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H a csak arra gondolunk, hogy 
1955-ben még magyar futó 
volt a világ legjobb sportolója 

(Iharos József, aki 1500 métertől 10 000 
méterig minden távon a világ legjobb 
eredményével rendelkezett), aki egy 
évvel később ki sem ment az olimpiára 
, amelynek nyitóünnepségén gyász-
szalaggal átkötött Kossuth-címerrel 
vonultak a magyar sportolók, könnyű 
belátni, milyen következményekkel 
járt a levert forradalom és szabadság-
harc Magyarország sporttársadalmára 
(is) nézve. Minden idők legsikeresebb 
magyar olimpiai szereplése, az 1952-
es helsinki játékok 16 aranyérme után 
1956-ban Melbourne-ben már 24 olim-
piai bajnoki címmel számoltak a szak-
emberek. Jogosan, hiszen a magyar 
sport 1956-ban az egyik legsikeresebb 
időszakát élte: a magyarok sorra állí-
tották fel a világcsúcsokat, világverse-
nyeket nyertek. Azonban a forradalom 
alapjaiban rengette meg a sportéletet: 
az Aranycsapat széthullott, olimpiai 
bajnokok egész sora emigrált, a forra-
dalom során nyolc élvonalbeli spor-
toló is meghalt. A melbourne-i olim-
piára készülő magyar sportolók zöme 
a svábhegyi Vörös Csillag Szállóban 
tartózkodott, ahol a harcok miatt nem 
tudtak edzeni.

Bár a (levert) magyar forradalom, a 
viszontagságos kiutazás, az otthonról 
érkező hírek és rémhírek meghatároz-
ták az olimpiai csapat fi zikai és főleg 
lelki állapotát, ez pedig rányomta a 
bélyegét a melbourne-i szereplésre, 

• A 63 évvel ezelőtt kitört forradalom 
szakértők szerint az 1960-as évekig 
rányomta bélyegét a magyar sport hely-
zetére, egyesek a magyar sport Trianon-
jaként emlegetik.

Az 1956-os események az Aranycsapat végét is jelentették  

mindezek ellenére kilenc arany-, tíz 
ezüst- és hét bronzéremmel az éremtáb-
lázat 4. helyén végeztünk az olimpián. 
Ennél becsületesebb helytállást akkor 
nem is lehetett kívánni…

Minden forradalom áldozatokkal jár, és 
ezt Magyarország sem úszta meg. A sport-
ban sem. Az Aranycsapat széthullását – 
ami éppen 1956-ban következett be – a mai 
napig nem heverte ki a magyar futball, de 
más világnagyságokat is elveszítettünk a 
sportban a forradalom leverése miatt.

Egy író igaza

1956 őszén a nemzetközi sportvilág 
alig volt túl a Moszkvában rendezett és 
szeptember 25-én véget ért XII. sakko-
limpián, amelyen a magyar válogatott 
bronzérmet szerzett, és még senki sem 
gondolta volna, hogy a kockás mezőkön 
békésen menetelő fi gurák helyét szovjet 
katonabakancsok fogják átvenni Buda-
pest utcáin.

„A legázolt, bilincsbe vert Magyaror-
szág többet tett a szabadságért és igazsá-
gért, mint bármelyik nép a világon az el-
múlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a 
leckét megértse a fülét betömő, a szemét 
eltakaró nyugati társadalom, sok ma-
gyar vérnek kellett elhullania, s ez a vér-
folyam most már alvad az emlékezetben. 
A magára maradt Európában csak úgy 
maradhatunk hívek Magyarországhoz, 
ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért 
a magyarok az életüket adták, és soha 
sehol – még közvetve sem – igazoljuk a 
gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak 
lenni ennyi áldozatra” – írta Albert Ca-
mus francia író, fi lozófus A magyarok 
vére című, az ’56-os forradalmat méltató 
írásában.

A véres események azonban nem 
csak a lakosságra voltak kihatással, 
hanem, sok minden más mellett a ma-
gyar sportra is. Ahogy említettük, 1956 
olimpiai év volt, a világ már javában ké-
szült a melbourne-i ötkarikás játékokra, 

melyekre november 22. és december 8. 
között került sor. Hencsei Pál sporttör-
ténész, olimpiakutató szerint az olim-
piára rányomta a bélyegét a politika, a 
magyar forradalom melletti szolidaritás 
jegyében lemondta a részvételt Hollan-
dia, Svájc és Spanyolország, a szuezi 
válság miatt pedig Egyiptom, Irak és 
Libanon lépett vissza tiltakozásul, a 
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