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Zádor Ervin 
véresen az 
ominózus magyar-
szovjet vízilabda 
mérkőzés után

A forradalomban 
meghalt 
Hegedűs István 
emléktáblája

▴  A R C H Í V  F E L V É T E L E K

magyar sportolók azonban részt vettek a 
játékokon. A forradalmi eseményekben, 
az utcai megmozdulásokban néhány 
sportoló aktívan részt vett, de a sportba-
rátok meggyőzték őket, menjenek el az 
olimpiai játékokra, és ezzel is igazolják 
a magyarok függetlenségét és eredmé-
nyességét, így a sportolók nagy része 
úgy döntött, részt vesz az olimpián. Mire 

a sportolók kiértek a játékokra, addigra a 
magyar forradalmat már leverték, ez pe-
dig nagy lelki terhet jelentett számukra.

Halottak és álhírek

A forradalom során háromezer ember 
vesztette életét, köztük sportolók is. A 
kutatók nyolc élvonalbeli sportoló áldo-
zatról tudnak, köztük például Hegedűs 
István válogatott, magyar bajnok öt-
tusázóról. Ugyanakkor emberségből is 
jelesre vizsgáztak sportolóink: az akkor 
már olimpiai bajnok úszó Temes Judit – 
Helsinkiben nyert a váltóval – frissen 
végzett orvosként folyamatosan műtötte 
a sebesülteket. A melbourne-i olimpiára 
szinte a véres utcákról utazott ki, de így 
is a gyorsváltóval hetedik helyezett lett.

Másrészt, ahogyan az előfordul egy 
forradalom forgatagában, számtalan té-
ves információ is terjengeni kezdett Ma-
gyarországon. Olyan sportolók halálhíre 
is felbukkant, akik épen és egészségesen 
vészelték át ezeket a szörnyű napokat.   

„Csermák él” – ezt a címet adta a Nép-
szava 1956. október 29-én egyik hírének. 
Aznap a sportoldal negyede foglalkozott 
csak sporthírekkel, a többi a forradalom 
eseményeiről szólt. De a sporthírek is in-
kább a politikai eseményekről és a harci 
cselekményekről számoltak be. Így meg-
tudhatták az olvasók, hogy a korábbi vá-
logatott öttusázót, az akkor már testne-
veléstanárként dolgozó Hegedűs Istvánt 
szíven találta egy eltévedt golyó, amikor 
kilépett háza kapuján. Hasonlóan vé-
lekedtek egyesek – tévesen – Csermák 
József kalapácsvetőről is, aki az 1952-
es helsinki olimpián aranyérmet nyert. 
Az igaz, hogy a négy évvel később cím-
védésre készülő sportoló nehezen jutott 
el a csapathoz. A Népszava meg is írta, 
hogy „Csermák kedden Tatára indult, de 
oda már nem tudott eljutni. Kaposvárra 
utazott, ott egy napot töltött, és még a 
szerdai nap folyamán Tatára érkezett”. 
Az 1956-os melbourne-i olimpián aztán 
Csermák vitte a magyar csapatzászlót, 
és az ötödik helyen végzett.

Az olimpiai bajnok birkózónál is hí-
resebb sportolóról, méghozzá Puskás 
Ferencről is terjedtek álhírek. Néhányan 
őt is „eltemették”, az angol Guardian 
például címlapon hozta Puskás halál-
hírét a „gyászol a futballvilág, miután 
a Száguldó Őrnagy a zsarnokság ellen 
folytatott harcért életét áldozta” sorral. 

Október 29-én aztán maga az érintett 
vetett véget a pletykáknak, amikor sze-
mélyesen telefonált be a Népszava szer-
kesztőségébe. A Magyar Nemzet novem-
ber 1-jén kénytelen volt cáfolni a híreket, 
és a lap rámutatott: nemcsak a Csermák 
halálára vonatkozó értesülések „igaz-
talanok”, hanem a Puskás Ferencről 
szólók is. Azaz, az Aranycsapat futbal-
listája, a magyar labdarúgó-válogatott 
csapatkapitánya is egészséges, akárcsak 
Benedek Gábor öttusázó (az első magyar 
öttusa-világbajnok), akinek állítólagos 
elhunytáról szintén forogtak október 
utolsó napjaiban téves hírek.

A melbourne-i vérfürdő

Nem volt elég, hogy Budapest utcáit 
szovjet lánctalpak taposták, egyes ma-
gyar sportolóknak még az olimpián is 
farkasszemet kellett nézniük az oro-
szokkal. Így került sor egy hónappal az 
1956-os forradalom leverését követően 
Melbourne-ben a magyar–szovjet vízi-
labda mérkőzésre. Az eseményt a min-
denki által ismert politikai előzmények 
miatt elszabaduló indulatok jellemezték 
a medencében és a nézőtéren is. A hatez-
res nézőtérre nyolcezren zsúfolódtak be, 
a tömeg kezdettől tüntetően a magyar 
csapatot biztatta, és a szovjetek minden 
labdaérintését hatalmas füttyszó kísér-
te. Néhány perccel a mérkőzés vége előtt 
a magyarok 4–0-ra vezettek, így már biz-
tos volt a győzelem. Ekkor történt az az 
emlékezetes esemény, amelyről az elő-
döntő a „vérfürdő” nevet kapta: Valen-
tyin Prokopov, a szovjet center elvesztet-
te a fejét. A szovjet csapat egyik legjobb 
játékosát kezdettől Bolvári felügyelte, 
minden akcióját megakadályozva. Pro-
kopov könyökkel teljes erejű víz alatti 
ütést mért ellenfelére, de az épp mögé ér-
kező Zádor Ervin arcát találta el, akinek 
a bőre felrepedt a szeme alatt. Vére nem-
sokára vörösre festette a medence vizét. 
A 21 éves Zádor Ervin egy kicsit a magyar 
forradalom hősévé is vált, ahogy vértől 
vöröslő felsőtesttel a tribün előtt végig-
vonult. A nézők és a média szimpátiáját 
élvező magyarok pedig „bosszút álltak” 
a szovjeteken, hiszen legyőzték ellenfe-
lüket.

A vízilabda-válogatottból egyébként 
többen disszidáltak az olimpia után. 
Zádor például az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban telepedett le, később ő taní-
totta meg úszni a kilencszeres olimpiai 
bajnok Mark Spitzet.

Híressé vált emigránsok

A magyar társadalom számára hatal-
mas veszteséget jelentett a melbourne-i 
olimpiáról haza nem térő sportolók és 
sportszakemberek sokasága. A kiutazók 
mintegy harmada – köztük számos ifj ú 
olimpiai bajnok is – döntött úgy, hogy 
nem tér vissza Magyarországra. Egy ré-
szük Ausztráliában maradt, legtöbben 
csatlakoztak az Egyesült Államokba in-
duló, a Sports Illustrated magazin által 
szervezett Freedom túrához. Többségük 
az ottani letelepedést választotta, miu-
tán egyetemi és sportkarriert biztosítot-
tak számukra. Ilyen volt Rerrich Béla, 
aki a párbajtőrcsapattal ezüstérmes 
lett Melbourne-ben, de a játékok után 
Svédországba emigrált. Az 1948-ban, 
Londonban kormányos kettes evezésben 
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Tankok Budapest utcáin

bronzérmes Zimonyi Róbert is ott volt 
Melbourne-ben, de miután versenyző-
társa, Riheczky Rezső megbetegedett, 
a kormányos négyes nem tudott elin-
dulni. Zimonyi az Egyesült Államokba 
emigrált, ahol, miután megkapta az 
amerikai állampolgárságot, ott lehe-
tett az 1964-es játékokon, és Tokióban 
a nyolcas kormányosaként olimpiát 
nyert.

A vízilabdázók közül az aranyérem 
átvétele után az említett Zádor mellett 
Gyarmati Dezső, a kolozsvári születé-
sű Jeney László és Kárpáti György is 
úgy döntött, hogy nem tér haza Ma-
gyarországra.

Az olimpián 108 magyar verseny-
ző indult, és csaknem 40 sportvezető 
is jelen volt. A küldöttségből össze-
sen 48-an disszidáltak. Hencsei Pál 
sporttörténész szerint ez az 1960-as 
évekig rányomta bélyegét a magyar 
sport helyzetére, egyesek a magyar 
sport Trianonjaként emlegetik az 
1956-os évet, ezen belül a melbour-
ne-i olimpiát.




