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SPORTOLÖINK
NAGY ,GYÖZELMEl
A HELSINKI OLIM PlAN
1. Az olimpiai játékok ősi, ókori görög nemzeti játékok, négyévenként tartott ünnepségek voltak. 1896-ban elevenítették
fel az olimpiai játékokat. Az eddigi olimpiákon a magyar
sportoloknak
sikerült ugyan komoly eredményeket elérnlők.
de a helsinki olimpia minden eddigi 'olimpia jelentőségét
messze felülmúlta. Ezen jelent meg először a Szovjetunió
és itt is magasra emelte a béke lobogóját.
2. Helsinkiben zajlotf le a XV. olimpia, 'amely a béke ünnepévé vált. 69 nemzet sportolóinak
versenyében
a Szovjetunió és Amerika után Magyarország
szerezte meg a harmadik helyet. Dicsőségesen szerepelt sportolóink 16 első, 10 rná- .
sodik, 16 harmadik, 6 negyedik, 5 ötödik és 9 hatodik helyet
vívtak ki. Hatalmas fejlődés ez, mert az 1948. évi londoni
olimpián 10 első, 5 második és II harmadik helyet szeréztek sportolóink.
.
Hogyan érte el a magyar sport Helsinkiben a világraszóló
nagy győzelmeket?
3. 1952 január ... Farkas Mihály honvédelmi
miniszter
a
Sportcsarnokban
az olimpiai' keret ünnepi fogadalomtételén
tartott beszédében kiemelte:
"Hirdessék mindenütt, hogy a magyar nép akarata az,
hogya
világ ifjúsága ne .csatatereken,
lövészárkokban,
hanem a sport nagy nemzetközi és kulturális találkozóiri
mérje
össze képességeit és ezzel is erősítse a békét és a népek
közötti törhetetlen barátságot."
4. Farkas Mihály elvtárs lelkesítő beszéde után az olimpiai
.keret tagjai fogadalmat
tettek, hogy becsülettel harcolnak
a magyar színekben hazánk sportdicsőségéért.
a nemzetek
közötti barátságért,
a békéért.
.
'
5. Tatán ~bben a villaszerű épületben laktak olimpiára készülő
sportolóink.
Nagy pártunk,
Népköztársaságunk
korrnánya
soha nem tapasztalt felkészülési lehetőséget biztosított spor,~
tolóink számára a tatai edzőtáborban.
,6. Atléták reggeli bemelegítő tornája a tatai park pázsitján;
7. Az ősi fákkal szegélyezett
futópályán a gátfutók
gyakorolnak.
_
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8. Gyors
9. Rákosi
magyar
delmi
tábort.
tatott
zajlik

evezőcsapásokkal
siklanak a tó vizén kajakozóink.
Mátyás elvtárs, dolgozó népünk szeretett vezére, a
sport nagy barátja, Farkas Mihály elvtárs honvéminiszler
társaságában
meglátogatta
a tatai edzőRákosi .Mátyás elvtárs közvetlen beszélgetést
Iolyaz olimpiai keret tagjaival.
Kérdéseket intézett hozformájuk, edzésűk, erőnlétük felől. Sportolóink
meg'
ígérték. hogy Helsinkiben minél több dicsőséget szereznek
hazánknak.
Rákosi elvtárs így búcsúzott tőlűk: "Sok sikert
kívánok az olirnpián".
l O, Es elkövetkezett az indulás napja. Atlétáink
egyik csoportja
a repülőtéren a besz áliás előtt. Olimpiászaink több csoportban repülőgépen
utaztak Helsinkibe.
1L Otaniernben,
az olimpiai Ialuban, a szovjet és a magy»:
sportolők szállása előtt felvonják a. Szovjetunió
lobogóját.
A szomszédos
árbocra Népköztársaságunk
zászlaja
kerül,
amelynek íelvonására
már tisztelgő magyar sportolók álltak iel.
12. ,\\agyar.
szovjet és angol versenyzők
jelvénycseréje.
Az
olimpiai faluban és a sportpályákori
barátság
alakult ki a
kűlőnbőző nemzetek sportoló: között. Ez is kifejezte, hogy
a versenyzők a barátság
és a béke hívei.
13.

Özőnlik a közönség az olimpiai játékok megnyitása
a helsinki stadion felé. A bejárat előtt őtkarikás
zászlókat lenget a szél.

napján
olimpiai

14. Repülőfelvétel
a stadionról,
amelyet az ünnepi megnyitón,
majd a versenyek napjain zsúfolásig megtöltött a közönség.
A kép baloldalán
a 69 méteres olimpiai torony tör a magasba.
15. Kezdődik az ünnepség ... Az olimpiai hímnusz hangjai mellett felhúzzák ci Iőárbocra az olimpiai lobogót.
16. Nurrni, a legnépszerűbb
finn sportember, a modern hosszútávíutás
úttőrője, annyi olimpia hőse, az olimpiai fáklyával
meggyujtja
az olimpiai lángot.
17. Felvonulnak
a sportolók. Első ízben jelent meg az.olimpiai
kűzdőtéren
a Szovjetunió, amely a legtöbb áldozatot hozta
a békéért. Lelkes taps és éljenzés fogadja a szovjet csapat
felvonulását.
A zászlót
Kucenko súlyemelő világrekorder
viszi.
18. A magyar sportküldöttség
a stadionban.
" Németh Imre, il
londoni olimpia kalapácsvető
bajnoka emeli magasra a Népköztársaság
lobogóját. Dörög a taps ...
-4
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i9. . .. amely. fokozódik,

amikor női sportolóink
vonulnak fel
kék-fehér olimpiai formaruhájukbari.
20. Felvonulnak
a népi dernokráciák sportolói. A bolgárok ...
21. ... majd a csehszlovák sportolók jönnek ...
22. . .. a lengyelek vonulnak fel ...
23 ....
a népi demokráciák sportolóinak
sorát a románok feje"
zik be.
24. Az olimpiai küz delrnek során az első győzelmet Zatopek,
Csehszlovákia
futóbajnoka
aratta
10000 méteren. Képünkön az izgalmas hajrában
már az élen fut. Zatopek az
5000 méteren és a 42 kilométeres maratoni futásban még
két aranyérmet szerzett.
25. Hármas szovjet győzelem az olimpia első napján ... A Szovjetunió első bajnokságát
Romaskova szerezte a női diszkoszvetésben, 45 méter 16 centiméteres
dobásával. A győzelmi
emelvény kőzepén Rornaskova, a második helyezett Barjanceva, a harmadik Dumbadze.
26. A világ legjobb szovjet női diszkoszvetői a nagy győzelem
után a magyar Józsánéval
és a holland Williams-szal
az
olimpiai stadionban. A szovjet sportolók jártak élen a sportbarátság ápolásában.
.
27. Az 50 kilométeres gyaloglás egyik érdekes jelenete ... A ké-·
pen negyedik helyen haladó Róka Antal magyar versenyző,
a világ legjobb távgyaloglói
között az értékes harmadik
helyet vívta ki és bronzérmet
nyert. Ideje 4 óra 31 perc '.
27,2 másodperc. Róka volt az első magyar a győzelmi emelvényen.
'
28. A távolugrásban
Földessy Ödőn kitűnően állta meg helyét.
730 centimétéres
eredményével a 3. .helyet szerezte meg a
távolugrásban.
29. Csukarin sz8vjet bajnok, a világ legjobb tornásza, négy
aranyérmet"'nyert
Helsírikiben. A szovjet tornászok a világ
legjobbjainak. bizonyultak.
30. A magyar sportolók
közül Helsinkiben Korondí Margit a
felemás korláton végzett gyönyörű gyakorlataival
szerezte
meg az első aranyérmet. A tornacsarnokban
született meg
az első magyar olimpiai győzelem. Itt került először a Iőárbocra Népköztársaságunk
lobogója,
31. Első olimpiai bajnokunk a győzelmi emelvényen .. Közepén.
Korondi Margit. A második helyezett Gorohovszk~Ja (Szovjetunió),
a harmadik Keleti Agnes (Magyarorszag) .
/
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32. Keleti Agnes talajtorna
gyakorlata
közben. A kítűnő
tornásznő a legnehezebb mozdulatokat is könnyedén végezte
el. ragyogó a spárgája. Keleti Agnes a második olimpiai
bajnokságunkat szerezte meg.
33. .-\ győzelmeket sportolóink
táviratokban
'jelentették Rákosi
.\\átyás elvtársnak:
Rákosi Mátyás elvtársnak, Budapest:
Drága Rákosi elvtárs! Boldogan jelentjük; hogy a mai napon olimpiai bajnokságot nyertünk. ~agy öröm számunkra,
hogy nem hiába bíztak bennünk odahaza, nem hiába bízott
bennünk Rákosi elvtárs - hálásan köszőnjük
a partnak,
Rákosi elvtársnak, egész dolgozó népünknek azt a támogatást, amellyel lehetövé tették számunkra a megfelelő előkészületeket. Reméljük, hogy ami két bajnokságunk-csak
kezdete az olimpiai csapatunk további sikereinek.
Keleti Agnes, Korondi Margit
34. S valóban iolytatódtak a győzelmek. A 22 éves Csérmák
József a dobókörben ... Csermák József, aki csak 3 éve sportol, kitűnő, új világcsúccsal nyerte a kalapácsvetés olimpiai
bajnokságát. A tanítvány megelőzte triesterét. Németh Imrét,
aki bronzérmet szerzett. Az egész világot bejárta Csermák
József világrekordja. 60 méter 34 centiméter!
35. A csehszlovák Zatopkova, a világ első futójának felesége,
nagyszerű gerelyhajításával
nyert' olimpiai bajnokságot,
A Zatopek-házaspár négyaranyérmet
szerzett az olirnpián,
tehát négyszer annyit, mint Anglia.
36. A magyar tornászlányok buzogánygyakorlata. A női tornaverseny legtöbb olimpiai érmét szovjet és magyar versenyzők nyerték.
37. Női tornászcsapatunk a Szovjetunió mőgőtt a második helyen végzett. Nagyszerűen mutatták be az előírt gyakorlatokat. Valóban megérdemelték .. az ezüstérmeket.
.,..
38. Otödik és hatodik olimpiai bajnokságurikat
két kitíinő magyar birkózó győzelme hozta meg. Hódos Imre a légsúlycsoportban győzött. Szilvásy Miklós váltosúlyú
birkózónkis
visszavágott Anderson svéd birkózónak.
akivel szemben a
londoni clirnpián vereséget szenvedett. Most legyőzte és
ezzel megszerezte az olimpiai aranyérmet.
39. Ottusázóink a nagy csata után: céllövéssel, úszással, vívással, lovaglással
és terepfutással
szerezték meg a csapatbajnokságot és az aranyérmet. Benedek Gábor, Szondy István és Kovácsi Aladár a győze.mí emelvényen. Balról a
6
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40.

41.

.s.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

második helyezett a svéd együttes, jobbról a Bnnek. Az öttusa egyéni bajnokságában
Benedek a második, Szondy a
harmadik lett.
Elek Ilona női tőrvívónk
a kép baloldalán.
Elek Ilona a
világ egyik legjobb vívója, a londoni olimpia bajnoka, a
pontozó bírák igazságtalan
ítélete miatt második helyre --került.
Takács Károly az ötalakos gyorspisztolylövésben
megvédte
a londoni olimpián szerzett bajnokságát.
Takács Károly küzdötte ki hazánknak a hetedik olimpiai bajnokságot.
Takács
akaraterejét.
acélosságát
bizonyítja, hogya
kétszeres .olirnpiai bajnok csak a balkezét tudja használni és mégis a világ
legbiztosabb
célzója.
A 17 éves Kun Szilárd - Takács Károly tanítványa - holtverseny után lelt a második az ótalakos gyorspisztolylövésben. Kun Sz ilárd mcstere mellé állhatott a győzelmi emelvényen.
A célpisztolylövésben
Balogh Ambrus
nagy ellenfelekkel
szemben a harmadik helyen végzett.
Az úszóstadionban
amelynek egy részletet látjuk -világraszóló
magyar győzelmek szűlettek. A 100 rnéteres
női gyorsúszás
döntője után kúszott
fel először az úszóstadión
íőárbocár a hazánk lobogója.
Szőke Kató nyitotta meg az úszásban elért sikereink sorozatát. Nagyszerű
hajrával,
az utoiso mécereken harcolta ki
a győzelmet a 100 méteres gyorsúszásban
1:06.8 idővel. Képünkön boldogan veszi át az aranyérmet. A második a holland Termeulen, a harmadik a magyar Temes Judit.
Kilencedik olimpiai győzelmünk is az úszóstadionban
születel t. Székely Éva ragyogó hajtával előzte meg Novák Evát,
a 200 mcteres mell úszás döntöjében 2:51.7 idővel, olimpiai
csúccsal győzött.' Azt a pillanatot
látjuk, amikor Székely
Évának átnyujtják
az aranyérmet.
Tőle balra Novák Éva
a második, jobbra pedig a harmadik helyen végző angol
Gordon áll.
"Ragyogóan úsztál! Még sok-sok sikert kívánok!" - rnondja
E. Hvéger, a dánok sokszoros világtekorder
úszonője Székely Évának, a 200 rnéteres női mellúsz ás olimpiai bajnokának.
Hősi küz delernben szerezte meg kardvívő csapa tunk tizedik
olimpiai bajnokságurikat.
A magyar kardvivőicsapat
meg7

védte londoni olimpiai bajnokságát.
Kárpáthy
Rudolf áll
a győzelmi dobogó íőhelyén, balra a második helyezett olasz
csapat. Ekkor hangzott iel az olimpián tizedszer a magyar
himnusz.
49. Novák Ilonka, Ternes Judit, Novák Éva és Szőke Kató boldog rnosollyal fordulnak
a fotóriporterek.
filmoperatörök
felé. A 4XlOO rnéteres női gyorsválto úszásban ők szerézték meg a tizenegyedik bajnokságurikat.
50. Az eredményhirdető
tábla számai is. mutatják.
hogy káp-·
rázatcs világcsúccsal
győzött Magyarország
a 4X \00 méteres nöíigyorsváltó
úszásban. Idejük: 4 perc 24.4 másodperc. Hollandia és Amerika gyorsválto úszói Magyarország
mögött végeztek.
. .
,
51. A magyar kard nagyszerű
diadala hozta meg tizenkettedik
nagy gyözelműnket. A fehér vivóőltőzetíi .Kovács Pál aranyérmet, a jobboldalán
álló Gerevich Aladár czűstérrnet, Berczelly Tibor bronzérmet nyert. Három magyar állott tehát
egyszerre a helsinki olimpia győzelmi emelvényéri. Vívóink
1912 óta nem értek el olyan eredményt,
mint a helsinki
olímpián.
.
.
52. Az olimpiai verseny utolsó napján az úszóstadión
eredménytáblája nagy magyar győzelemről
ad hírt. A 400 méteres
női gyorsúszó bajnokságot
Gyenge Valéria 5 perc 12.1 másodperces olimpiai csúccsal szerezte meg. Ez volt a tizenharmadik bajnokságunk.
Második helyen Novák Éva. harrnadikon az amerikai Kawamoto, a hatodikon Székely Éva
végzett.
53. Boldogan mosolyognak a 400 méteres gyorsúszás első helyezettjei! Gyenge Valéria, Novák Éva, Kawamoto az izgalmas
verseny után rnegkőszőnik a kőzőnség üdvözlését.
54. Halló! Itt Helsinki! Az olimpiai versenyek
utolsó napján
Szepesí György, a magyar rádió riportere MagyarországJugoszlávia
rnérkőzését
közvetíti.
A magyar
labdarúgőcsapat előzőerr a rornán válogatottat
2: l-re, a törököt
7: l-re, az olaszt 3 : O-ra, a svédet 6: O-ra győzte le.
55. Rá! Rál Hajrá! - zúg a magyarok csoportjának
biztatása.
A döntő rnérkőzés második félidejében ellenállhatatlan
hajrával harcoltak labdarúgóínk.
Izgalmas pillanatok voltak a
második félidő 43. percében. Korondí
Margit arcán már
mosoly sugárzik, mert ...
56. Czihor feltartóztathatatlanul
tör a jugoszláv kapura. Biztosan lő: 2: O. A magyar csapat lelkes odaadó játékkal a
labdarűgás
rnűvészetét bemutatva, megérdemelten
jutott az

olimpiai bajnoksághoz.
Válogatottjaink
2 : O arányban győz.
tek le Jugoszlávia csapatát.
a közönséget üdvözlik. Ujjongó
57. A rnérkőz és után játékosaink
lelkesedéssel állnak a helsinki stadion tribünje előtt labdarúgó csapatunk
tagjai: Lantos,
Bozsik, Czibor, Palotás,
"Lóránt, Zakariás,
Grosics, Kocsís, Hidegkúti,
Puskás és
Buz ánszky. A világ legjobb labdarúgócsapata
megszerezte
a tizennegyedik
bajnokságurikat.
szélén az Amerika csapata elleni rnérkő58. Az úszómedence
zésre várnak viz ilabdázóink.
Vízilabdacsapatunk
egymás
után szerzett értékes pontokat a világ legerősebb csapataival szemben,
\ magyarok dobták ezt a gólt is, .. 14 védhetetlen góllal
nyerték víz ilabdázóink
az olimpiai bajnokságot.
GO. Vízilabdázóink
a döntő rnérkőzésen pompás játékkal 4: O-ra
győzték le Amerika csapatát. Visszahódítottuk
vízilabdában
a világelsőséget.
Ezzel megszereztük
a tizenötödik olimpiai
bajnokságot.
61. 1\10st jön

a balhorog , " A felvétel Papp László olimpiai
bajnokurtkat
abban a pillanatban
ábrázolja, amikor Webb
elleni mérkőzésen megcélozza az ökölvívó állát. Az ütéstől
Webb a földre zuhant. Ölben vitték le a porondró!. Papp kiütéssei
győzött. '
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62 . Papp Lász ló ökölvívó

bajnokunk éppen kivárja kiütött ellenfelét. Papp László másodszor szerzett olimpiai bajnokságct.
A döntő mérkőzésen hatalmas fölénnyel győzött Van Shalwyk délafrikai
ökölvívó ellen, Papp László győzelme után
tizenhatoclszor
lengett 2. íőárbocon nemzeti zászlónk.
63. A zúróünnepségen
még egyszer felsorakoznak
a hatalmas
stadion pázsitján az olimpia részvevői. A zászlóvivők csoportjának közepén szovjet zászlóvivő, "Az olimpiai játékok
újra a világ békéje és boldogsága eszközének bizonyultak.
Vajha mindig így Iolytatódnék!"
::-. mondotta z áróbeszédében Edströrn, a nemzetközi olimpiai bizottság elnöke,
.
Véget ért a XV. olimpia. Elcsendesedett
.a nagy
stadion.
Hazaindultak a sok dicsöséget szerzett magyar sportolók is,
akiket egy emberként sok szerétettel várt dolgozó népünk.
Az olimpián 69 nemzet versenyzői
144 .számban
rnérték
össze erejüket, ügyességüket.
A 144 számból 16-ot, vagyis
minden kilencedik bajnokságot magyar versenyzők nyertek,
A Szovjetunió nagyszerű felkészültségű'
versenyzői. pedig
494 ':)nnttal 1<erjjJtek az élre.
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65. Az olimpia hőseinek fogadása aszobi
állomáson. Az ország
határától
- hazánk szívéig rnindenütt túláradó szeretettel
fogadták olimpiai bajnokainkat.
akik ragyogó
teljesítményekkel öt világrészben
tették ismertté
nevüket és újabb
megbec~ü\ést szereztek a magyar népnek.
•
66. Hidas István, a Magyar Dolgozók Párt ja Politikai Bizottságának tagja üdvözölte győztes sportolóirikat. "A Szovjetunió győzelme. a mi eredményeink,
a 69 nemzet fiataljainak küzdelme hirdeti, hogy a világ fiataljai nem a csatatereken, hanem a sportpályákon
kívánják
erejüket összemérni. Az olimpián részt vett sportolók kűzdelrne egyben
világos kiállás volt a béke nagy ügye rnel'ett. Sportolóink
újabb g-yőzelmei újabb sikerekre ösztönözték dolg-ozóinkat a
rnunkapadok
mellett, a falvakban
és a városokban"
rnondotta Hidas István elvtárs.
.
67. .,A magyar olimpiászok nagyszerű győzelmei elő fogják segíteni, hogy újabb tíz- és tízezrek kapcsolódjanak
be a tőmegsportba,
az MHK-ba.
Az olimpiai
hősök példája
és
tapasztalatai
nyomán, az elkövetkezendő olimpia új magyar
bajnokai lognak közü'ük
kinőni" - hangoztatta
üdvözlő
beszédében Dénes István, a DISZ főtitkára.
68.

Papp László, kétszeres olimpiaiökölvívóbajnokunk
mondott
kőszőnetet a lelkes fogadtatásért.
Megígérte,
hogy sportoióink nem pihennek meg babéraikon, hanem még riagyobb
teljesítményekkel
akarják fokozni győzelmeiket.

69. A helsinki olimpián dicsőséget szerzett sportolóink százezres
ünneplő sereg tomboló lelkesedése
közben vonult
fel a
Lenin-körúton.
Zengett az éljen és dörgött a taps. Az élen
haladó olimpiai bajnoknőink meghatottan
fogadják a szeretet ezernyi megnyilvánulását.
70. Diadalút volt férfi-sportolóink
az éljenező dolgozók között.
ezüst- és bronzérmekkel.

menete is. Büszkén lépked tek
Mellükön az olimpiai arany-,

71. A November 7-e téren újabb tíz- és tízezren
ölelik kőrűl
olimpiai bajnokainkat,
akiknek sikere örökké emlékezetes
marad felszabadult hazánk újjászületett
sportéletének egyre
gazdagabb
és gazdagabb történetében.
.
72.

Rákosi elvtárs Nyéki Imrévei, a 4X200 méteres férfi gyorsúszóváltó
tagjával, Buzánszki Jenővel. az olimpiai győzdes
labdarúgócsapat
hátvédjével.
Hódos Imre olimpiai birkózóbajnokkal és Novák Évával, az olimpiai bajnok 4XIOO mé-

teres női gyorsúszóválto
tagjával
beszélget a minisztertanács fogadásán. Azok a nagyszerű versenyzők és játékosok, akiket Helsinkiben annyiszor lelkesített a haza hangja,
határtalan lelkesedéssel ünnepélték
Rákosi elvtársat, népünk
szeretett vezérét, aki eljött azok kőzé a sportolók kőzé, akik
sikert ígértek neki és ezt a fogadalmukat
meg is tartották.
Vége
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