian olympic team in Melbourne – mostly 
neglected by the propaganda – the weeks spent filled with worry and fear because of 
the events at home, was made public to Hungarian sports fans only after 1989.
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DiE ProPAgAnDA DEr olyMPiscHEn sPiElE Von 
1956 in MElBoUrnE iM in- UnD AUslAnD

in der Propaganda der olympischen spiele 1956 in Melbourne kann man drei vonei-
nander gut zu unterscheidende und abweichende tendenzen antreffen. im offiziellen 
film des Australischen olympischen komitees (des weiteren: AoB) aus dem Jahre 
1957 sieht man die ungarischen olympioniken nur vereinzelt. Es gibt kein ungarisch-
sowjetisches Wasserballmatch oder säbel-Mannschaftstreffen der Männer. An ihrer 
stelle sind vor allem die sporterfolge der amerikanischen, australischen und sowje-
tischen Athleten, ihre Höchstleistungen, die sie während der Wettkämpfe erzielten, 
sowie die herrliche stadt Melbourne, die küste des ozeans und die wunderbare Aus-
richtung der spiele zu sehen. Diese olympischen spiele kamen in der sichtweise des 
AoB an die öffentlichkeit und nicht so, wie sie tatsächlich waren. Die ungarische 
revolution und der freiheitskampf 1956 und die internationalen Ereignisse durch-
kreuzten die Vorstellung des AoB, mit dieser Propaganda wollte man die geschichte 
korrigieren. Das internationale olympische komitee hätte das auch gern gewollt; die 
länder jedoch, die wegen der  Ereignisse in Ungarn den spielen in Melbourne fern-
geblieben waren, veranschaulichten den schmachvollen fall der theorie, wonach 
„die Politik Dienstmagd des sports” ist. 

Die Vereinigten staaten von Amerika waren viel mehr daran interessiert, die 
bewaffnete Einmischung der sowjetunion in Ungarn verurteilen zu können. Deshalb 
unterstützten sie die übersee-reise derer, die nicht heimkehren wollten. All das 
wurde von der zeitschrift sports illustrated organisiert, hinter der in Wirklichkeit der 
Verlag des time Magazine, die time-gruppe stand. Einer der leiter der gruppe,  
charles Douglas Jackson, erkannte wegen  seiner Vergangenheit als kundschafter 
bald die antikommunistische Bedeutung der Angelegenheit und unterstützte die von 
der zeitschrift eingeleitete Aktion.

in Ungarn war man bemüht, die wichtigsten geschehnisse der olympischen spiele 
zu verschweigen, während  auch über jene  in einem immer negativeren ton geschrie-
ben wurde, die nicht heimgekehrt waren. Die turnerin ágnes keleti, die vier gold- 
und zwei silbermedaillen gewonnen hatte, geriet in der kádár-ära allmählich in Ver-
gessenheit. über ihre Ergebnisse und ihre Person gab es keine Berichte oder filme. 
An ihrer stelle wurde der berechtigt populäre herausragende Boxer lászló Papp in 
den Mittelpunkt der olympischen spiele von Melbourne gestellt.
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Az 1956-os MElBoUrnE-i oliMPiA ProPAgAnDáJA BEl- és külfölDön

Die Wirklichkeit, die der Aufmerksamkeit der Propaganda größtenteils entging, 
die  beklemmende geschichte der ungarischen olympia-Mannschaft – der Alltag in 
Melbourne voller Besorgnisse und ängste wegen der Ereignisse daheim – durfte das 
Publikum der ungarischen sportanhänger erst nach 1989 kennen lernen. 




