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különszám – 1956
amikor még minden szép volt:
a holland atléták vidám cipőpróba
után elrepültek melbourne-be,
mosolyogva fotózkodtak
az olimpiai faluban – majd jött
a távirat...
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„Miközben levegőbe emelkedett a repülő, a gép ablakából észrevettem a
Olimpiai Stadiont, amelyben éppen
akkor vette kezdetét a megnyitó ünnepség” – idézte fel sportolói pályafutása legfájóbb emlékét, 1956. november 22. délutánját Eef Kamerbeek,
a melbourne-i olimpia szerencsétlen
kárvallottja. A 22 éves eindhoveni tízpróbázó Hollandia aranyesélyeseként,
az ország ünnepelt hőseként készült a
páratlan lehetőségre, és három atléta
társával együtt már október végén útra
kelt Ausztráliába, hogy szokja a helyi
körülményeket. További 56 holland
versenyző várta otthon az indulást,
repülőjeggyel a zsebében, a KLM-től
kapott bőröndjeit bepakolva, formaruháját előkészítve számolta vissza
a napokat. Aztán november 6-án, a
Holland Olimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlésén drasztikus fordulatot
vettek az események.
Másnap reggel távirat érkezett
Ausztráliába, az olimpiai faluba. Wim
van Zijll, az előreküldött holland delegáció vezetője vette át, neki jutott a
hálátlan feladat, hogy a Hágából kapott üzenetet tolmácsolja az éppen a
reggeliző asztalnál ülő négy atlétának.
„Borzalmas távirat volt. Miközben vittem a levelet a sportolókhoz, mintha
ólomból lett volna a lábam, nehezen
vettem erőt magamon, hogy felolvassam nekik” – fogalmaz emlékirataiban a sportvezető. A szöveg kíméletlenül tárgyszerűen, ridegen közölte
a versenyzőkkel: „A Holland Olimpiai
Bizottság rendkívüli közgyűlése határozatot hozott a holland olimpiai
részvétel visszamondásáról Magyarország miatt STOP Mindenki hagyja
el az olimpiai falut STOP Keressenek
másik szállást STOP Öltözzenek civil
ruhába vegyék le a kitűzőjüket STOP
További értesítésért várják meg Paulen november 11-i érkezését a KL
845-ös járattal STOP Töröljenek minden szállásfoglalást de vegyenek ki
szobát a Hotel Windsorban Paulennek
és Quarlesnek november 15-ig STOP
Sajnáljuk kitartást STOP.”
A nyers parancs arculcsapásként
érte a kint tartózkodókat, és hiába
kérvényezte Eef Kamerbeek, hogy
hadd maradjon a helyszínen saját
pénzből legalább nézőként, Hágából
édesanyja súlyos betegségének hamis hírével hazacsalogatták. Így aztán
november 22-én, társai után néhány
nappal a tízpróbázó is kénytelen-kelletlen repülőre ült, hogy maga mögött hagyja Melbourne városát és az
olimpiai stadionba bevonuló csapatok
díszes parádéját.

Amszterdami
pártházostrom
Hazánkban ma is alig ismert tény, hogy
az 1956-os olimpiát bojkottálta három
hagyományos sporthatalom, Hollandia,
Spanyolország és Svájc, hogy így tiltakozzon a magyar forradalmat eltipró
szovjet katonai beavatkozás ellen. A
három nemzet távolmaradásának története bizonyos szempontból különbözik

Az elveszett olimpia
sonlóan önök is könnyel a szemükben
fogják ezt kimondani. Kemény helyzet
ez, de kemény időkben keménynek kell
lennünk.”

Hollandia, Spanyolország és Svájc a magyar forradalmat
vérbe fojtó szovjet katonai beavatkozás ellen tiltakozva
bojkottálta a melbourne-i olimpiát. A nemes szándékból
hozott döntés súlytalannak bizonyult, ráadásul számos
sportoló pályafutását derékba törte.

DAnk! merci! GrAciAs!

Fotók: marjolein te Winkel „de verloren spelen” című könyvéből

egymástól, más-más indítékok, döntési
folyamatok vezettek az elhatározáshoz,
ráadásul – mint keretes írásainkból
kitűnik – nem is mindhárom szereplő
maradt következetes álláspontjához.
Politikailag feszült légkörben hangolt
a világ Melbourne-re, Nyugat-Európa
közvéleményét megrázta a Budapest
utcáin dübörgő szovjet tankok híre, a
nemzetközi felháborodás hullámai a
sportba is be-becsaptak.
Amszterdamban spontán tüntetések kezdődtek november 4-én, az
emberek tehetetlen dühe a Holland
Kommunista Párt elleni haragba és
szovjetellenességbe fordult. Betörték
a Pegasus kommunista könyvesbolt

kirakatát, megtámadták a kommunista szakszervezet és a baloldali ijúsági
szervezet székházait. Másnap újult
erővel folytatódott a tiltakozás, estére
már mintegy 30 ezresre duzzadt a tömeg a Dam téren, a televízió által élőben közvetített tüntetésen elénekelték
a Wilhelmust, Hollandia himnuszát a
szomszédos templom, a Nieuwe Kerk
orgonakíséretével. A holland kormány
háromperces megemlékezést rendelt
el a magyar áldozatok emlékére, a
Trouw napilap beszámolója alapján
országszerte leállt a munka és a közlekedés: „A vonatok és a villamosok nem
mentek tovább, a titkárnők csendben
ültek írógépjeik előtt, több ezer gép né-

spanyolország: FrAnco
Felemás tiltAkozásA
A spanyol sportvezetők november 10-én döntöttek arról, hogy a magyar nép szuverenitását ért súlyos támadás miatt az ország bojkottálja a Szovjetunió részvételével rendezett olimpiát. A Franco-rezsim számára a kérdés politikai természetű
volt, a kommunista nagyhatalommal szembeni tiltakozás ráadásul segített palástolni a gazdasági megfontolást: a drága ausztráliai utazás miatt spórolási okok
is közrejátszottak abban, hogy a négyfős olimpiai csapatot otthon tartották. Az
olimpiai felkészülés minimális költségvetése azt sugallta, Franco számára nem
számított kiemelt feladatnak az olimpia, sőt az esetleges leszereplésben a politikai presztízsveszteség kockázatát látta. Sporttörténeti szempontból azonban –
Hollandiához és Svájchoz hasonlóan – Spanyolország is az 1956-os olimpia résztvevőjének számít, hiszen képviseltette magát az ausztráliai állattartási szabályok
miatt Stockholmban, hat hónappal korábban megtartott lovas versenyeken.

mult el hirtelen. Három percig mindenki a vérző Magyarországra gondolt. Egy
szabadságszerető ország megindító
küzdelmére egy gyilkossal szemben.”

Vérrel szennyezett
szovjet zászló
Mind erősebb igény mutatkozott arra,
hogy Hollandia a sportdiplomácia területén is hallassa a hangját. A Keresztyén
Sport Unió és a Holland Katolikus Sportszövetség november 4-én táviratban
igyelmeztette a Holland Olimpiai Bizottságot, nem tartja összeegyeztethetőnek a holland becsülettel és az emberi
értékrenddel, hogy a közelgő olimpiai

„Kétezer évvel ezelőtt
a görögök leállították
a háborúikat, hogy olimpiát rendezzenek. Ma
a bojkottálók leállítják
az olimpiát, hogy folytathassák a háborúskodást.
Nem sok fejlődést
könyvelhetünk el az elmúlt két évezredben.”
AVery BrunDAge
nob-elnök válasza az 1956-os olimpia bojkottjára

Kődarab
a szíve helyén?

Csak azért is
világcsúcs

Jellemző a bojkottról hozott döntés
bürokratikus, emberi szempontokat
nélkülöző jellegére, hogy teljességgel
igyelmen kívül hagyta a közvetlenül
érintetteket, a sportolókat. Olyannyira,
hogy még az utazás lemondásáról sem
értesítették őket. Telefonos megkeresésemre Cocky Gastelaars, az akkori
18 éves úszónő, a csapat aranyéremre
esélyes tagja idézte fel a csalódás pillanatait: „A rádióból tudtuk meg. Otthon
voltam, én már elmentem lefeküdni, de
a szüleim fennmaradtak, hallgatták az
esti híreket. Kora reggel azzal fogadtak,
hogy bemondták, nem utazunk Melbourne-be. Ennyi… Sírtam vigasztalhatatlanul…”
Sajátos történet Ada den Haan úszónőé. A 15 éves versenyző éppen társainak mutogatta az
uszodában olimpiai
formaruháját, amikor szóltak neki,
Hatvan évvel a melbourne-i olimpia megnyitója után, 2016. november hogy az utazás
22-én dank! merci! Gracias! köszönetnyilvánító gálát tartanak Budapes- elmarad.
Edzője
ten a bojkott miatt pályafutásuk nagy esélyét feláldozó holland, spanyol azonban
közölte
és svájci sportolóknak. Az 1956-os emlékbizottság által támogatott vele: nem állnak le
programot – Kövér lászló házelnök fővédnöksége mellett, rosonczy-Ko- az edzésekkel, dola szovjet agresszió
vács Mihály Junior Prima-díjas népzenész kezdeményezésére – a Civil goznak tovább, hogy
hírére amszterdamban
Európai zenei és Sportdiplomáciai magyar intézet, valamint a Hungarian 200 méteres mellmegtámadták
folkembassy – Magyar népzenei nagykövetség szervezi, szakmai tá- úszásban megdönta kommunista pártházat
mogató a nemzeti Sport, a magyar Sportújságírók Szövetsége és a Fonó sék a világcsúcsot.
Budai zeneház. az uránia nemzeti Filmszínházban olyan neves népzenei Különös csavar, hogy
rendkívüli fellépők színesítik a műsort, mint bognár Szilvia, lakatos Mónika és a a rekordot akkoriban
játékokon a holland sportolók a vérrel 6-i
Novák Éva tartotta
szennyezett szovjet zászló előtt tisz- gyűlésén, ismer- Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint duó.
2:48.5-ös idejével.
telegjenek. Összecsengett az üzenet a nünk kell a szerHolland Kulturális Sportszövetség alábbi vezet elnökének személyes előéletét is. ország-világ előtt bizonyítsa: ilyen Miközben nemzetközi vetélytársai az
olimpiára hangoltak, Ada den Haan egy
levelével: „Felszólítjuk a sportvilágot, Linthorst Homan megítélésére árnyékot helyzetben nem ismer megalkuvást.
„Tisztelt Uraim! – kezdte beszédét héttel a bojkotthatározat után, november
hogy adjon hangot felháborodásának vetett tisztázatlan második világháboa kis magyar nép lerohanása felett, és rús szerepe. A német megszállás évei a hágai Hotel De Witteburgban tartott 13-án Naardenben, abszurd és szomorú
vonja vissza jelentkezését az olimpiai já- után a holland társadalom kíméletlenül közgyűlésen. – Miután Budapesten az körülmények között, egyedül szállt metékokról. Senki sem engedheti meg ma- megbélyegezte a kollaboránsokat, és a orosz tankok minden képzeletet felül- dencébe a sporttörténelmi dicsőségért.
„Pokoli hangulat lett úrrá az uszodágának, hogy a vérrel szennyezett szovjet Holland Unió nevű politikai párt egykori múló cinizmussal megkezdték gyilkos
zászlóval és hordozóival egy helyen tar- társelnökének sohasem sikerült egy- munkájukat, felvetődött bennem, van-e ban, a levegő megtelt tüzes biztatással,
tózkodjon. Az ember nem szolgálhat két értelműen igazolnia, hogy nem kötött keresnivalónk Melbourne-ben. Ameny- ahogyan a vizet szelő sportoló közeledett
úrnak. A mi zászlóink a magyar mártíro- kompromisszumot az elnyomó hata- nyiben arra az elhatározásra jutnak, célja felé” – írta a Volkskrant napilap. Hikért lobognak, akik a mi szabadságun- lommal. Az erejével visszaélő szovjet hogy csapatunk lépjen vissza, döntésü- hetetlennek tetsző bravúrral, több mint
birodalom magyarországi agressziója ket érett és bölcs álláspontnak tartom két másodperccel sikerült megjavítania
kat is védik.”
Ahhoz, hogy megértsük, mi történt a szolidaritás szép gesztusa mellett majd, az egyetlen helyes döntésnek. magyar riválisa csúcsát, 2:46.4 perc
a Holland Olimpiai Bizottság november alkalmat kínált számára arra is, hogy Tudom ugyanakkor, hogy hozzám ha- alatt úszta le a 200 métert. Távollétében

készített. „Mindenki máshogy próbálta
feldolgozni a csalódottságát. Néhányan
a csapatból elmentek piálni. Én Thorn
van Dijck csapattársammal Utrechtbe
utaztam, és nekiálltunk squashozni,
egész nap ütöttük dühből a labdát, hogy
megszabaduljunk frusztrációnktól. A
bojkott hatására döntöttem úgy, hogy
abbahagyom a gyeplabdázást.”

„Rómában, 1960-ban mindössze egy ezüstés két bronzérmet nyert Hollandia, és amikor
véget ért az olimpia, a sportsajtóban megjelent
értékelések egybehangzóan megállapították,
négyévnyi szakadék tátong a holland sportéletben. Nem rendeztek még annyi sporteseményt
akkoriban, mint manapság, az
ország kimaradt
a vérkeringésből. Körülbelül tíz
évvel vetette vissza a bojkott
a holland sportot.”
Jurryt VAn De Vooren
sporttörténész a bojkott hatásáról

Melbourne-ben Ursula Happe diadalmaskodott, a német versenyző ideje
2:54.1 perc volt – vagyis majdnem nyolc
másodperccel gyengébb az ő magányfutamon elért világcsúcsánál.

Derékba tört
pályafutások
Hasonlóan méltatlan körülmények között kapták meg a hírt a féri vízilabda
csapat tagjai: Wim Mosterd elmondása
szerint a reggeli edzés előtt, a medence
mellett beszélgető riporterektől hallottak a fordulatról, amelynek üzenetével
egyetértettek, csak később, magukra
hagyatottságukat érzékelve vált számukra világossá áldozatuk feleslegessége. A lemaradók számára oly fájdal-

mas bojkott súlytalanságáról mindent
elmond, hogy az amersfoorti játékostól
néhány évvel később megkérdezte egy
Melbourne-t megjárt magyar ellenfele,
kik szerepeltek az 1956-os olimpián a
holland válogatottban…
A bojkott holland érintettjeinek egyike, a szintén vízilabdázó Fred van Dorp
viszont éppen a magyar részvételt sérelmezte: „Keserű pirula volt ez nekünk.
Amikor hallottam a szovjet–magyar vízilabdameccsről, óhatatlanul elfogott az
indulat: ezek ott játszanak egymással,
mi meg itthon ülünk!”
A témát kutató Marjolein te Winkel
2008-ban megjelent könyvében idéz az
interjúból, amelyet Ab van Grimbergennel, az éremesélyes holland gyeplabda-válogatott akkor 27 éves tagjával

Heves érzelmi hullámokat kavart a 26
éves futónő, Puck van Duyne-Brouwer
reakciója. Az 1952-es helsinki olimpia
200 méteres futószámának ezüstérmese a melbourne-i játékok évében
100 méteren megdöntötte Hollandia
nyolcéves csúcsát, fényes reményekkel
utazott ki Ausztráliába. Áldozata talán
minden más csapattársáénál nagyobb
volt, a családalapítás küszöbén lévő atlétanő elhatározta, az 1956-os verseny
kedvéért háttérbe szorítja magánéleti
ambícióit, és mindent feltesz az aranyérem megszerzésére. Mélységes felháborodással fogadta az amszterdami
döntést, nem is tért haza Melbourneből, és dühének hangot adott a De Tijd
napilap november 7-i számában: „Hogy
lehet a sportot összekeverni a politikával? Érthetetlen…”
Kemény hangú olvasói levelek sorát
indította el a nyilatkozat, volt, aki az atlétanőt az orosz tankok elé vetette volna,
más így fogalmazott: „Hollandia és az
egész világ büszke volt önre, hogy lemondott az olimpiai részvételről. De mi
vitte ki önt az olimpiára? Valóban csak
az, hogy megmutassa, milyen gyorsan
tud futni? Lábának erejét Istentől kapta,
érdeme nincsen benne. S közben nem jelent önnek nehézséget, hogy hidegvérrel
lerója tiszteletét a szovjet zászló előtt. Mi
szégyelljük magunkat ön helyett. Csak
reméljük, nem kerül olyan helyzetbe,
mint az orosz tankokkal megtámadott
magyarok. Kődarab van a szíve helyén.”
Bármily fontosnak érezték az események forgatagában kiállni a magyar
forradalom ügye mellett, hamar belátták
a holland sportélet szereplői, a politikai
üzeneteknek nem a sportolók az alkalmas
eszközei. A bojkottot az utókor elhamarkodott, hirtelen fellángolásnak értékelte,
a vezetők már néhány héttel később felismerték döntésük kétélűségét. Mégis
ötven évbe tellett, míg a Holland Olimpiai
Szövetség nyilvánosan bocsánatot kért az
életük esélyét feláldozni kénytelen sportolóktól. A Melbourne-be küldött táviratot
megszövegező kincstárnok, Klaas van
den Houten a 2006-os emlékesten 93
évesen, remegő kézzel kapaszkodott a
pulpitusba, és kért bocsánatot a jelenlévőktől élete legnagyobb hibájáért…

svájc: addig vitatkoztak, míg lekésték a repülőgépet
Svájc élen járt az 1956-os forradalom nyomán Nyugat-Európába
induló magyar menekültek megsegítésében, csaknem 12 ezer embert fogadott be. A melbourne-i
olimpiára az előzetes tervek szerint
43 svájci sportoló utazott volna, az
események azonban váratlan fordulatot vettek. A Svájci Tornaszövetség
vezetősége a forradalom kitörését
követően nyilatkozatot tett, amelyben szolidaritást vállalt Magyarországgal és bojkottra szólította fel a
sportolókat, mondván, a kialakult

helyzetben méltatlan lenne a szovjet
vetélytársakkal együtt versenyezni.
Bár a Svájci Olimpiai Bizottság alá
tartozó további hat sportszövetség
továbbra is részt kívánt venni, a bizottság úgy döntött: vagy mindenki
megy, vagy senki.
Mint Ackermann Sándor, a témát
kutató történész rávilágított, élénk
vita vette kezdetét, amelynek végén a november 7-i közgyűlésen a
döntésre jogosultak 15 igen, 5 nem
szavazattal és 5 tartózkodás mellett a távolmaradásról határoztak.

Az olimpiai bizottság ragaszkodott
az egyöntetű válaszhoz, és bár a
tornászszövetség hajthatatlanul ragaszkodott a bojkotthoz, a november 11-i, megismételt ülésen – Avery Brundage NOB-elnök nyomására
– az illetékesek már a részvételről
döntöttek. A 13 tornász előtt becsukódott a kapu, a többi 30 sportoló
azonban lelkesen csomagolt – mígnem november 16-án hidegzuhanyként érkezett a hír, hogy a Swissair
ausztráliai útra előkészített propelleres gépe nem áll rendelkezésre, a

készülő bojkottról értesülve ugyanis a szuezi válság sújtotta zónába
irányították, segélyszállítmányokkal megrakodva. Hiába igyekezett
közbenjárni állítólag maga Dwight
D. Eisenhower amerikai elnök is,
a messzi utazást már képtelenség
volt megszervezni. A sportolók közül többen Bécsbe utaztak, hogy a
Vöröskereszten keresztül segítsék a
magyar rászorulókat, aztán maradt
számukra a keserűség és a körükben később évről évre megszervezett zürichi „Melbourne emlékest”.

ötvenéves adósság: a Holland olimpiai bizottság 2006-ban bocsánatot kért sportolóitól

október 30.
nÉpSzaVa
Elutaztak olimpikonjaink
Melbourne-be
Részlet Vándor kálmán riportjából:
„a margitszigeti nagyszálló felé
igyekeznek többen is. olimpikonok.
Családi körben ülnek a kellemes őszi
napsütésben, vagy sétálnak a szálló
körül. Elérkezett a búcsú pillanata.
»azt hiszem, nem lesz szükségünk
majd arra a mentségre, hogy forradalmi napokat éltünk át az elutazás
előtt« – nyújtja kezét Kárpáti rudolf kardvívó világbajnokunk, amikor beszáll az olimpiai ötkarikával
díszített modern ikarus 55-ös autóbuszba. Az autóbuszban ülő olimpikonokat mindenütt felismeri az
utcai közönség. megállnak, szinte
sorfalat alkotnak a fővárostól egészen ki Budaörsig és kipirult arccal
integetnek, kiabálnak: »Győzzetek
ti is!« A hangulatot váratlan meglepetés rontja el. nem megy a vonat.
Hiába ígérte meg előző nap, sőt még
aznap reggel is a vasútigazgatóság,
a vasutas dolgozók, a mozdonyvezetők, a kalauzok, a fűtők más véleményen vannak. »amíg ki nem
vívtuk mindazt, amiért iatalságunk
annyi vért ontott, addig egy tapodtat
sem mozdulunk!« Megindul az autóbusz visszafelé. irány komárom.
És ha szabad az út, akkor prága. Ha
nem, hát Hegyeshalom és Bécs. S
azután repülőgépen Melbourne!”
október 31.
maGyaR nEmzEt
FtC, mtk, utE, kaC
Részlet Gál zoltán írásából: „Szüntessék meg a rossz emlékeket
felidéző egyesületeket és ne szégyelljük a sok nagy sikert ért FtC,
mtk, utE, kaC és a többi egyesület
létrehozását. a Bp. Honvéd váljon
újra kispest kedvenc csapatává és
hogy népszerűsége csorbítatlan
maradjon, adja vissza a Fraditól
erőszakkal átigazolt játékosokat:
kocsist, Czibort, Budait. legyen
újra FtC vagy Ferencváros: hangozzék fel a jól ismert buzdítás: hajrá,
Fradi! alakítsák meg a Bp. Vörös
lobogóból a nagymúltú mtk-t, a Bp.
Dózsából pedig az uTe-t.”
maGyaR HonVÉd
ÚtBan Vannak olimpikonjaink
pRáGa FElÉ
„A prágai magyar követségről a
következő értesítést kaptuk: A
magyar csapat – mivel a bratislavai vonat lekéste a csatlakozást
– a következő gyorsvonattal indult
prága felé. a csapat nem utazik be
Prágába, hanem a csehszlovák fővárostól mintegy ötven kilométerre
fekvő nymburkba szállásolják el.
Itt várják meg a francia repülőgépeket. a konzulátus közölte velünk,
hogy a francia légitársaság csupán
abban az esetben küldi el repülőgépeit prágába, ha a magyar követség
kiizeti az útiköltség 40 százalékát.
a prágai követség megkérte lapunk
munkatársát, hogy ezt közölje az
otSB-vel. Ha a csapat nem vitte
magával a megfelelő valutát, azonnal küldjék ezt az összeget a prágai
követségnek. lapunk munkatársa
azonnal felkereste az otSB-t, ahol
az olimpiai irodán jancsó tibor a
következőket mondta: »Már intézkedés történt a pénzösszeg átutalására.«”
november 1.
maGyaR nEmzEt
Az „elnöK” Melbourne felé TArT
részlet Gál zoltán cikkéből: „Hiába hívta fel a igyelmet a Magyar
nemzet keddi számában azokra,
akik a zavarosban akarnak halászni: a rosszhírű oTSb népszerűtlen
elnöke, Hegyi Gyula, mint a magyar olimpikonok vezetője, kedden
délben olimpiásainkkal melbourne
felé vette útját. tiltakozunk, hogy
hegyigyulák képviseljék a magyar
sportküldöttséget melbourne-ben.
Tiltakozunk az olyan sportvezetők
ellen, mint Sebes Gusztáv, kutas
istván, kelen Béla és az otSB jelenlegi főosztályvezetői.”

