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Pierre de Coubertin: ÓDA A 

SPORTHOZ 

 

/IX. versszak/ 

 

A béke vagy te, Sport! 

a népeket egymáshoz fűző szép szalag: 

és testvérré lesznek mind általad, 

önuralomban, rendben és erőben.  

Mert önbecsülést tanulnak az ifjak 

tőled, s más népek jellemét is éppúgy  

megértik s nagyra tartják, hogyha te 

tanítod őket túlszárnyalni egymást:  

mert versenyed a béke versenye. 

/Devecseri Gábor fordítása/ 
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1. Bevezetés  

 

1.1. Témaválasztás indoklása 

 

Régóta elfogadott tény, hogy a sport azon túlmenően, hogy kiváló színteret 

biztosít a fizikai és szellemi emberi teljesítmények gyakorlására és összemérésére, 

számos egyéb összefüggésben is fontos funkciót tölt be. Jótékony hatásai az élet sok 

területén megfigyelhetőek. Egyrészt a nevelésben, oktatásban, az egészségfejlesztésben 

és egészségmegőrzésben játszik kiemelkedő szerepet, de ugyanakkor lehetőséget nyújt a 

hűség, a szolidaritás, a nemzeti vagy lokálpatrióta tudat, a sikerélmény, a kötődés, a 

büszkeség és egyéb érzelmek kifejezésére is. A sport és a gazdaság szoros összefüggése 

napjainkra már egyértelmű ténnyé vált. A gazdasági hatalom politikai hatalommal való 

összefonódásának, illetve viszonyrendszerének köszönhetően a sport és a politika is 

számtalan vonatkozásban kapcsolódik egymáshoz. Ez a kapcsolatrendszer sem egy új 

keletű jelenség, hiszen már az ókori olimpiai játékok életre hívásának is politikai céljai 

voltak, a játékok a görög városállamok közötti háborús feszültség csökkentésére, a 

békés, sportszerű vetélkedés biztosítására voltak hivatottak.  

A 20. században a sport népszerűségénél és elterjedtségénél fogva sok esetben a 

politikai vezetők eszközévé vált, hiszen egy olyan nemzetek közötti érintkezési felületet 

alkot, mely a politikai játszmák megvívására is alkalmas. A politikai élet 

funkcionáriusai felismerték azokat az értékeket, melyeket a sport hordozni képes, így 

stratégiai eszközként kezdték azt alkalmazni, felhasználva a különféle ideológiák 

alátámasztására, illetve a nemzetközi konfliktusok megoldására. Természetesen ehhez 

szorosan kapcsolódik az a tény is, hogy az egyes országokat megérintette a sport és a 

politika között fellelhető érzelmi kapocs is, mely hozzájárul a nemzeti öntudat 

kiteljesedéséhez, a nemzeti ideológia iránti elkötelezettség erősítéséhez, illetve a 

nemzetközi sikerek által elért presztízs és a hozzá kapcsolódó elismerés 

kihasználásához.  

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításával, majd az első újkori olimpia 

megrendezésével Pierre de Coubertin báró olyan rendezvény-sorozatot ültetett át a 20. 

századba, ami az ókori görögök esetében még mélyen szakrális esemény volt, nem 

csupán az egyéni teljesítmények, de egyben a kultúra, a művészet, az építészet, és a 

görög istenek ünnepe. Kialakult a testvériség és nemzetek közötti béke légkörében 
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folytatott barátságos küzdelem olimpiai eszménye, illetve az a feltételezés, hogy a sport, 

a fair-play, a test-test elleni nemes küzdelem, békét tud teremteni akár egymással 

szembenálló városállamok, nemzetek, etnikai közösségek között is. Habár ez az 

elképzelt békeeszmény az ókorban sem tudott maradéktalanul megvalósulni, mégis 

Coubertin báró olimpiai ideálja szerint, az egész világra kiterjedő olimpiai mozgalom 

képes lehet előhozni időről időre az egyetértést, és a nemzetek közötti küzdelemben a 

játék örömét. Az olimpiai mozgalom célkitűzéseiben igyekezett megfogalmazni azt az 

irányvonalat, mely a világ békéjének megteremtése irányába hat, és ehhez a sport 

eszközrendszerének a felhasználását jelölte ki. A 20. század embere azonban nem tudott 

élni ezzel a lehetőséggel, annál is inkább, hiszen a nemes célkitűzések egy viharos 

történelmi korszak előestéjén születtek meg, melynek háborús, társadalmi, ideológiai, 

gazdasági és politikai konfliktusai a lefektetett coubertini elvek megvalósulásának több 

ízben gátat szabtak. 

A 20. században napvilágra kerültek olyan, nagy jelentőséggel bíró, új, 

mindezidáig ismeretlen ideológiai áramlatok a világon, melyek alapvetően 

meghatározták az évezred végének politikai folyamatait. A különböző országok, 

nemzetek gazdasági, politikai, kulturális, ideológiai és elvi érdekeiket figyelembe véve 

helyezkedtek el a világ politikai-palettáján, szépen körvonalazódó eszmeáramlatok 

mentén. A második világégés után az Egyesült Államok és a Szovjetunió kiemelkedő 

erőre tett szert, és mintegy fél évszázadon keresztül, „egy bipoláris, amerikai-szovjet 

rivalizálásra, döntően konfrontációra épülő világrend határozta meg a főbb nemzetközi 

politikai folyamatokat”(Fischer 1992, 2.). 

Ebben az erőfitogtatástól terhes, folyamatos szovjet-amerikai konfrontációra 

épülő, háborúkkal, a technikai fejlődés révén újabb és újabb pusztító fegyverekkel 

fenyegetett világban mégis létezett két olyan terület, mely a katalizátor szerepet próbálta 

magára vállalni, hiszen ha két ország kapcsolatai politikai téren elhidegülnek a kultúra 

és a sportdiplomácia szerepe felértékelődik, azáltal, hogy „a sport átlépi a határokat és 

megkísérli összefogni a nemzetek közösségét”(Szakmáry 2004, 65.).  

A sporttal kapcsolatosan évszázadokon keresztül hangoztatták azt, hogy 

mindenféle politikai behatástól mentesnek kell lennie, azonban sajnos a történelmi 

tapasztalat azt mutatja, hogy a politika soha sem volt elválasztható a sporttól. A sport 

„számos esetben a diplomáciai és politikai célok megvalósításának elsődleges eszköze 

lett, sőt gyakran egy szélesebb politikai stratégia elemévé is vált”.(Houlihan 1994, 202.) 
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Disszertációmban éppen a sport „politizáló” aspektusára igyekszem a hangsúlyt 

fektetni, melynek alapjai megvoltak már ugyan a hidegháborút megelőző évtizedekben 

is, de a kétpólusú világ időszakában a világ ideológiai megosztottságának a 

körvonalazódásával párhuzamosan jelentősen felerősödött a politika behatása a 

sportszférára. A 20. század második felének sajátos hidegháborús rendszerében, a 

második világháború után kialakuló megosztott világban, a politikum és az ideológia 

sportszférát érintő hatása rendkívüli jelentőséggel bírt, a politikai döntések többször 

mélyrehatóan rengették meg a sportvilágot, kifejezett módon pedig a nyári olimpiai 

játékokat. Az 1970-es évektől ugyan egyfajta enyhülési korszak bontakozott ki, melyet 

a szovjet-amerikai fegyverzetkorlátozási, kereskedelmi és egyéb vonatkozású 

tárgyalások megindításával lehet a legjobban aposztrofálni, azonban az 1980-as évekre 

ismét kiújult a hidegháborús küzdelem, mely újabb lendületet adott a konfliktusok 

aktivizálódásának, és mely meghatározó csapásokat mért a sport szférájára is. 

Magyarország érintettsége az 1980-as évek olimpia-összefüggésű politikai 

konfliktusaiban, sportbéli és olimpiai hagyományai miatt, valamint a szocialista blokkba 

való betagozódásának köszönhetően jelentős. Úgy gondolom, hogy csaknem húsz évvel 

a rendszerváltozások után időszerűvé vált, hogy a második világháború utáni két 

egymást követő, alapjaiban véve igen különböző világrendszer, a kommunizmus és 

kapitalizmus harcával fémjelzett bipoláris világrendnek, valamint a rendszerváltozások 

révén kialakuló, új demokratikus alapokat magáénak valló aktuális rendnek, a 

sportszférán tükröződő jelentőségét, erejét és természetét bemutassuk. Úgy vélem erre 

kifejezetten jó terepet biztosít a kis hidegháborúban kiéleződő ellentéteinek az olimpiai 

játékokon kidomborodó hatása. A téma jelentősége egyrészt abból adódik, hogy ma már 

a magyar történelemnek erre a közvélekedés által erősen bírált korszakára történelmi 

távlatból tekinthetünk vissza, és a rendszer palástja alatt megbújó folyamatok, ma már 

napvilágra hozhatók, és elemezhetőek. 

Igaz a külföldi szakirodalom, a nemzetközi folyamatokat elemezve már részben 

foglalkozott a témával, de a hazai publikációk tekintetében vajmi kevés írással 

rendelkezünk, és sok levéltári anyag még feltáratlan. Mindezidáig nem készült olyan 

átfogó munka, mely a magyar történelem ezen, bizonyos tekintetben kényes kérdéskörét 

történelmi távlatból, objektív szemmel, levéltári forrásokra támaszkodva vizsgálta 

volna. Ennek tükrében úgy vélem, hogy mind olimpiatörténeti, mind sportpolitikai és 

diplomáciatörténeti szempontból is fontos, hogy az 1980-as években lezajló „kis 

hidegháborús” folyamatok, illetve elsősorban a gazdasági kényszerhelyzet miatt 
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szükségszerűvé vált átalakulási folyamatok által megrengetett magyar sportélet és az 

olimpiatörténet Magyarországot érintő összefüggései felszínre kerüljenek.    

 A sport és politika összefonódásának tendenciáit megfigyelve, ugyanakkor 

elgondolkodtató kérdés az is, hogy vajon a 21. század folyamán sikerülhet-e az, az oly 

sokat hangoztatott elvárás, hogy a sport politikamentessé váljék.  

1.2. Szakirodalmi áttekintés 

Az Európai Sport Chartában és a Sport Etikai Kódexében megfogalmazásra 

kerültek azok az alapvető sport iránti elvárások, melyek betartása biztosíthatná az olyan 

politikai konfliktusok megjelenésének elkerülését a sportban, mint az 1980-as évek 

olimpiai bojkottjai. „Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a 

sporttevékenységekben részt vevők emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a 

sportot és a sportolókat minden politikai, kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, 

megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól, a doppingszerek használatától, valamint a 

szexuális jellegű visszaélésektől, különösen, ami a gyermekek, a fiatalok és a nők 

zaklatását illeti.” (Európai Sport Charta 2003, 9.) Mindazonáltal a politika sportvilágot 

befolyásoló és időnként megmételyező volta már évezredek óta végig kíséri a 

sporteseményeket, sportversenyeket. Sport és politika kapcsolatának hosszú története 

van, így nem véletlen, hogy számos szerző, számos kutató vállalkozott már ennek a 

kapcsolatnak a feltárására, és készített akár átfogó, akár egy-egy kisebb problémakörre 

koncentráló írást a témában. A szakirodalom tekintetében azonban szembetűnő, hogy 

míg a nyugati országokból származó szerzők munkái az egész sporttörténet korszakát 

végigkísérik, addig a magyar publikációk tekintetében a sport politikai aspektusainak 

jelenkori tárgyalása erős cenzúrát szenvedett. Főleg a rendszerváltozások után kapott új 

lendületet Magyarországon a 20. század történelmének ilyen jellegű kutatása, 

tanulmányozása, azonban ez a kutatási terület még részben kiaknázatlan.  

A sporttörténettel foglalkozó kutatók műveiből is kitűnik, hogy a politika 

sportszférát érintő hatásának elemzése, értékelése elkerülhetetlen. Többek között Kun 

László Egyetemes testnevelés- és sporttörténete is kitér a politika szerepére, és például 

az 1979-es szovjet afganisztáni intervenció, és a carteri olimpiai bojkott kapcsán kifejti, 

hogy az komoly tanulsággal szolgált; „egyfelől leleplezte a békés egymás mellett élés és 

a békeharc frázisai mögött meghúzódó célokat, másfelől igazolta, hogy az ekekheiria 

olimpiai törvényei nem érvényesíthetőek korunk világméretű presztízsharcainak 

piacán.”(Kun 1998, 374.)  
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A Walter Umminger szerkesztésében megjelent A sport krónikája című 

albumban, mely színes képet ad a sporttörténetről az őskori-ókori időktől kezdődően, az 

1980-as évek olimpiai bojkottjairól való tudósítások is a politikai érdekek 

elsőrendűségéről tanúskodnak: „Carter lemondott a politikáról a politikai propaganda 

javára. Senki sem gondolhatta komolyan, hogy a sportolók távolmaradása a moszkvai 

olimpiai játékoktól a Szovjetuniót csapatainak visszavonására kényszerítheti. A bojkott 

egyedül és kizárólag a sportot és a sportolókat sújtotta.”(Umminger 1992, 715) Az 

1984-es olimpiára utalva, pedig így ír: „Most viszont a Szovjetunió „rúgott” egy nagyot 

a Los Angelesben tartandó XXIII. Olimpiai Játékokba. De nagyon fájó ez a visszavágó! 

A magyar sportolók keményen készültek négy éven át egy szép és sikeres olimpiára. A 

márvány dicsőségtáblákra magyar olimpiai bajnokok neve helyett ez került: 

Magyarország nem vett részt. Az utolsókig kitartottunk az indulás mellett, de végül 

felsőbb parancsra itthon maradtunk.”(Umminger 1992, 741) A szöuli olimpia kapcsán 

pedig lejegyezte: „A megosztottság azonban máig nyugtalanító valóság. Erre utal a 

XXIV. Nyári Olimpiai Játékok megnyitó ünnepségének egyik élőképe is: két mindenre 

elszánt ellenséges tábor áll szemben egymással, s mindkettő megpróbál felülkerekedni. 

A záró kép mégis megbékélést ígér… Nem messze innen, a 38. szélességi fokon túl a 

hírügynökség, amely meg sem említi a megnyitó ünnepséget, azt az álhírt teszi közzé, 

hogy Szöulban kolerajárvány tört ki, s az olimpiára érkezett külföldiek pánikszerűen 

menekülnek az országból… Az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy lesz-e Szöulban 

olimpia. Most, hogy mégis megrendezik, 160 csapat érkezett, ami rekord.” (Umminger 

1992, 796) 

Igaz disszertációm a sport és politika kapcsolatrendszerének egy kiragadott, 

speciális, magyar viszonylatban is meghatározó évtizedére fókuszál, a szakirodalmi 

áttekintést egy tágabb nézőpontból érdemes elővezetni, a problémakör szakavatottabb 

felfedése érdekében. Ennek okán a szakirodalmi áttekintésemben témakörök köré 

rendezve kívánom bemutatni azt a tudományos-történeti hátteret, amire a disszertáció 

támaszkodik. Először a modernkori olimpiai mozgalom fejlődéséről és az azt fenyegető 

külső és belső kihívásokról szóló publikációkat veszem számba, majd a modern korban 

a sport és politika kapcsolatát elemző műveket mutatom be. Azt követően a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság, az ahhoz kapcsolódó kongresszusok, és sportvezetők szerepére, 

tevékenységére koncentráló irodalmakat elemzem, végül pedig konkrétan az olimpiai 

bojkottokról szóló publikációkat vetem össze. Természetesen vannak olyan művek, 
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amelyek mindhárom fejezetbe helyet kaphatnának, azonban a besorolásnál a kiragadott 

lényegi megállapítások tartalma szerint történik az egyes írások elhelyezése. 

1.2.1. Az olimpiai mozgalom fejlődése, és külső-belső kihívásai  

Az modernkori olimpiai mozgalom történetéről és működéséről a nemzetközi és 

a magyar szakirodalom is meglehetősen bőséges, mely egyrészt az olimpiai bizottságok 

támogatásával kiadott kötetek, másrészt speciális kutatóintézetek, illetve neves 

sporttörténészek munkáiból tevődik össze.  

Magyarországon a modernkori olimpiatörténet kutatásának kiemelkedő alakjai, 

így többek között Mező Ferenc, Keresztényi József, Kun László, és Takács Ferenc 

révén a nyári és téli játékok sorozata jól nyomon követhető. A modern olimpizmus 

életre hívásától kezdődően a sport egy komolyabb internacionalizálódási folyamaton 

ment keresztül, azonban alapvetően az olimpiai mozgalom eszmerendszerébe a 

demokrácia alapvető értékeit, jellemzőit ültették bele. Kun László Az aranyérmek 

árnyékában című, 1984-es könyve szerint Coubertin művét, a modern olimpiai 

mozgalom kibontakoztatását, „a kialakulását meghatározó törvényszerűségek és a 

történelmi alternatívák kölcsönhatásában, […] a nemzetközi kapcsolatok és a 

testkultúra integrációjának sajátos alrendszerekén”(Kun 1984, 15.) kell értelmezni. A 

szerző ugyanakkor kiemeli azt is, hogy az olimpiai mozgalom elfogadott alapelvei „az 

egyetemes emberi humanizmusból fakadó igazságtartalmukon és progresszív 

mivoltukon túl eléggé általánosak voltak ahhoz, hogy azokat a világ valamennyi népe 

magáévá tehesse. Ugyanakkor az egyes nemzetek számára is oly előnyöket kínált, mint 

a.)  a nemzeti képviselet;  

b.) a játékok rendezéséből fakadó gazdasági, politikai és kulturális lehetőségek; 

c.) a kölcsönös – de jórészt egyenlőtlen – függőségi viszonyok világában megteremtette 

a tényleges egyenlőségen alapuló nemzetközi kapcsolatok sajátos és egyedi formáját; 

d.) a politikai befolyásolás vagy nyomás eszközét, amellyel a hatalmi konfliktusok 

elmélyítése nélkül ki lehet fejezni az egyes országok uralkodó osztályainak kardcsörtető, 

diszkriminációs és fajüldöző törekvéseinek elítélését.”(Kun 1984, 18.)  

A szerző az olimpiai alapelvek és célkitűzések bázisán értelmezi az újkori 

olimpizmus társadalmi és kulturális hátterének ellentmondásait, a coubertini elképzelés 

eszméjének demokratikus tartalmát és a testkultúra demokratizálódásának 

ellentmondásait, az olimpiai mozgalom fejlődését, a haladó erők pozícióinak 

megerősödését és a hozzá kapcsolódó konfliktusforrásokat, kiemelve a faji 



 12 

diszkriminációs törekvéseket, a NOB vezetési struktúrájából fakadó ellentmondásokat, 

és az újkori olimpizmus létrejöttének hatását a 20. század testkultúrájára. A mű 

záróakkordjaként a közelmúlt eseményeihez nyúlik vissza, mikor az 1980-as olimpiai 

bojkottot az olimpiai mozgalmat megmételyező, antidemokratikus erők vereségeként és 

Carter amerikai elnök kudarcaként értelmezve mutatja be. 

„Az olimpiai játékok a múltban is a világ ifjúságának különleges találkozására 

adtak és adnak majdan lehetőséget, ahol minden résztvevőt egyazon cél és lelkesedés 

hajt. Az olimpia a mindenkori ifjú nemzedékek, s ezen keresztül a közönség álmait, 

vágyait testesíti meg. Ez a világ legnagyobb sportversenye, melyre több mint kétszáz 

nemzeti olimpiai bizottság küldi el képviselőit. Az olimpiai eszme túllép a kulturális, 

vallási, a politikai határokon: erejének ékes bizonyítéka maga az olimpiai falu, mely a 

testvériség és az egyetemesség legnagyszerűbb jelképe” - írja Jacques Rogge a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke az Olimpai Játékok Athéntól Athénig című 

kiadványban. „Az olimpiai mozgalom alig több, mint egy évszázados története során 

túlélt két világháborút, több politikai bojkottot, a müncheni tragédiát és számos 

doppingbotrányt. A sportvilág mindig is érzékenyen reagált az őt körülvevő 

társadalmak válságaira. Ám az olimpiai mozgalom és a NOB végül minden esetben 

sikerrel vette az akadályokat.” (Tóth 2004, 7.) A könyv az olimpiai játékokon keresztül 

a kiválóság, a szenvedés, a szenvedélyek, a diadal és az áldozathozatal nagyszerű 

kalandját idézi fel, és ezeken keresztül az örök olimpiai láng, az emberiség legszebb 

reményei tükröződnek vissza. 

John A. Lucas ugyanakkor Future of the Olympic Games című könyvében a 

mozgalmat érintő komoly politikai, társadalmi, gazdasági, globalizációs kihívások miatt 

meglehetősen kritikusnak tartja a mozgalom jövőjét. Véleménye szerint az intézmény 

túléléséhez az ókori hellén gyökerekre kell visszatekinteni, és az ott megszületett 

elveket, olimpiai ideológiát kell értelmezni és újraértelmezni. Ennek tükrében lehet a 

nacionalista törekvések, a programbeli változtatások, a gazdasági kérdések, az olimpiai 

szolidaritás, a dopping és egyéb kérdésekben jó döntéseket hozni. Lucas kiemeli, hogy 

Samaranch elnöksége kitűnő példát és alapot nyújthat a jövő NOB elnökei számára, 

amit ugyan nem lesz könnyű követni, mert igen magasra tette a mércét. Az olimpiai 

örökséget mindenképpen meg kell őrizni, és azt tovább kell fejleszteni, hogy a 21. 

századra is kitartson az olimpiai láng lobogása. (Lucas, 1992) 

 Ezzel a véleménnyel azonban ellentétes megnyilvánulások is napvilágot láttak. 

Brian Martin Ten Reasons to Oppose the Olympic Games című cikkében úgy gondolja, 
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hogy az olimpiai játékokkal „olyan nagy problémák vannak, hogy jobb volna azokat 

teljesen eltörölni.”(Martin 1996, 7.) Ennek magyarázatául a szerző tíz pontban 

indokokat sorolt fel, és egyúttal az olimpiai játékokhoz kapcsolódóan létező olyan 

problémaköröket mutatott be, mint a nacionalizmus, a komercializáció, a nemtelen 

verseny, a nemi diszkrimináció, a rasszizmus, az erőszak, és a hírnév hajhászása. 

Amennyibe az olimpiai mozgalom fenntartására mégis igény mutatkozik, akkor egy 

állandó helyszín kijelölésével a nemzetek reprezentációjának az eltörlése az egyik 

megoldás, vagy el kell fogadni azt a tényt, hogy az olimpiai játékok a politikai 

csatározások egyik színtere lett, és mivel ez kivédhetetlen, így nem is kell ellene 

küzdeni. Felvetette még az olimpiai játékok „versenyeztetésének” lehetőségét is, 

azonban ehhez a nemzetközi közösségnek és közvéleménynek kell megváltoznia, hogy 

más játékokat is hasonló mértékben támogasson. 

 John Hoberman The Olympic Crisis: Sport, Politics and the Moral Order című 

könyvében további nézőpontból vizsgálta az olimpia mozgalom válságát. Véleménye 

szerint még a „morális alapú követelések is megrengethetik időnként a sport diktálta 

elvárásokat. Ez volt a dél-afrikai apartheid rendszer elleni kampány alapja, és ez volt az 

oka a montreáli játékok afrikai bojkottjának is” (Hoberman 1986, 5.) A sportot nem 

lehet teljesen független társadalmi alrendszernek tekinteni. A politika egy olyan 

mélyreható erő, mely minden körülmények között képes beleszólni ebbe az 

intézménybe is. A morális alapelvek pedig az emberek lelkületében gyökereznek, és 

amennyiben erre lehetőség van a politika ellenében, sőt akár még a sport ellenében is a 

felszínre törnek. Ennek felismerése alapján, talán nem túlzás az a kijelentés sem, hogy 

„a sportszerűség valójában csupán a potenciális győztesek erős és válogatott 

közösségének lehet az etikettje, és az olimpizmus pedig az egészségesek kiváltsága, mely 

nem az erkölcsöt fejezi ki, hanem a lelkiismeret elől való menekülést, az attól való 

szenvedést és az abból fakadó kétségeket” (Hoberman 1986, 32.) A szerző tehát mély 

morális válságot lát az olimpiai mozgalomban, az áhított sportszerűség és fair play 

tekintetében. 

 Stavros Lambrinidis, The Olympic Truce: An Ancient Concept for the New 

Millenium című írásában Martin és Hoberman elkeseredettségével szemben éppen egy 

pozitív tendenciát, az ókori olimpiai békeeszme újbóli megjelenését véli felfedezni az 

olimpiai mozgalom 1990-es éveiben. Példának hozza erre a Lillehammer-i játékok 

idején megvalósuló egynapos boszniai fegyverszünetet, Kofi Annan Irakkal való sikeres 

megállapodását a naganoi téli játékok alatt, illetve a két Korea együttes bevonulását a 
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Sidney-i olimpia nyitóünnepségén. Ahogyan azt Lambrinidis kiemeli, 2000-ben az 

ENSZ, a Milleniumi deklarációjában speciális bekezdést szentelt az olimpiai békeeszme 

kérdésnek, majd ugyanebben az évben a pápa is felszólalt az olimpiai béke mellett, sőt 

az olimpiai béke még az Európai Unió Nizzai Szerződésébe is belekerül. Az ősi 

hagyományok tehát újra éledezni látszanak, mely alapján egy békésebb 21. század 

kibontakozásában lehet bízni.(Lambrinidis 2003) 

 Vladimir Rodichenko az olimpiai mozgalom tekintetében egy optimista 

jövőképet vetített fel, hiszen véleménye szerint maga a mozgalom a nemzetközi 

megértést tükrözi és egyúttal a különféle társadalmakban akár szociális vezetési 

eszközként is felhasználható. Ennek okán egyúttal meghatározza a nemzeti 

sportszervezetek tevékenységét is. Az olimpiai játékok sorozata egy külön nemzetközi 

kormányzati rendszernek tekinthető, és a versenyek pedig ezen kormányzat 

célrendszerébe illenek be. Ugyanakkor az 1972-84 közötti időszakban a játékok 

nagymértékben megszenvedték a politikai és ideológiai konfrontáció következményeit, 

melynek okait a szerző Martinhoz hasonlóan tíz pontba rendezi. Ezek a következőek: az 

olimpiai játékok szervezési problémái; komercializáció, professzionalizáció, 

denacionalizációs törekvések, bíráskodásban megfigyelhető részrehajlás, dopping, faji 

és politikai diszkrimináció, komplikált olimpia-szervezési kondíciók, a versenyek 

színvonalának gyors növekedése, a játékok ideológiai és politikai célokra való 

felhasználása és a NOB konzervativizmusa. Mindazonáltal kiemeli, hogy a kihívások 

nagy része mára már megoldódott, problémaforrás maradt azonban a doppingkérdés, a 

teljesítményfokozás és NOB alapokmány konzervativizmusa.(Rodichenko 1992) 

David Miller Why the Olympic Games Must, and Will Survive című cikkében 

egy komoly értékteremtő erőt lát az olimpiai mozgalomban. Véleménye szerint az 

olimpiai versenyzés fennmaradása abból táplálkozik, hogy az embereknek igényük van 

az önmegvalósításra, legyen az rejtett színtéren, vagy akár a nemzetközi figyelem 

középpontjában. „A legvilágosabb és leginkább vágyott színhelye ennek az 

önmegvalósításnak az olimpiai játékok.” (Miller 2000, 9.) Miller ugyanakkor kiemeli, 

hogy az athéni első játékok óta az olimpiák folyamatos fenyegetettség alatt voltak, 

melynek különféle okai lehettek, így a források hiánya, szervezeti inkompetencia, 

sovinizmus, nacionalizmus, rasszizmus, politikai bojkottok, professzionalizmus, 

dopping, gigantizmus, korrupció és irigység. Nem nevezhető véletlennek, hogy 

mindezek ellenére a játékok még ma is élnek, hiszen éppen az emberek személyes 

tulajdonságának ereje az, ami élteti őket. 
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1.2.2. Sport és politika kapcsolata az olimpiai játékok előterében 

Magyarországon az ókori olimpiák történetének talán legtermékenyebb kutatója 

Kertész István számos művében bizonyította azt, hogy a sport és a politika az ókorban is 

erőteljesen összekapcsolódott egymással, ennek talán legismertebb megnyilvánulása az 

olimpiai fegyverszünet, de a modern korhoz hasonlóan az uralkodók, városvezetők is is 

felismerték a politikai lehetőséget a népszerű sportversenyek kapcsán. Kertész István A 

makedón királyi ház és Olympia kapcsolatai című írásában többek között arra is 

rámutatott, hogy „II. Philipposnál a sport nemcsak a magánélet, hanem a nagypolitika 

részévé is vált. Felismerte a sikeres olympiai versenyzés politikai előnyeit, és azt, hogy 

az Olympia feletti hegemónia hatékonyabbá teszi a görögség saját uralma alatti 

egyesítésére irányuló törekvéseit.”(Kertész 2007, 36.) 

Aján Tamás 1983-as doktori disszertációjában a fennálló szocialista rendszer 

sportra gyakorolt politikai hatása érhető tetten, mely többek között a sportpolitika 

definiálásában is tükröződik. „Sportpolitika az adott osztály érdekeinek sajátos 

érvényesítése a testkultúra területén.”(Aján 1983, 14.) A szerző többek között 

bemutatja a Magyar Kommunista Párt 1947. novemberi sport-programját, mely 

egyértelműen meghatározta a korszak magyar sportpolitikáját. Elsődleges feladat e 

szerint a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal való sportkapcsolatok 

kiszélesítése volt, emellett a béke jegyében párbeszédet kellett folytatni a kapitalista 

országokkal is, valamint kapcsolatba kellett lépni a harmadik világ országaival és a 

nemzetközi sportszervezetekkel.  

Szakmáry Péter, A sport szerepe a nemzetközi kapcsolatok, konfliktusok valamint 

a terrorizmus színpadán című cikkében a sport kétféle politikai jellegű hatását elemzi, 

egyrészt megjelenik, mint konfliktusokat csökkentő, és a kooperációt elősegítő 

intézmény, azonban szintén jelen van, mint a politikai harcok megvívásának színtere. 

Véleménye szerint az államok elsődleges céljai a biztonság garantálása, az autonómia 

fenntartása, a jólét biztosítása és a presztízs építése. Mára már egyértelművé vált, hogy e 

célok elérése érdekében az államoknak számolniuk kell a sporttal, mint eszközzel. A 

szerző kihangsúlyozza a hidegháborús folyamatokat, melyek során „az antagonisztikus 

ideológiák harca az olimpiát is magával sodorta, és bebizonyosodott, hogy az olimpia 

nagyszerű lehetőség, hogy békésen demonstrálják azokat a változásokat, amik 

végbementek”.(Szakmáry 2004, 64.) A sport és terrorizmus kapcsolata a müncheni 

olimpia kapcsán merült fel először. Szakmáry szerint a „sport naggyá teheti a 

terrorizmust, de létével vissza is csaphat rá […], ugyanis a sport egy transzcendentális 
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érték, nyelv, vallás, amit mindenütt elfogadnak, „beszélnek”, és amiben hisznek. A 

nemzetközi kapcsolatok meghatározó pontjává vált, amit nem lehet kihagyni a 

számításból. Az eszköz szerepét kapta meg a politika színpadán, ahelyett, hogy tényleges 

szereplő lett volna. Funkciójának jelentősége mégis elodázhatatlan, egybe kovácsolja 

évről évre a világ nemzeteit a béke és megértés jegyében. Ez az, amit nem vehet el az 

emberiségtől sem a politika, sem a terror, sem egyéb veszélyforrás, és ez az, ami miatt 

igazából a sport jóval mindezek fölött helyezkedik el.”(Szakmáry 2004, 65.) 

Ifjabb Urvári Sándor 1993-es szakdolgozata ugyan nem tekinthető a 

korábbiakkal azonos értékű írásnak, de témáját tekintve szorosan kapcsolódik a 

disszertációhoz. A sport és a politika kölcsönhatása az újkori olimpiák tükrében címmel 

a sport stratégiai és taktikai szerepére próbál fókuszálni, mely egyrészt „hozzájárulhat a 

demokratikus magatartás fejlődéséhez, de egyben a totalitárius rendszerek ideológiáját 

is szolgálhatja”.(Urvári 1993, 5.) A sport véleménye szerint fejleszti a kooperációt és az 

együttműködést, de egyidejűleg az önállóságot és az „önigazgatás” iránti igényt is 

erősíti, ugyanis versenyhelyzetbe helyezi azokat a nemzeteket is, aki az élet más 

területein kooperálnak, egy blokkot képeznek. A sport szerepét hangsúlyozza a 

tolerancia és az egymás iránti tisztelet kialakulásában, a nevelésben és a nemzetközi 

béke kialakításában, ugyanakkor a hidegháborús olimpiák esetében éppen a nemzetközi 

konfliktusok felélesztésére és a vetélkedésre adott teret az olimpiai versenysorozat.  

A külföldi írók közül először Roger Levermore és Adrian Budd művét, a Sport 

and International Relations-t emelném ki, hiszen ebben a szerzők azt próbálják 

érzékeltetni, hogy a hidegháború alatt az „olimpiai játékokra sokan úgy tekintettek, mint 

a két nagy politikai egység tesztelési területe”(Levermore és Budd 2004, 84.). A 

könyvben bemutatott történelmi tények, olimpiatörténeti események hivatottak ennek a 

megállapításnak a bizonyítására. A két blokk közötti versengés végigkísérte a 

hidegháború olimpiatörténetét, mely az éremharcban és a rekordok összemérésében is 

testet öltött. (1. táblázat és 1. diagram) 

David B. Kanin, A Political History of the Olympic Games című művében  két 

fő pontot említ meg, ami sport és a politika kapcsolatában megjelenik. Egyrészt 

kiemelendő, hogy a nemzeti sportpolitika mindig egyértelműen az adott nemzet 

politikai irányultságában gyökerezik, másfelől pedig kimutatható, hogy minden egyes 

olimpiával elkerülhetetlenül együtt jár a politika megjelenése. Kanin nézőpontja szerint, 

„már az olimpiai mozgalom megalakításakor napvilágot láttak bizonyos rejtett politikai 

célok, melyek a globális világ konfliktusaiban aktivizálódtak”(Kanin 1981, 17). A 
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politikai tartalom tehát nem egy kívülről érkező behatás a sport világába, hanem az 

olimpiai mozgalomnak egy alapvető eleme, mely a modern Európa történelmi 

fejlődéséből eredeztethető. A szerző a politikai megfontolások mögött rejlő hátteret 

próbálta felfedni, kifejezett hangsúlyt fektetve az olimpiákat bojkottáló országok 

politikai irányultságának, érdekének, és megfontolásának az elemzésére. 

Bill Shaikin politikai szempontból törékenynek és kritikusnak értékelte az 

olimpiai játékokat, ugyanis „nem csupán a rendezőnek, hanem bármely országnak, 

amely részt vehet az olimpiai játékokon, lehetősége van arra, hogy politikai céljai 

érdekében felhasználja azt, sőt a NOB is hozzátesz egy lapáttal, amikor döntést hoz 

arról, hogy mely nemzetek csatlakozhatnak az olimpiai családhoz.”(Shaikin 1988, 28.) 

Robert J. Paddick, Sport and Politics: The (Gross) Anatomy of Their 

Relationship című cikkében, elméleti megközelítésből mutatja be a sport és politika 

kapcsolatát, melynek számos komponensét sorolja fel. A sport, eszközként szolgálhat a 

diplomáciai elismerés megszerzéséhez, lehet az ideológia terjesztésének és a 

propagandának az eszköze, lehet a közvélemény figyelmének felkeltésére szolgáló 

eszköz, a presztízs és az elismerés forrása, de a sporton keresztül megmutatkozhatnak 

agresszív tendenciák és tüntető vélemények is. Kifejleszthet konfliktusokat, de emellett 

a kölcsönös egyetértést is támogathatja, eszköze lehet a politikai nevelésnek, emelheti a 

nemzeti tudat és a morál szintjét, fejlesztheti az emberek szociális kontrollját, eszköze 

lehet országok egyesítésének. A politikai elit megjelenhet, mint a sportot támogató 

közösség, akár alapítványok létrehozásával, vagy mint egyszerű sportkedvelő közösség, 

szurkolótábor.(Paddick 1985, 56.) 

Fékrou Kidane, Sport and Politics – Diplomacy of an Olympic Truce című 

cikkében a sport és politika kapcsolatát egészen az ókorig vezeti vissza. Az egésznek a 

kiindulópontja véleménye szerint a Krisztus előtti 9. századra tehető, amikor is az 

Ekecheiria intézménye, vagyis az olimpiák alatti fegyvernyugvás bevezetésre került. 

Onnantól kezdve a politika folytonosan jelen van a sportversenyeken, kiváltképpen 

pedig az olimpiai játékokon. Ennek természetesen pozitív és negatív következményei is 

vannak, így talán nem egészen jogosak azok a törekvések, amik teljes mértékben el 

akarják választani a politika befolyását a sporttól.(Kidane 1999) 

Végezetül pedig a modern olimpiai játékok politikai történetéről mélyreható 

áttekintést nyújt Christopher R. Hill Olympic Politics, és Alfred E. Senn Power, Politics 

and the Olympic Games című könyve. Ezek részletesen elemzik a nyári játékok kapcsán 

felmerülő politikai indulatokat, nézeteket, behatásokat, és azok következményeit a 
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versenyeken való részvétel, illetve a mozgalomba való bekapcsolódás tekintetében. 

Alapot nyújtanak a hidegháború egyes momentumait feltáró cikkek jobb megértéséhez 

és értelmezéséhez, valamint további kutatások elvégzéséhez. 

1.2.3. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tevékenysége a politikai behatások 

kiszorítása érdekében 

 Mind a nemzetközi együttműködés, és kapcsolattartás, mind pedig a nemzetközi 

sportélet biztosítása szempontjából fontos intézmények mindig is komoly befolyást 

gyakoroltak a nemzeti politikák formálására. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

gondozásában és Raymond Gafner szerkesztésében The International Olympic 

Committee, One Hundred Years három kötetes kiadvány az évszázados olimpiai 

intézmény történetének és működésének a bemutatására hivatott. A szerző szerint a 

NOB elsődleges célja az olimpizmus eszméjének ápolása. Ennek okán a mozgalom 

jelképeinek, így az olimpiai ötkarikának is “a humanizmus szimbólumává kell válnia, 

mivel a béke és a nemzetközi szolidaritás képviseletére hivatott”.(Gafner I. kötet 1996, 

149.) A béke képviselete azonban csupán úgy látható el ebben a modern világban, ha az 

olimpiai mozgalom teljesíteni tudja azt az elvárást, hogy mindenféle politikai, vallási 

vagy etnikai behatástól távol tartja magát. A NOB-nak minden döntését a sport érdekei 

szerint, nem pedig a politikai elvárások szerint kell meghoznia. „Ha a nagyhatalmak 

erőpolitikát akarnak játszani az olimpiai mozgalom felhasználásával, akkor ez ellen 

minden eszközével harcolnia kell. A NOB feladata, hogy előre lássa az ilyen jellegű 

törekvéseket, és erőteljesen lépjen fel ellenük.”(Gafner III. kötet 1996, 75.) Az olimpiai 

mozgalom lényege és az olimpiai játékok célja ugyanis nem csupán azon emberek 

összehozása, akik kedvelik egymást, hanem azoké is, akiknek ellentéteik vannak. 

Nem véletlen azonban, hogy az évezred végére bizonyos kétségek, aggodalmak 

napvilágra törtek az olimpiai mozgalommal kapcsolatban, hiszen a mozgalom bő száz 

éves történetében rendkívül sok konfliktus látott napvilágot. Allen Guttmann A History 

of the Modern Games című átfogó munkájában bemutatja a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság mindazon vitatémáit, melyek a mozgalom első évszázadában merültek fel; a 

nacionalizmus, az amatőr kérdés, a nők részvétele, a dopping, a gigantizmus, a politikai 

és háborús hatások, a széttöredezett országok és a politikai bojkottok kérdését. 

Karel Wendl The International Olympic Committee in the Years 1980-1994 

című publikációjában a disszertációban vizsgált korszak olimpiai intézményi hátterét 

tekinti át. Írásában azokra a változásokra koncentrál, melyek Juan Antonio Samaranch 
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elnöksége alatt következtek be a NOB működésében. Az 1980-as évtizedben jelentős 

működési és intézményi újítások kerültek bevezetésre a szervezeten belül, melyekre 

nagy hatással voltak az olimpiát sújtó politikai bojkottok, később a kelet-európai 

rendszerváltozások, valamint a balkáni háború, hiszen számos állam NOB tagsága, 

illetve NOB szerepvállalása új keretek közé került. A NOB szabályrendjével 

kapcsolatban Wendl elemzi a globalizálódó világ kapcsán felerősödő gazdasági nyomás 

főbb hatásait; a sport üzletesedésével életre hívott új gazdasági szegmensek, mint a 

sportmarketing, a közvetítési jogokkal való kereskedelem megjelenését, az 

amatőrkérdés újbóli feléledését, az olimpia grandiozitása kapcsán felmerült olimpiai 

szolidaritási programok kialakításának folyamatát, és a létszámlimitek bevezetésnek 

szükségességét. A 20. század utolsó két évtizede különlegesen komoly feladatok elé 

állította a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. „Még a NOB sem volt képes teljes 

mértékben biztosítani azt, hogy a sportélet az olimpiai alapelvek jegyében működjön… 

Az olimpiai mozgalom a 21. század küszöbén nagyon sok kihívással áll szemben, 

mindazonáltal a NOB most talán már kellő forrással és önbizalommal rendelkezik, hogy 

szembe szálljon és megküzdjön azokkal a kulcsproblémákkal, melyek a globalizált élet 

szülöttei.”(Wendl 1994, 106.) 

Juan Antonio Samaranch-ot, a korábbi moszkvai spanyol nagykövetet, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1980-ban, a moszkvai kongresszuson választotta meg 

elnökének. Életműve erősen kapcsolódik az olimpiai mozgalom történetéhez, Memorias 

Olímpicas című visszaemlékezéseiben saját tapasztalatai alapján idézi fel a korszak 

olimpiáinak történetét. Elnökké választása után közvetlenül egy sajtótájékoztató 

keretében előrevetítette azt, hogy milyen célkitűzésekkel kívánja vezetni az olimpiai 

szervezetet és ellátni ezzel kapcsolatos feladatait. “Ígérem, hogy azért fogok dolgozni, 

hogy fenntartsuk az olimpiai mozgalom egységét, hogy elérjük azt, hogy a béke, a 

barátság, a fiatalok közötti egyetértés az egész világon elterjedjen.”(Samaranch 2002, 

43.) Mindazonáltal már azt is előre látta, hogy milyen kihívásokkal kell majd 

szembesülnie az elkövetkező években, ezekre a következőképpen tekintett vissza: „A 

moszkvai bojkottot követően, a Los Angeles-i játékok fölött is viharfelhők gyülekeztek, 

mivel fennállt az újabb bojkott veszélye. Ehhez a helyzethez ugyanakkor még egy komoly 

probléma társult, mégpedig az, hogy döntés született arról, hogy 1988-ban a játékoknak 

Dél-Korea fog otthont adni.”(Samaranch 2002, 66.) Samaranch a mozgalmat 

veszélyeztető kihívások kezelésére szervezeti megoldást vetett fel, vagyis a NOB-nak 

minél szélesebb együttműködési hálót kell létrehoznia a különféle világszervezetekkel 
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való kapcsolatok kiépítésén keresztül. Ennek célzottjai az ENSZ, a regionális politikai 

szervezetek, mint az Európai Gazdasági Közösség, vagy az Afrikai Egységszervezet, 

illetve különféle olyan kormányközi szervezetek, amelyek direkt kapcsolatban álltak a 

sporttal és az ifjúság oktatásával, mert ezeken keresztül a világban zajló politikai 

események befolyásoló ereje talán jobban kivédhető. 

 Az Olimpiai Kongresszusokról készített kiadványok tanulmányozásával további 

bepillantás nyerhető az olimpiai mozgalom működésébe. A hidegháború idején az 1973-

as Várnai Kongresszust követően, a már Juan Antonio Samaranch elnöksége alatt 

összeülő Baden-Badeni Kongresszus az olimpiai játékokat érintő nagy politikai 

kihívások közepette találta magát, így nem véletlen, hogy a kongresszus három fő 

témája az olimpiai játékok jövője, a sportban lévő nemzetközi együttműködés és az 

olimpiai mozgalom jövője voltak. Az NSZK elnöke Karl Carstens nyitóbeszédében 

kifejtette, hogy „még ha a nemzetközi sport nem is képes a politikai ellentéteket 

megszüntetni, a mediátor szerepét könnyen magára vállalhatja, és szerepe lehet a 

hídépítésben. A sportnak megvan az ereje ahhoz, hogy adott politikai szituációkban 

megfelelően reagáljon.”(Baden-Baden-i Kongresszus Kiadvány 1981, 28.) Figyelemre 

méltó a leköszönő NOB elnök, lord Killanin beszéde is, melyben kijelenti: „Nemrég 

voltunk tanúi annak, hogy az olimpiai mozgalom, és mindenek előtt az olimpiai 

versenyzők, áldozatává váltak az Egyesült Államok elnöke által életre hívott elmebeteg 

akciónak, mellyel igyekezett szabotálni a moszkvai olimpiát, az olimpiai játékokat, mely 

a NOB és mindannyiunk tulajdona, nem pedig a Szovjetunióé. Ilyennek nem szabad 

soha többé előfordulnia.”(Baden-Baden-i Kongresszus Kiadvány 1981, 40.) Több NOB 

tag, köztük a Nemzetközi Úszószövetség főtitkára Robert H. Helmick is azon a 

véleményen volt, hogy a nemzeti jelképek használatának a beszüntetésével a politikai 

problémáknak elejét lehetne venni. Pierre Ferri javaslata szerint pedig a nyitó 

ünnepségeken sportágak szerinti névsorban kellene bevonulniuk a sportolóknak, majd 

az összes zászló együtt kerülhetne be a stadionba.  „Az olimpiai játékokat nem szabad 

felhasználni egy társadalmi vagy politikai rendszer feljebbvalóságának az igazolására. 

A sportoló egyén az, aki a versenyeken részt vesz, és nem pedig a nemzet, amelyhez 

tartozik, mely a többi nemzettel presztízsharcot vív.”(Baden-Baden-i Kongresszus 

Kiadvány 1981, 83.) Ezzel szemben Szergej Pavlov a Szovjet Olimpiai Bizottság elnöke 

a nemzeti színek megtartása mellett tört lándzsát, hiszen „a játékok lényege a különböző 

faji, vallási hovatartozással, politikai nézetekkel rendelkező emberek találkozásában 

rejlik, sőt abban, hogy ezek az emberek egy olyan nagy és színes parádét alkotnak, mely 
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a béke és barátság elsődleges szimbóluma a bolygónkon.”(Baden-Baden-i Kongresszus 

Kiadvány 1981, 55.) A NOB-ot Bahamán képviselő olimpiai bizottsági tag, Arlington 

G. Butler, egy egészen más megvilágításba helyezte a nemzeti jelképek használatának 

kérdését. „Ahogyan az öltözékek, a színek és méretek széles skálája arra emlékeztet 

minket, hogy a résztvevők különféle etnikai és vallási csoportokból érkeznek, a zászlók 

és a himnuszok azt közvetíthetik, hogy ők eltérő földrajzi régiókból származnak. A 

geográfiai határok létezése ugyanakkor azt is hirdeti, hogy a különböző nemzetek 

állampolgárai békésen együtt tudnak versenyezni, mert szeretik a sportot, és ezáltal a 

sport egyesíti is őket.”(Baden-Baden-i Kongresszus Kiadvány 1981, 100.) 

 Az olimpiai mozgalom elsődleges intézményét, a NOB-ot komoly kritika érte 

Vyv Simson és Andrew Jennings amerikai újságírók The Lords of the Rings című, nagy 

vihart kavaró könyvében. Ebben a szervezet belső életével foglalkoztak és bírálták azt 

elsősorban a belső intrikák, a tagok hatalomközpontúsága, a kapcsolódó korrupciós 

ügyek, és a szervezet öncélúsága miatt. A könyv megjelenése után rendkívül sok 

publikáció jelent meg az üggyel kapcsolatban. A 18 fejezetes könyv különös hangsúlyt 

fektet Juan Antonio Samaranch, és legközvetlenebb munkatársai befeketítésére, a NOB 

elnököt kitartóan fasiszta múlttal vádolja.(Simson és Jennings 1992) A két szerző a 

NOB és az olimpiai sport berkeinek „felderítésében” még tovább ment második 

könyvükkel, a The New Lords of the Rings-sel, mely az olimpiai korrupciókra és az 

aranyérmek megvásárlásának módjaira hegyezi ki magát. 

1.2.4. Az olimpiai bojkottok 

Derek L. J. Hume, The Political Olympics: Moscow, Afghanistan and the 1980 

U.S. Boycott című könyvében az 1980-as nyugati bojkott kapcsán kiemeli, hogy a 

politikai vezetők a sportot ekkor egyértelműen arra használták fel, hogy nemzetközi 

politikai eseményekre reagálva „büntetést”szabjanak ki. Már a 80-as évek előtt is voltak 

ugyan olyan esetek, amikor a sportot politikai eszközként vették kezükbe állami 

vezetők, de méreténél és hatásánál fogva az Egyesült Államok vezette olimpiai bojkott 

kiemelkedő. Az afganisztáni bevonulást a nemzetek világszerte elítélték, de emellett az 

amerikaiak stratégiai, terjeszkedési kísérletet is láttak mögötte, amire világméretű hatást 

gyakorló intézkedéssel kellett reagálni. Az amerikai politikai hozzáállást jól tükrözi 

Mondale alelnök beszéde, miszerint „Lélegzetet visszatartva várja a történelem a 

megoldást: ami most kockán forog, az nem más, mint a civilizált világ jövőbeni 

biztonsága.”(Hume 1990, 67.) Hume értékelésében a bojkott-fölhívással az Egyesült 
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Államok a legnagyobb sikert a Távol-Keleten és egyes arab államok körében érte el, 

Afrika és Latin-Amerika erősen megosztott volt a kérdésben, míg Nyugat-Európa nagy 

része elutasította a bojkottot. Az 1980-as bojkott legfőbb jelentősége azonban abban 

állt, hogy egy új, alternatív, nem katonai erő bázisán álló politikai lehetőségként elérte, 

hogy az olimpiák kapcsán már nem a versenyeken elért eredmények, hanem maga a 

részvétel kérdése került a politikai élet fókuszpontjába. „Külpolitikai célok immár 

elérhetőek a nemzetközi sport eszközrendszerének a felhasználásával is, így a 

politikusoknak ismerniük kell azokat a lehetőségeket, amelyeket ezek a nemzetközi 

versenyek jelentenek.”(Hume 1990, 158.) 

 A politikai bojkottok vonatkozásában a sajtó szerepe kiemelkedő jelentőséggel 

bírt, hiszen a közvéleménnyel el kellett fogadtatni azt a döntést, hogy egyes nemzetek 

legkiválóbb sportolói nemzetközi ellentétek miatt nem mehettek el az olimpiára. 

Michael Young Armadale, The Melbourne Press and the 1980 Moscow Olympic 

Boycott Controversary című cikkében az ausztrál sajtó hatását vizsgálta. Arra a 

megállapításra jutott, hogy a sajtó feladata, hasonlóan a totalitárius rendszerek erősen 

cenzúrázott köztájékoztatásához, az volt, hogy egyrészről tükrözze, de ugyanakkor 

vezesse is a közvélekedést a kérdésben. Armadale hét hetes felmérésének eredményei 

kimutatták, hogy az ausztrál sajtó erősen a bojkott mellett cikkezett, írásai kevéssé 

tekinthetőek objektívnek, és ez jelentős hatással volt a társadalomra.(Armadale 1988) A 

Los Angeles-i olimpia kapcsán Takács Róbert, A Los Angeles-i olimpia a magyar 

sajtóban című elemzésében mutatta be hasonló módon a magyar politikai lapok 

államhatalmi érdekeket kiszolgáló tevékenységét és erejét.(Takács, R. 2005) 

 Az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottjának hátterében Dale P. Toohey The 

Politics of the 1984 Los Angeles Olympics című írásában számos ok együttes fennállását 

látja. Egyrészt a Carter-bojkottra valahogyan válaszolni kellett, másrészt tartottak az 

olimpián esetleg kibontakozó szovjet-ellenes demonstrációktól, sőt a szocialista 

sportolók emigrációjától is, emellett aggodalommal töltötte el a szovjet vezetést, hogy a 

legnagyobb népszerűségnek örvendő atlétikai számokban a szovjet sportolók nem 

fogják tudni felülmúlni amerikai ellenfeleiket. Az új szovjet vezetés ebben a helyzetben 

a bojkottot hatékony politikai eszköznek tekintette az amerikai kormánnyal való viszály 

fenntartásához. Toohey véleménye szerint az elsődleges indokként feltüntetett ok, 

miszerint az Olimpiai Chartát megsértették az amerikaiak, valószínűleg kisebb 

jelentőséggel bírt a döntés meghozatalakor. Leginkább nem akartak asszisztálni egy 
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várhatóan sikeres amerikai olimpiához, mely a kapitalista rendszerek terjesztéséhez is 

hozzájárulhat.(Toohey 2004) 

 A politikai indokok jelentősége vonatkozásában nagy egyetértés van a 

szakirodalomban. A Los Angeles-i bojkott-döntés kapcsán Földesiné is leszögezi: 

„Mint ismeretes, a bojkottot kimondó döntéseket az érintett nemzeti olimpiai bizottságok 

hozták, de teljesen nyilvánvalóan felsőbb állami pártszervet késztetésére. […] A 

szocialista sport egyetlen államban sem tudta magát függetleníteni a totalitárius, 

alapjában diktatórikus rendszertől, amelynek alrendszere volt.”(Földesiné 1993, 8.) 

Kenneth Reich 1984. május 21-én a Sport Illustratedben közölt cikkében röviden 

összehasonlította az 1980-as és 1984-es politikai döntéshozókat és arra a 

következtetésre jutott, hogy Csernyenkó, sok tekintetben egyáltalán nem különbözött 

Cartertől. „Mindketten politikai hekkerek voltak, akik külpolitikai kezdeményezéseik 

tekintetében semmi jobbat nem tudtak kitalálni, minthogy a játékokat sértsék. Emellett 

Csernyenkónak még természetesen revánsot is kellett vennie. Carter elnök nemzetének 

minden befolyását felhasználta, hogy támogatást szerezzen a moszkvai játékokhoz; a 

nagyköveteit, a főkonzulait, befolyásos barátait világszerte, de a Szovjetunió ugyanazt 

tette. […] A játékok mindkét esetben az USA Szovjetunió elleni küzdelmeiről szóltak, de 

nem a sportpályákon, hanem a világon működő nagykövetségeken és 

tárgyalóasztaloknál, valamint a politikai hírek főcímeiben.”(Reich 1984, 2.) 

Annak ellenére, hogy Magyarország nem vett részt a Los Angeles-i játékokon 

elkészült egy olyan kiadvány az amerikai olimpiáról, melyet a politikai cenzúra pár hét 

alatt be is zúzatott. Ennek előszavában Békesi László, az MSZMP Budapest 

Bizottságának titkára az 1984-es olimpia egyértelműen amerikai értékeket sugárzó 

hangulatáról a következőképpen ír: „Ezt az olimpiát nem egyszerűen Amerikában 

rendezték, ez amerikai olimpia, az USA olimpiája! A győztes sportoló diadala az 

Egyesült Államok diadala. Az USA az első, az USA a legnagyobb, az USA 

legyőzhetetlen. Az amerikai embernek nincs vetélytársa a sportban, nem lehet 

vetélytársa a világon. A világ csodáljon minket és hódoljon nekünk! Amerika 1984-ben 

kisajátította az olimpiát, monopoljogot formált a sikerre, a győzelemre, az 

ünneplésre!”(Gyárfás és Gyulai 1984, 5.) A cenzúra azonban megakadályozta a mű 

terjesztését, és munkálatokban résztvevőket megbüntette, annak ellenére, hogy a 

szerzők a könyvvel egyáltalán nem egy rendszerellenes kiadvány megjelentetését tűzték 

zászlajukra, hanem más motiválta őket elkészítésében:  „A MOB és a magyar 

közvélemény keserűen vette tudomásul, hogy a hivatalos Amerika lehetetlenné tette 
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sportolóink részvételét a Los Angeles-i olimpián. De vajon elégséges ok lehet-e 

távollétünk arra, hogy gyorsan elfelejtsük az 1984-es játékokat, hogy ne elemezzük 

sportszakmai, sportdiplomáciai, szervezési, rendezési, gazdasági, politikai 

tapasztalatait, hogy ne mutassuk be fényeit és árnyait.”(Gyárfás és Gyulai 1984, 6.) 

Az olimpiai bojkottok hatékonyságáról, és szerepköréről általában negatív 

véleményeket fogalmaztak meg a szerzők. Richard Pound szerint „egy olimpiai bojkott 

bosszanthat, felbőszíthet, vagy figyelmeztető jelet küldhet ugyan az adott cél-ország felé, 

de mivel egy olyan eseményről van szó, amely csak négyévenként kerül megrendezésre 

egy 16 napos periódusban, így annak hatékonysága korlátozott. […] Az 1980-as évek 

vége felé a világ készen állt már arra, hogy a fennálló feszültséget elsimítsa, csillapítsa, 

és az 1988-as olimpiai játékok egy megfelelő lehetőséget adott annak demonstrálására, 

hogy egy nemzetközi konszenzus van kibontakozóban.”(Pound 1994, 337.) John 

Cheffers, The Foolishness of Boycott and Exclusion in the Olympic Movement című 

írásában úgy értékeli, hogy az olimpiai bojkott politikai eszközként való alkalmazása 

egyáltalán nem tekinthető politikai tekintetben hatékony módszernek, mindamellett 

pedig morális szempontból is megkérdőjelezhető létjogosultsága.(Cheffers 1979) 
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2. Célkitűzések 

 

Disszertációm a társadalom két jelentős alrendszerének, a sport és a politika 

kapcsolatának magyarországi vonatkozásaira fókuszál. A disszertáció 

kérdésfeltevésének lényegi háttere abban áll, hogy míg a nyugati, kapitalista 

rendszerben e két alrendszer határvonalai a hidegháborús korszakban is jól 

definiálhatóak voltak, addig a keleti blokk országaiban, így Magyarországon is a 

politika, mint társadalmi alrendszer, teljes mértékben uralta az összes többi társadalmi 

alrendszert, azok szervezetrendszerét, működését és célkitűzéseit. Ilyen körülmények 

között válhatott a sport a politika eszközévé és a politikai tőke forrásává a szocialista 

berendezkedésű társadalmakban. Disszertációm fő célja éppen ennek a jelenségnek 

mélyebb és áthatóbb megismerése és analizálása, a Magyarországon lezajló 

folyamatokon keresztül.  

Célom annak a feltárása, hogy a magyar politikai elit, az országot irányító 

Magyar Szocialista Munkáspárt vezetése, a Magyar Olimpiai Bizottság, és a magyar 

sportélet jeles képviselői milyen szerepet vállaltak, és miként voltak érintettek az 1980-

as évek három bojkottól terhes nyári olimpiai játékának a politikai kihívásaiban. 1980-

ban, az első ízben a szocialista blokk területén megrendezésre kerülő játékokra súlyos 

csapást mért az amerikai kezdeményezésre kialakuló nyugati bojkott, melynek kapcsán 

a magyar sport, illetve konkrétabban a magyar élsport érdekei is sérültek, illetve a 

magyar politikai vezetőség is speciális körülményekkel, feladatokkal találhatta szemben 

magát. 1984-ben, amikor a magyar élsportolóknak azt a megrázkódtatást kellett 

feldolgozniuk, hogy nem vehetnek részt a Los Angeles-i olimpián, a politikum 

döntéshozatali helyzetbe került, majd a kialakuló elégedetlenséggel és 

ellenpropagandával kellett felvennie a versenyt. 1988-ban, pedig az olimpia kijelölt 

helyszíne, alapvetően elfogadhatatlannak bizonyult a szocialista-kommunista blokk 

országai számára, mégis a demokratikus átalakulás előszeleként, a magyar 

sportdiplomáciának a Szovjetuniótól való önállósodását bizonyítja a Dél-Koreával való 

diplomáciai kapcsolat kiépítésének folyamata.  

Természetesen az 1980-as, 1984-es és 1988-as nyári játékok kapcsán sok más 

országnak is hasonló gondokkal kellett megküzdenie, így a magyar döntések, 

határozatok, akciók nemzetközi összehasonlításban is értelmezhetővé válnak. 

Disszertációmban ezért a magyar folyamatok feltárása mellett, további célul tűzöm ki 
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néhány ország olimpiai részvétellel kapcsolatos dilemmájának bemutatását, és 

összehasonlítását a magyar döntéshozatallal. 1980 kapcsán Nagy-Britannia dilemmáját 

érdemes gorcső alá venni, hiszen szoros kapcsolatot ápolt ugyan az Egyesült 

Államokkal, politikai vezetése mégsem tudta elérni, hogy olimpiai bizottsága 

megszavazza a bojkottot. Magyarország olimpiai bizottsága 1984-ben nem tudott 

hasonló módon kiállni a sportolók, a magyar állampolgárok és az olimpiai mozgalom 

mellett. Ugyanakkor 1984-ben a „renitens” Románia volt, a román részvételi döntés 

hátterét szintén érdemes áttanulmányozni.  

Alapvetően disszertációm az 1980-as évek eseményeire koncentrál, 

mindazonáltal az 1989-90-es rendszerváltozásokkal, egy olyan világtörténeti korszak 

került lezárásra, melyhez kapcsolódó átalakulási folyamat még évekig jelentősen 

befolyásolta a világban végmenő változásokat, így kihatott a sport és az olimpiai 

játékok területére is. Ennek okán disszertációm egy rövid kitekintés keretében rá kíván 

világítani a rendszerváltozás utáni első nyári olimpiai játékokat fenyegető kihívásokra 

is, melyek többnyire a struktúraváltáshoz kapcsolódóan alakultak ki a világban. 

 

2.1. A tudományos kutatás kérdésfeltevései 

Az 1980-as években három különböző földrészen került megrendezésre a nyári 

olimpia, és a játékok körül kialakult politikai csatározások és részvételi döntéshozatali 

folyamatok igen jól fémjelzik az akkor aktuális világhatalmi szituációt. Mivel 

disszertációmban az olimpiai felkészülés, részvétel, bojkott, sporteredmények értékelése 

mögött rejlő magyar politikai folyamatok tisztázására vállalkozom, így a téma 

körüljárásakor számos kérdés vetődik fel.  

I. Először a fennálló nemzetközi rendszer megismerésére van szükség, hogy 

aztán értelmezhetővé váljanak a magyarországi folyamatok, ezért fel kell mérni, hogy 

milyen események keretében, milyen célokkal, milyen politikai résztvevők 

közreműködésével, milyen eszközrendszerrel és milyen mértékben tudott a politika 

beavatkozni a sportéletbe a kétpólusú világrend idején. Ebben a tekintetben érdemes 

összehasonlítani a két ideológiai blokk sportpolitikai szemléletét, és a sportot érintő 

stratégiáját. Ugyanakkor külön kell választani a politika és sport kapcsolatának 

értelmezésekor felmerülő pozitív (sport, mint békítő, egységesítő eszköz) és negatív 

(sport, mint az ideológia hordozója, a konfliktusok megvívásának színtere) példákat is.  
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II. Magyarország az állam-szocialista rendszerek egyik mintapéldánya volt a 

Szovjetunió által uralt keleti blokkban. A rendszer különféle állami és névleg autonóm 

intézményeire fontos szerepet rótt a sport területére megfogalmazott szocialista 

stratégiai gondolkodás, így az intézményi szerepvállalás kapcsán, öt különböző 

intézmény tekintetében, a következő kérdésekre keresem a választ: 

1. Magyar Olimpiai Bizottság: Mit jelentett az 1980-as években a Magyar 

Olimpiai Bizottság „autonómiája”? Mennyire tudtak a fennálló, politikai 

csatározásoktól átitatott nemzetközi rendszerben, a magyar olimpiai sport vezetői kiállni 

a nemzeti sportérdekek mellett, illetve mennyire kellett bizonyos politikai utasításokat 

keresztülvinniük? Milyen kapcsolatban állt a magyar olimpiai szerv a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottsággal? Hogyan tudott a MOB a magyar politikai vezetés, és a NOB 

nyomásgyakorlása között lavírozni? 

2. Országos Testnevelési és Sporthivatal 1973-1998 (közben ÁISH – 

Állam Ifjúsági és Sport Hivatal 1986-1989, OSH – Országos Sport Hivatal 1989-92): 

Milyen politikai szerepkört kellett az 1980-as évek sportfőhatóságának magára 

vállalnia? Volt-e konkrét feladata az 1980-as évek olimpiáira való felkészülés 

tekintetében? Hogyan tudta megvalósítani a magyar sport védelmének feladatkörét? 

3. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi és Politikai Bizottsága: 

Milyen események, történések kapcsán került a sport kérdésköre a Magyar Szocialista 

Munkáspárt elé? Milyen jellegű együttműködés jellemezte a pártot a szocialista blokk 

többi kommunista pártjával?  Milyen úton tudta politikai elvárásait a különféle döntésre 

hivatott, nem politikai szervek irányába közvetíteni? A párfunkcionáriusok milyen 

célokkal voltak jelen a különféle nemzeti és nemzetközi sporteseményeken? 

4. A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma: Milyen jellegű, az 

olimpiai játékokkal kapcsolatos nemzetközi hírek foglalkoztatták a magyar 

külügyminisztériumot? Fejtett-e ki Magyarország bármiféle sporttal kapcsolatos 

tevékenységet külföldön, a nagykövetségein/konzulátusain keresztül? 

5. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának állambiztonsági 

szervei: Milyen faladatai voltak az állambiztonság különféle szerveinek a bojkottált 

olimpiai játékok kapcsán? Kikre terjedt ki az állambiztonság tevékenysége a sport 

területén az 1980-as években? 

III. Ahhoz, hogy az 1980-as évek magyar eseményeiről teljes képet nyerjünk 

szükségszerű az évtized magyar sajtójának a feltárása is, hiszen a periodikákon 

keresztül követhető nyomon az olimpiákra való felkészülési folyamat és tudatosítható a 
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különféle nemzetközi politikai események hatásának megjelenési időpontja és 

közzététele Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a következő kérdések egészítik ki az 

intézmények révén kialakított képet: Hogyan közvetítette a magyar sajtó a moszkvai 

olimpia kapcsán kialakuló nyugati bojkott-tervet és miként aposztrofálta a moszkvai 

csonka olimpiát? Meddig követhető nyomon Magyarország felkészülése a Los Angeles-

i játékokra, miként változott a köztájékoztatás tartalma és hangneme Magyarország 

szolidaritásának bejelentése után? Miként értékelte a magyar sajtó a Barátság Játékokat 

és az ott elért eredményeket? Milyen politikai színezetű írások jelentek meg a szöuli 

játékokkal kapcsolatban? 

IV. Mivel szerencsére az 1980-as évek kiemelkedő sportolói, sportvezetői még 

személyesen tudnak visszaemlékezni a prominens évtizedben történtekre, így a sport és 

politika kapcsolatrendszerének teljes körű rekonstruálásához a velük készített interjúk 

során is bizonyos kérdések megválaszolásának a célja hajtott: Vajon a hagyományosan 

sikeres olimpiai sportágakat, azok versenyzőit és sportvezetőit miként érintették a 

sorozatos olimpiai bojkottok, és a történelmi periódusra jellemző, politikailag 

befolyásolt sportvezetői döntéshozatal? Voltak-e a politika által sújtott olimpiáknak a 

sportolókat érintő rövidebb és hosszabb távú hatásai? Tudtak-e valamit tenni a sportolók 

és sportvezetők maguk, a sport és az olimpiai mozgalom védelme érdekében a magyar 

állam-szocialista rendszerben? 

V. A magyar sportot és magyar olimpiai mozgalmat érintő politikai folyamatok 

az 1980-as években más országokban is erőteljesen kifejtették hatásukat, melynek 

kapcsán érdemes bizonyos összehasonlító elemzéseket is elvégezni a következő 

kérdések vezérfonalának mentén:  

a.) Miként volt képes a kapitalista blokk oszlopos tagjaként Nagy-Britannia 1980-ban 

elérni azt, hogy sportolói a politikai vezetés akarata ellenére is részt vehessenek a 

Moszkvai Olimpián? 

b.) Milyen specialitásai voltak Románia helyzetének a keleti blokk többi országához 

képest, melynek révén ellent tudott mondani a szovjet akaratnak, és az egyetlen kelet-

európai államként szerepelni Los Angelesben? 

c.) Milyen mértékű szovjet és észak-koreai nyomásgyakorlásnak kellett ellenállnia 

Magyarországnak 1989-ben, mikor diplomáciai kapcsolatot létesített Dél-Koreával? 

VI. Gorbacsov hatalomra kerülésével bomlásnak indult az a keményvonalas 

szovjet ideológiai meghatározottság, mely az Egyesült Államokban egy olyan 

örökérvényű ellenséget látott, hogy még a kapitalistákkal való párbeszéd lehetőségét is 
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kizárta. Ebben az átalakuló politikai hangulatban, azonban a feszültségeket fokozva, épp 

a megosztott világot legjobban reprezentáló Korea kapott olimpiai rendezési jogot. 

Vajon milyen szerepre tehetett szert Szöul a hidegháború letörésében, a 

rendszerváltozások megindításában?  

VII. 1992-ben a barcelonai olimpiára készülve mind a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság, mind pedig a nemzetközi közvélemény abban reménykedhet, hogy a világ 

ideológiai alapokon való tagolódásának megszűntével a sportban is elhárulnak azok a 

fenyegetettségek és kihívások, melyek a politikai érdekek és konfliktusok mentén 

veszélyeztették a sport legnagyobb ünnepét. A „új világrend” kialakulásának 

folyamatában milyen komoly kihívásokkal kellett szembenézni a barcelonai 

játékoknak? Milyen hatásai voltak ezeknek a konfliktusforrásoknak a magyar 

részvételre és szereplésre? 

 

2.2. A kutatás hipotézisei 

A kutatás történeti jellegéből adódóan hipotéziseim elsősorban a múlt tényeinek 

az árnyalására, illetve levéltári források alapján való bizonyítására hivatottak. A 

disszertáció témájának és céljainak nyomán a kutatott korszakkal és jelenséggel 

kapcsolatban a következő hipotéziseket állítottam föl: 

 

1. A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Szocialista Munkáspárt dokumentumai is 

alátámasztják azt, hogy az olimpiai szervezet annak ellenére, hogy a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által bevezetett olimpiai eszmének igyekezett megfelelni, az 1980-as 

években belső utasításokon keresztül gyakorlatilag a Szovjetunió politikai 

stratégiájának végrehajtójaként tevékenykedett. 

 

2. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökségi üléseinek napirendjében 1979 és 

1986 között folyamatosan jelen volt a politikai kihívásoktól terhelt nyári olimpiai 

játékok kérdése, ezért a szervezet kisebb figyelmet fordított ebben az időszakban a 

tömegsport és a sportpropaganda kérdésének.  

 

3. Hivatalos dokumentumokkal is alátámasztható, hogy a Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi és Politikai Bizottsága az 1980-as években a szovjet testvérpárt 
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utasításai nyomán hozta meg azon határozatait, melyeket az érintett döntéshozói 

jogkörben lévő sportirányító szervezetek felé továbbított végrehajtásra.   

 

4. Az 1980-as évek olimpiai bojkottjai kapcsán a Magyar Népköztársaság 

Külügyminisztériuma a többi nemzettel való egyeztetésben kapott kiemelkedő 

szerepkört.  

 

5. Az 1980-as évek nyári olimpiái idején a magyar állambiztonsági szervek kiemelt 

hírszerző és megfigyelő szerepet kaptak, mely egy összehangolt szocialista 

államvédelmi politika része volt. 

 

6. Az 1980-as évek magyar sajtója jól visszatükrözi az 1980-as, az 1984-es és az 1988-

as nyári olimpiák kapcsán formálódó hazai politikai álláspontokat, érdekeket.  

 

7. Az 1984. évi nyári olimpia egy komoly töréspontot jelent a magyar sport számára, 

ami a sportági eredményekben és a sportolók hozzáállásában is megmutatkozik.   
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3. Módszerek 

 

 Disszertációm történeti jellegű témájából adódóan elsődlegesen a kvalitatív 

kutatás módszereinek felhasználása tette lehetővé a kérdéskörök körüljárását. Alapvető 

célom egy olyan történelmi időszelet, az 1980-as évtized speciális politikai 

folyamatainak a feltárása, melyről annak időbeni közelsége és az akkor 

Magyarországon fennálló diktatórikus jellegű rendszer értékeinek vitatottsága miatt ez 

idáig kevés szó eshetett. Kutatásom érzékeny vizeken tapogatózik, de az eredmények 

veritását és megalapozottságát a jól megválasztott kutatási módszerek, és azok 

rendeltetésszerű használata biztosíthatja. 

 Mint ahogyan a szakirodalmi elemzésből kitűnt elég sok olyan másodlagos 

forrás van, ami kiváló háttérkén szolgál a korszak sajátosságainak a vizsgálatához, 

azonban a magyar folyamatok rekonstruálásának egyik alapvető forrása a korszak 

állami és sportszerveinek hivatalos dokumentumai, melyek a Magyar Országos 

Levéltárban, a Magyar Olimpiai Bizottságban, a Lausanne-i Olimpiai Múzeum 

Levéltárában, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és az OSA (Open 

Society Archives) Archívumban lelhetők fel. A dokumentumok alapvetően a kvalitatív 

dokumentumelemzés módszerével segítenek hozzá a korszak eseményeinek az 

analizálásához. A levéltárakban való kutatást a Semmelweis Egyetem támogató 

nyilatkozata alapján engedélyezett levéltári regisztráció után, a kutatótermi és 

adatvédelmi szabályzatok betartásával végeztem. 

 A Magyar Országos Levéltárban található iratok közül egyrészről a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának dokumentumaiban került elő időről 

időre az olimpiai játékok és a magyar sport politikai kérdésköre. A bizottsági iratok 

között összesen 16 olyan dokumentumot találtam, ami a vizsgált témakör tekintetében 

relevánsnak mondható, ezek közül nyolc a moszkvai, hét a Los Angeles-i, egy pedig a 

szöuli játékokhoz kapcsolódó anyagot tartalmazott. A dokumentumok fele, nyolc darab 

a Politikai Bizottság üléseiről készített jegyzőkönyv volt ezeken kívül az Agitációs és 

Propaganda Osztály jelentései és javaslattételei, valamint egyéb olimpiai eseményekkel 

kapcsolatos jelentések szerepeltek a feltárt iratok között. A pártiratok között további tíz 

darab olyan MSZMP Központi Bizottságának titkársági üléséről készített 

jegyzőkönyvet találtam az 1979 és 1988 közötti időszakból, amelyek érintik a sport, 

illetve az olimpiák kérdéskörét.  
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 A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumának dokumentumai között 

elsősorban a különféle nemzetközi szintű, olimpiával kapcsolatos eseményekről, 

döntésekről szóló külföldi magyar diplomáciai képviseletektől érkező jelentések 

kapcsolódnak a disszertáció témaköréhez. Ezek közül hét darab a moszkvai olimpiát 

bojkottáló országok csoportjához való csatlakozásokról szól, 18 a Los Angeles-i 

olimpiára való összehangolt szocialista felkészülési folyamatot és a keleti bojkott-

döntésekről való értesüléseket tartalmazza, 76 dokumentum pedig Szöulra vonatkozik.  

 Az Országos Testnevelés és Sporthivatal hozzáférhető anyagai közül, annak 

ellenére, hogy a korszak legfelsőbb sportszervéről van szó, relatíve kevés foglalkozik az 

olimpiai események politikai befolyásoltságával. Összesen tizenöt dokumentumban, 

elsősorban elnökségi ülések emlékeztetőiben található utalás az olimpiai játékokra. 

 A Magyar Politikatudományi Intézetben a Szakszervezetek Országos 

Tanácsának Sportosztálya az olimpiák idejére mindig bizonyos olimpiai 

tömegesemények szervezésére vállalkozott, melyeknek propagandisztikus, ideológiai 

háttere szintén érdekességgel bír. A moszkvai olimpia kapcsán hat darab érdemleges 

dokumentumot találtam, míg Los Angeles tekintetében szakszervezeti szinten csupán 

két esetben merült fel az olimpiai kérdés.  

 A Magyar Olimpiai Bizottság a szervezet alapszabályában lefektetett feladatai 

szerint az olimpiai játékokra való felkészülésre, és az olimpiát szervező várossal való 

kapcsolattartásra, a magyar sportolók kiutazásának és kinn tartózkodásának 

megszervezésére koncentrált a 80-as években is. Ennek alapján a moszkvai olimpiáról 

szóló MOB dokumentumok 7 dossziéban, és 2 kiadványban kerültek megőrzésre, 

vélhetően ez nem jelenti a szovjet rendezésű játékok teljes dokumentációját, azonban az 

iratok tárolásának problematikájából adódóan lehet, hogy bizonyos iratok eltűntek. A 

Los Angeles-i felkészülésnek azonban igen bőséges dokumentációját őrzi a Magyar 

Olimpiai Bizottság annak ellenére, hogy május közepén ez az olimpiai felkészülési 

folyamat a bojkott-döntés miatt megszakadt. 1984-es nyári játékokra vonatkozóan 

százhuszonhat darab MOB dokumentum, levelezés került elő az 1982 és 1984 közötti 

időszakból. Már a Los Angeles-i játékok előtt is, de azt követően még gyakrabban 

jelentek meg olyan MOB levelezések, melyek a szöuli játékok előkészületeivel, a 

magyar-koreai kapcsolatfelvétellel foglalkoztak. Mindazonáltal az 1988-ben készült 

MOB dokumentációt négy doboz tömöríti. A Magyar Olimpiai Bizottság 

iratállományával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az sajnos egyelőre 

meglehetősen mostoha körülmények között van tárolva egy dohos raktárban. A 
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dokumentumokat tartalmazó dobozok általában csak az iratok megszületésének évét 

jelölik, és az iratoknak sincsen további hivatkozási számuk, így hivatkozásaimnál sok 

esetben csak az MOB iratot tartalmazó doboz évszámát fogom tudni megjelölni. Kevés 

irat esetében találtam pontosabb beazonosításra alkalmas jegyzést, ezeknél 

természetesen ezeket az azonosító címkéket fogom használni. A MOB iratok 

rendszerezése és megfelelő tárolásának megvalósítása a közeljövő feladata lesz. 

 Kutatásom során ezeket a Magyarországon őrzött archív írásokat egészítette ki a 

Lausanne-i Olimpiai Múzeum iratanyaga, melyben az 1980, 1984 és 1988-as 

olimpiákhoz kapcsolódó általános nemzetközi dokumentumokon túlmenően a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság MOB-bal való levelezése is fellelhető.  

 A fent felsorolt iratokból az olimpiai bojkottok kialakulási folyamatának magyar 

interpretációja már jól rekonstruálható, azonban az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárának iratai az olimpiai kérdésnek egy másik vetületére koncentrálnak, 

az állambiztonsági szervek által végzett megfigyelési és belső reakció elhárítási 

tevékenységek kapcsán. Éppen a szocialista sport stratégiai jellegéből adódik, hogy a 

állambiztonsági szervek, szovjet mintát követve, mindvégig végigkísérték az olimpiai 

felkészülési és a hozzá kapcsolódó sportolói és társadalmi folyamatokat. Ennek 

következtében meglehetősen bőséges iratforrás tanúskodik ezekről a folyamatokról. Az 

1980-as moszkvai olimpia kapcsán húsz darab állambiztonsági jelentés, dokumentum 

maradt fönn, a Los Angeles-i játékok kapcsán nyolcvan, a szöuli olimpia kapcsán pedig 

nyolc darab. (2. táblázat) Az állambiztonsági dokumentumok jelentős többsége Napi 

Operatív Információs Jelentés, ezeket delegált titkos ügynökök készítették a 

Belügyminisztériumi Hivatal számára, megfigyeléseik, értesüléseik alapján. Ezekre és 

egyéb kormányzati, rendőrségi és sajtóértesülésekre alapultak azok a speciális 

Belügyminisztériumi Jelentések, melyeket csupán a pártvezetés és a kormányzat 40-50 

legprominensebb tagja láthatott. Jobban szerteágazó ügyek esetén a szervezet 

komplexebb összeállítású munkadossziét nyitott, mely a hálózat ügynökeinek, titkos 

megbízottainak vagy titkos munkatársainak operatív értékkel bíró eredeti jelentéseit, az 

ezekkel kapcsolatos intézkedéseket valamint a hálózati személyeknek adott feladatokat 

tartalmazott. Az állambiztonsági szervek speciális, hónapokon átnyúló nyomozások 

esetén rendkívüli esemény dossziét hoztak létre, melyben ismeretlen tettes által 

elkövetett ellenséges tevékenység (rombolás, kártevés, röpcédulázás, falfirkálás, 

névtelen levél küldése, zászlótépés, stb.) miatt indult bizalmas nyomozás iratait 

gyűjtötték össze. Az állambiztonsági szervek dokumentumainak elemzésekor 
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kvantitatív módon vizsgáltam a jelentések fajtáit, származási helyét, tartalmi 

kategóriáját, illetve megjelenésének időpontját. Az iratok kvalitatív elemzésével pedig 

az olimpiai játékok körül kialakuló konfliktusforrások, problematikák rekonstruálására 

és analizálására volt lehetőségem.  

 A hivatalos állami és sportszervezetek dokumentumain kívül, a korszak 

sajtótermékeinek az áttanulmányozása hozzásegített a magyar tömegtájékoztatás 

minőségének a megismeréséhez. Elsősorban a speciális napi sportsajtó termékeinek a 

tartalmát tanulmányoztam át a kutatás során, konkrétan az 1980-as, 1984-es és 1988-as 

évekből a Népsport és a Képes Sport újságokat. Emellett az OSA Archívumban 

fellelhető egyéb politikai napi és hetilapok hasábjain is gyakran terítékre került az 

olimpia, mint politikai szempontból fontos világesemény. A moszkvai játékok kapcsán 

ebből a forrásból harmincegy érdemleges cikket találtam, jelentősebb részük a 

Népszabadság (11 db), a Magyar Nemzet (6 db) és a Magyar Hírlap (5 db) írásai voltak. 

A Los Angeles-i játékok tekintetében harminckét cikk volt kiemelkedő, a legtöbb, nyolc 

a Népszabadság, hét pedig a Magyarország számaiból. A szöuli olimpia kapcsán pedig a 

negyvenkét politikai írásból tizenegy a Magyar Hírlap, hat a Magyarország, öt pedig a 

Népszabadság újságíróinak tollából született. Az archív újságcikkek mellett, a 

Monitoring jelzésű dokumentumokban szintén fontos, a korszakhoz kapcsolódó 

rádiófigyelési anyagokat is találtam.  

Az 1992-es olimpia kihívásai tekintetében elsősorban a nemzetközi és spanyol 

sajtó cikkei alapján tudtam rekonstruálni az átalakulás kapcsán fellángoló ellentéteket és 

problémákat. 

  Levéltári és sajtóelemzési módszerem mellett, a korszak konkrét érintettjeivel is 

készítettem személyes interjúkat a kérdéskör jobb megismerése és a szubjektív 

vélemények feltárása céljából. A személyes mélyinterjúk célja az olimpiákra való 

felkészülési periódusok eseményeinek a megismerése, a politikai fenyegetettségekkel, 

és a bojkott-döntésekkel való szembenézés módjának a megismerése, valamint az 

olimpiai játékok hangulatának, a politikai kérdések esetleges megjelenésének a 

résztvevők szemszögéből való rekonstruálása volt. A huszonnégy személyes interjú 

közül kilenc az 1980-as évek sportvezetőivel készült, olyan prominens személyekkel, 

akik között megjelentek mind az OTSH, mind a MOB, mind pedig a legsikeresebb 
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olimpiai sportági vezetők.
1
 Az interjú-alanyok előzetesen beleegyeztek a beszélgetések 

rögzítésébe és annak tudományos célra való felhasználásába, illetve előzetesen 

megkapták a kérdéseket. A személyes találkozáskor a dialógus felvételre került, majd a 

hanganyagot legépeltem. A kérdések öt fő téma köré csoportosultak: 

1. a magyar sport (az adott sportág) helyzete, nemzetközi megítélése, erősségei, 

lehetőségei az 1980-as években; 

2. a magyar reakció, véleménynyilvánítás, aggodalmak az 1980-as moszkvai olimpiai 

bojkott kapcsán; 

3. az 1984-es bojkott körülményei, a magyar döntéshozatal, és a hozzá kapcsolódó 

reakciók; 

4. a Barátság Játékok kérdésköre;  

5. a szöuli magyar lehetőségek, és a bojkottok hosszabb távú hatásai a magyar sporton. 

További tizenöt interjú készült magyar élsportolókkal
2
, akik tíz különböző nyári 

olimpiai sportág képviselői közül kerültek kiválasztásra. A kiválasztásnál szempont volt 

a sportágban mutatott olimpiai, illetve Barátság Játékokon mutatott eredményesség, 

illetve a sportolók elérhetősége is. Ezen interjúk fő célja az volt, hogy jobban 

megismerjem a sportolók érzelmeit, véleményét a bojkottokkal, a magyar sportvezetők 

tevékenységével és a politika sport területén való megjelenésével kapcsolatban. A 

moszkvai és a szöuli játékokkal kapcsolatos informálódás mellett a Los Angeles-i 

kérdés tekintetében a sportolói vélemények öt különböző kérdés alapján kerültek 

összehasonlításra:  

1. Mikor és hogyan értesültek a sportolók arról, hogy Magyarország bojkottálni fogja 

az olimpiai játékokat? 

2. Mi volt a véleményük a Los Angeles-i olimpiával és a magyar bojkott-döntéssel 

kapcsolatban?  

3. Mi volt az első reakciójuk, mikor értesültek az olimpiáról való távolmaradásról? 

4. Mi volt a véleményük a Barátság Játékokkal kapcsolatban? 

                                                 
1
 Interjú alanyok: Buda István: OTSH és MOB elnök 1980-1987; Aján Tamás NOB tag, a Nemzetközi 

Súlyemelő Szövetség Főtitkára; Kovács Tamás MOB tag, az 1984-es olimpiai csapat vezetője; Földesiné 

Szabó Györgyi a Los Angelesi Tudományos Olimpiai kongresszus magyar delegáltja, Bognár Gábor Vívó 

és öttusa szövetségi kapitány; Pavlik Gábor vízilabda csapatorvos, Tóth Ákos úszó szövetségi kapitány, 

Karácsony István torna szövetségi kapitány, Medvegy Iván vívó szövetségi kapitány 
2
 Az interjúkban részt vevő sportolók listája: Soós Csaba, Wladár Sándor úszás, Jánosi Zsuzsa, Stefanek 

Gertrúd, Nébald György vívás, Németh Sándor, Gáspár Tamás, Rácz Lajos birkózás, Szombathelyi 

Tamás öttusa, Dóczi István vízilabda, Kalmár Zsuzsa torna, Kosztolányi Kamilla evezés, Vaskuti István 

kenu, Somogyi Miklós kerékpár, Szalma László atlétika 
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5. Véleményük szerint milyen okokra vezethető vissza a magyar bojkott-határozat? 

Elkerülhető lett volna a döntés? Ki okolható mindezért?  

A dolgozat keretén belül az 1980-as évek magyar eseményeinek a jobb 

megértése érdekében bizonyos történeti, illetve nemzetközi jellegű összehasonlító 

elemzésekre is vállalkozok. A magyar olimpiatörténetben az első világháborút követően 

1920-ban már volt egyszer példa arra, hogy a magyar sportolók nem vehettek részt a 

nyári játékokon, így úgy gondolom, hogy ezt a történelmi távlatú helyzetet is érdemes 

összevetni a kis hidegháborús olimpiai bojkottokkal. Az 1920-as olimpiai távolmaradás 

kapcsán az elemzésem két fő forrásra támaszkodik, egyrészt MOB dokumentumokra, 

másrészt pedig korabeli sajtótermékekre. A Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos 

dokumentumait tartalmazza a Keresztényi József által a Magyar Olimpiai Bizottság 

történetéből készített kötet, melynek iratai bizonyos levéltári gyűjteményekből és 

könyvtárak, múzeumok anyagából, illetve magángyűjteményekből származnak. A 

korszak kutatását nehezíti, hogy az első világháború körüli éveket visszaidéző 

dokumentumok, így a MOB, az Országos Testnevelési Tanács és a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium iratai, illetve az egyéb kormányhatósági iratanyagok 

jórészt elpusztultak, csakúgy, mint a sportszövetségek és sportegyesületek iratainak 

jelentős része. Mindazonáltal az 1914. május 19-e és 1923. május 2-a közötti 

időszakból, tizenkét darab MOB közgyűlési jegyzőkönyv szolgál hivatalos forrásul, 

melyek a háborús vesztesek, köztük Magyarország ellen indított nyugati sport-bojkott 

kapcsán érdekesek. A MOB dokumentumok mellett két sportújság 1920-as számait 

tanulmányoztam végig, az akkor még hetilapként megjelenő Nemzeti Sportban tizenkét 

olyan cikket találtam, melyek az olimpiához és a sport-bojkotthoz kapcsolódtak, ezek az 

1920. január 13. és november 19-e közötti időszakra tehetőek. A Sporthírlapban a 

kapcsolódó cikkek 1920. január 5. és október 21-e között jelentek meg, összesen 

huszonegy darab.  

1980-ban a bojkott-törekvés Nagy-Britanniában is igen erős volt, azonban a 

távolmaradást a kormányzat nem érte el. Az 1980-as olimpiai részvétel kérdése kapcsán 

kialakuló brit diszkussziók kormányzati, politikai és különféle sporttal foglalkozó 

autonóm szervek között zajlottak. A témával foglalkozó politikai hatóságok közül 

kiemelendő a Miniszterelnöki Hivatal, a Külügyi és Nemzetközösségi Hivatal, a brit 

parlament két háza, illetve a Környezetvédelmi Minisztérium, mely alá a sport ügyek is 

tartoztak, Hector Monro sportminiszter vezetésével. A független hatóságok közül a 

főszereplő a kérdésben, a döntési hatókörrel is rendelkező Brit Olimpiai Szövetség 
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(British Olympic Association, továbbiakban BOA) volt, mellette a Fizikai Rekreáció 

Központi Tanácsa (Central Council of Physical Recreation, továbbiakban CCPR
3
) 270 

sporttal kapcsolatos intézmény és sportolók millióinak a képviseletében.  

A miniszterelnöki hivatal és a kormányzati szervek 1980-as olimpiával 

kapcsolatos hivatalos dokumentumi, levelezései, jegyzőkönyvei, melyek a 

www.cabinetoffice.gov.uk weblapon elérhetőek részletesen visszatükrözik a részvétel 

kérdésével kapcsolatos brit dilemmákat. A százharmincegy darab dokumentum közül 

ötven, a kormány és a külügyi hivatal bojkott-tervben érintett nemzetek és nemzetközi 

szervezetek képviselőivel folytatott nemzetközi levelezéseit, telexváltásait fedi le. A 

BOA tíz alkalommal került írásos érintkezésbe a kormányzati politika képviselőivel, a 

CCPR hétszer értekezett a miniszterelnöki hivatallal az ügyben, míg egyéni sportolók, 

és sportági szervezetek tizenöt alkalommal keresték meg vagy kerültek megkeresésre a 

miniszterelnöki kabinet által.  

A parlament mindkét házában folytak ülések Moszkva kérdéséről, három 

alsóházi (http://hansard.millbanksystems.com/commons/1980) és egy felsőházi ülés 

(http://hansard.millbanksystems.com/lords/1980) teljes jegyzőkönyve és további 

dokumentumok felszólalásokról és képviselői levelekről a kormányzati és ellenzéki 

politikai véleményeket tükrözik vissza. Mivel az olimpiának komoly gazdasági hatása is 

van, így különféle gazdasági vállalkozások, cégek hét alkalommal keresték fel a 

kormányt, az olimpiát érő politikai csatározások miatt felmerülő esetleges veszteségeik 

okán. A többi kormányzati irat között elsősorban a hivatalok közötti belső levelezések, 

valamint a média képviselőivel való levélváltások szerepelnek. Ezen dokumentumok 

elemzésével rekonstruálhatóvá válik az a folyamat, ami Nagy-Britanniában az erős 

nyugati, és belső kormányzati nyomás ellenére a részvétel melletti döntéshez vezetett.  

A négy évvel későbbi Los Angeles-i olimpia kapcsán Romániában az olimpián 

való részvételi döntéshozatal, szintén politikai nyomásra, de a játékokon való szereplés 

mellett állt ki, mely speciális helyzet szintén összevethető a magyar folyamattal. Ehhez 

Harold E. Wilson The golden opportunity: Romania’s political manipulation of the 

1984 Los Angeles Olympic Games című 1993-as tanulmánya ad fogódzót. 

                                                 
3
 A CCPR a sport és rekreációs szervezetek irányításáért és képviseletéért felelős kormányzati 

ernyőszervezet az Egyesült Királyságban. A CCPR 270 intézményt, 150 amatőr sportklubot és sportolók 

millióit képviseli. 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1980
http://hansard.millbanksystems.com/lords/1980


 38 

 A disszertációban a különféle módszerek, és a belőlük levonható eredmények 

integrációjára törekszem, ezáltal kívánok egy több nézőpontot bemutató képet adni az 

1980-as évek magyar folyamatairól. 

 

3.1. Elméleti háttér - fogalmak konceptualizációja 

Dolgozatom témáját tekintve mindenekelőtt a sport, a diplomácia, a történelem, 

és a politika szegmenseibe tartozik és a magyar történelem egy olyan korszakát 

tárgyalja, melynek ideológiai háttere és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer az 

1989/90-es rendszerváltással megszűnt. A korszakra jellemző, hogy a sport 

autonómiájának megvalósulása komoly akadályokba ütközött, annak köszönhetően, 

hogy a politikai vezetés és a szovjet mintára kialakított szocialista ideológia a sportot 

stratégiai területként kezelte. Ennek következménye, hogy a sportszférát érintő 

döntéseket elsősorban politikai vezetők, másodsorban olyan sportdiplomaták hozták, 

akik általában a rendszerhez hű, elkötelezett emberek voltak. A disszertáció 

értelmezéséhez elengedhetetlen bizonyos, elsősorban a magyar és a nemzetközi politikai 

élet leírására használatos fogalom meghatározása. Mindazonáltal, mivel a disszertáció 

címében a sport és a politika kapcsolata szerepel, így elsőként a sport fogalmának 

konceptualizációjára vállalkozom.  

1. Az általános lexikonok a sportot olyan edzésként értelmezik, mely 

meghatározott szabályok szerint, időtöltésként vagy versenyszerű formában valósul 

meg. A fogalom értelmezése azonban ennél sokkal komplexebb megvilágítást igényel, 

ugyanis keletkezését tekintve történelmi, mai megjelenését tekintve szilárd társadalmi 

formában a kultúra része. Igaz az 1986-os Sportlexikon kiemel bizonyos jellemzőket, 

mint a testgyakorlat, az edzés, a versenyzés, a szervezet, a szociális integráció, melyek 

egységükben, kölcsönhatásukban értelmezhetőek és kapcsolódnak a sportfogalomhoz, 

de számunkra mindenképpen fontos, hogy a sportot társadalmi jelenségként, a 

társadalom egy speciális alrendszereként értelmezzük. Ma az általánosan elfogadott 

sportfogalom Európai Sport Charta második cikkelye szerint olyan fizikai tevékenység, 

amely esetenként, vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését 

szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken való 

eredmény elérés céljából. A sportnak tehát feladata a társadalmi és nemzetközi 

kapcsolatok építése is, valamint kiemelkedő eredmények révén a nemzetközi 

megbecsülés elősegítése és a nemzeti presztízs növelése. Christopher Lasch azonban 
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más szempontból világított rá a fogalom lényegére. „A modern sport története a 

hétköznapok valósága előtti fokozatos behódolás története”(Lasch 1984, 138.), mely 

révén a sportpályák és sportesemények körül is megfigyelhetővé válnak a világban 

végbemenő folyamatok. Ugyanakkor „a sport a nép ópiuma is, mely a ragyogás és 

izgalom álomvilágának segítségével eltéríti a tömegeket a valódi problémáiktól”(Lasch 

1984, 142.) Emellett azonban a sport „a népek közötti barátság követe, diplomáciai 

formaságok nélkül”(Kun 1963, 35.) A disszertáció szempontjából ez az utóbbi három 

eltérő megközelítés fog kikristályosodni. 

Természetesen az államoknak is érdemes, és elkerülhetetlen számolni a sporttal, 

és annak eszközrendszerével. Az állam legfőbb céljai, a biztonság, az autonómia, a 

jólét és a presztízs mind olyan kívánalmak, melyek szoros kölcsönhatásban vannak a 

sport funkcióival. Elég a nemzetközi sportesemények kapcsán a biztonsági kihívásokra, 

a terrorista fenyegetésekre gondolni, annak ellenére, hogy az olimpiák alapeszméje és 

célkitűzése, a béke és a fegyverszünet. A sport szorosan összefügg az autonómia 

kérdésével, hiszen a nemzetközi sportversenyeken, olimpiákon saját nemzeti csapattal, 

saját zászló és név alatt való indulás lehetősége az ország egyfajta nemzetközi 

elismerését is jelenti. Harmadsorban, bármely nemzetközi sportesemény megrendezése 

komoly infrastrukturális és gazdasági fellendülést indít meg, mely közvetetten kihat az 

emberek jólétére. Az Európai Sport Charta 3. cikkében kiemeli, „a társadalmi 

sportszervezetek számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a törvényes kereteken belül 

autonóm döntéshozatali mechanizmusokat alakítsanak ki. A kormányoknak és a 

sportszervezeteknek egyaránt tisztelniük kell egymás döntéseit.”
4
 Ez lenne az elvárás a 

21. századra, a vizsgált korszakban ez nem valósult meg.  

2. A diplomácia a nemzetközi kapcsolatok bonyolításának fontos területe. Egy 

1926-os meghatározás szerint: „A XIX. század óta diplomácia alatt részben azoknak a 

szabályoknak és elveknek a foglalatát értik, amelyek szerint az államok külügyeit 

intézik; részben pedig azokat az állami szerveket, amelyek a külügyek intézésére vannak 

hivatva.”(Tolnai 1926, 306.) A Pallas Nagylexikon szerint az állam külügyeinek 

vezetését, valamint az arra vonatkozó szabályok tudományát foglalja magába a fogalom. 

A lexikon kiemeli, hogy a diplomácia eszközei ellentétben állnak a külügyi vitás 

kérdések fegyveres s erőszakos elintézésének eszközeivel, aminthogy a diplomáciai 

összeköttetés megszakítása a barátságos viszony megzavarodásának s háborúra vezető 

                                                 
4
Európai Sport Charta, elérhető: 

http://www.bm.hu/web/portal.nsf/index/33F03E191B4DA760C125720B0041DF46/$file/sportkodex.pdf  

http://www.bm.hu/web/portal.nsf/index/33F03E191B4DA760C125720B0041DF46/$file/sportkodex.pdf
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komoly bonyodalomnak, a diplomáciai összeköttetés újra felvétele a békés hajlamoknak 

előjelét képezi. A kis hidegháború erre meglehetősen jó példákat nyújtott. (Pallas 1998) 

A diplomácia céljaiból fakadóan értelmezhetőek annak hagyományos, „klasszikus” 

funkciói; a képviselet, a tárgyalás, az információszerzés és információ-közvetítés, a 

kapcsolatépítés, az érdekvédelem és a kezdeményezés.  

 3. A sportdiplomácia sajátos célja ezen belül „az ország állami és társadalmi 

sportirányítói testületei és intézményei külkapcsolatainak gondozása, a nemzetközi 

sportéletben való részvétel kedvező feltételeinek biztosítása, s ezen keresztül az 

országkép előnyös alakítása a nemzetközi (sport)közvéleményben.
 
A sportdiplomácia 

feladata tehát, hogy a sport eszközrendszerének felhasználásával segítse, szolgálja az 

adott ország külpolitikai céljainak megvalósítását a sport keretein belül. 

Eszközrendszere igen tág, amivel a nemzetközi sportéletbe bekapcsolódva nagy 

jelentőségű államközi kapcsolatokat teremt meg, hasonló, „sportos” szemléletű 

vezetőket és versenyzőket hoz össze.  

A sportdiplomácia célja, hogy az adott ország sportkapcsolatait úgy alakítsa, 

hogy más országok érdekeit nem sértve, a nemzet különböző célkitűzéseinek (biztonság, 

jólét, autonómia, presztízs, gazdasági, politikai, kulturális érdekek) megvalósítását 

lehetővé tegye. A sportdiplomácia ugyanakkor szoros összefüggésben áll a politikával, 

hiszen a kettő célkitűzései azonos talajon nyugszanak, egy ország felemelkedését, 

fejlődését, a világban való helytállását próbálják előmozdítani. A célkitűzések 

megvalósításhoz, a szakdiplomácia többi területéhez hasonlóan, jól felkészült, 

szakavatott szakdiplomatákra van szükség.  

A magyar sportdiplomácia elsődleges képviselői a különféle országos 

szakszövetségek vezetői, akik a nemzetközi sportági szövetségeken keresztül fejtik ki 

sportdiplomáciai tevékenységüket, valamint a nemzetközi sportszervezetekben feladatot 

ellátó magyar sportvezetők. A magyar szocialista sportdiplomácia ezen képviselői „a 

kétpólusú világrend fennállása idején, mint a legvidámabb barakk általában nyitott 

gondolkodású képviselői, az egész szocialista táborból a legszívesebben látottak voltak 

a nemzetközi sportszervezetekben.”(Földesiné 1993, 32.) A szocialista berendezkedésű 

államokban azonban további szereplők is sportdiplomáciai feladatokat láttak el, ugyanis 

„az élsportolókat, mint a nép követeit diplomáciai küldetéssel ruházták fel: nemzetközi 

sportsikereik kezdetben a szocialista társadalmi rend életképességét, később 

felsőbbrendűségét voltak hivatottak szolgálni.”(Földesiné 1993, 6.) A rendszerváltozást 

követően egy új típusú sportdiplomácia jelent meg Magyarországon a központi 
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koordináció, szocialista országok sportvezetőinek éves értekezletének megszűnésével, 

így a különféle sporttal kapcsolatos egyezmények már inkább szakmai alapon, és nem a 

szövetségek feje felett köttetnek.(Aján 1991, 9.) 

4. Az olimpiai mozgalom magába foglalja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, 

az Olimpiai Játékok Szervező Bizottságait, a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat, a 

Nemzetközi Szövetségeket, a nemzeti szövetségeket, klubokat és természetesen a 

sportolókat. Az Olimpiai Chartában lefektetettek szerint az olimpiai mozgalom célja, 

hogy hozzájáruljon egy békésebb és jobb világ építéséhez a fiatalok sport által való 

nevelésén keresztül, melynek mindenféle diszkriminációtól mentesen kell működnie az 

olimpiai eszmével összhangban, ami magába foglalja a kölcsönös megértést, barátságot, 

szolidaritást és a fair playt. Az olimpiai mozgalom küldetése szerint többek között 

kiválasztja az olimpiát rendező városokat, olimpiai játékokat szervez, támogatja a nők 

részvételét a sportban, biztosítja a sportolók védelmét, elősegíti a sporton keresztüli 

fejlődést. Avery Brundage szerint azonban az olimpiai mozgalom elsődleges célja a 

nemzetközi jóakarat építése, így „nem engedhető meg, hogy bármely politikai hatalom 

ezt arra használja ki, hogy bebizonyítsa erejét a másikkal szemben.”(Sun Byung K. és 

mtsai 1984, 366.) 

5. Magyarországon a II világháborútól kezdődően az élet minden területe, így a 

kultúra és a sport világa is a politikai akarat befolyása alá került. A politika Halcrow 

szerint egy terv vagy vezérlő elv, melyet egy entitás, mint a kormányzat valósít meg a 

rendelkezésére álló alternatívákból, hogy teljesítsen egy célt. Más szóval a politika 

„érdekek által vezérelt akaratok harcának a megjelenése”.(Bihari és Pokol 2004, 87.) A 

hidegháború idején a politikai hatalomgyakorlók kezében igen jól kifejezhető vezérlő 

elv nyugodott, mely a két világ közötti harcot keltette életre. A szocialista blokkot a 

nyugati világ legyőzése, és a kommunista hegemónia létrehozásának a célja vezérelte, 

míg nyugaton a kapitalizmus, a demokrácia terjesztése és a Szovjetunió megfékezése 

volt az elsődleges célkitűzés. E célok eléréséhez többféle eszközt bevetettek, egyrészről 

a fegyverkezést, a háborús küzdelmeket, másrészről a gazdasági szférában való magas 

szintű teljesítést, a másik fél gazdasági lekörözését, harmadrészt a kultúra területén való 

kimagaslást, a sport szférája pedig nemzeti sikerekkel, olimpiai győzelmekkel lehetett 

bizonyítani a rendszer feljebbvalóságát és életrevalóságát.  

6. Disszertációm a bipoláris, más néven kétpólusú világ egy speciális 

időszakára vonatkozik. A bipoláris világ alatt a II. világháború után létrejött és a 

rendszerváltozásokig tartó nemzetközi rendszert értem. A bipoláris világ jellemzője, 
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hogy egyik pólusán a kapitalizmus eszméiből táplálkozó Egyesült Államok és 

szövetségesei helyezkedtek el, az antagonikus pólust pedig a Szovjetunió és a hozzá 

kapcsolódó szocialista-kommunista államok alkották. A kétpólusú világot rendkívül jól 

reprezentálta a megosztott Németország a berlini fallal, és az Európa közepén 

leereszkedő vasfüggöny. Az új világrend, illetve a szembenállás kezdetét néhány történész 

egészen az 1917-es bolsevik forradalomra vezeti vissza (pl. Denna Frank Fleming), míg a 

többség a korszak nyitányát Churchill 1946. márciusi fultoni beszédéhez
5
, vagy a következő 

évben bekövetkező fordulópontokhoz – Truman doktrína
6
, Marshall-terv

7
, Kominform

8
 

megalakulása – köti. A korszak végpontját a kelet-európai rendszerek 1989-es dominószerű 

széteséséhez köthetjük, igaz a birodalom központjának, a Szovjetuniónak a széthullása még két 

évet váratott magára. A bipoláris világ korszakát, disszertációmban az 1946 és 1989 közötti 

világtörténeti korszakként definiálom. 

7. A hidegháború ennek a bipoláris világtörténeti korszaknak egy másik megnevezése, 

melyet a két ideológiai blokk szembenállása jellemzett. A „kis hidegháború” korszaka pedig 

az 1970-es évek enyhülési folyamatait követően, az 1979. decemberi afganisztáni szovjet 

invázióval kezdődő lényegében Gorbacsov 1985-ös hatalomra kerüléséig tartó időszak, melyet a 

szovjet-amerikai konfliktus felélénkülése, és az újra megélénkülő fegyverkezési verseny 

jellemez. 

8. A szocialista-kommunista államok, „a kelet” illetve a szovjet blokk országainak 

csoportjába a Szovjetunió, és azok a többé vagy kevésbé befolyása alatt álló nemzetek 

tartoznak, melyek a világháború után adaptálták a sztálini eszméket, és egypártrendszerű, 

totalitárius politikai hatalmat és köztulajdonra épülő gazdasági rendszert vezettek be. Közös 

jellemzőjük, hogy állampártjuk tagja volt a Kominformnak, az európai szocialista nemzetek 

pedig Jugoszlávia kivételével, az Egyesült Államok és szövetségeseinek védelmi szövetségének 

(NATO) ellenében létrehozták a Varsó Szerződés védelmi katonai-politikai szervezetét és a 

gazdasági együttműködés támogatására pedig a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát.  

9. A kapitalista blokkba ezzel szemben, a máskor „nyugat”-ként is megnevezett 

országok tartoznak, melyek az Egyesült Államok vezetésével egy kapitalista, magántulajdonra 

épülő, demokratikus vezetésű államszervezetet valósítottak meg. Ide sorolhatók az angolszász 

                                                 
5
 1946. március 5-én hangzott el az egyesült államokbeli Fultonban Winston Churchill korábbi brit 

miniszterelnök híres beszéde, amelyben kijelentette, hogy vasfüggöny húzódik keresztül Európán. 
6
 A Truman-doktrína szerint, az Egyesült Államok nem tűri el a II. világháború után kialakult status quo 

erőszakos megváltoztatását, és gazdasági illetve katonai segítségnyújtással beavatkozik azon 

országokban, ahol a kommunizmus térhódítása fenyeget 
7
 George C. Marshall, amerikai külügyminiszter, 1947. június 5-én átfogó amerikai segélyprogramot 

hirdetett meg minden olyan háború sújtotta európai ország számára, amely az újjáépítésben hajlandó volt 

az Amerikai Egyesült Államokkal együttműködni. 
8
 1947. szeptember–október fordulóján alakult meg a lengyelországi Sklarszka Porebán a Kommunista és 

Munkáspártok Tájékoztató Irodája 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Status_quo&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1947
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_5
http://hu.wikipedia.org/wiki/USA
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világ országai, egyes távol keleti, USA befolyás alatt működő államok, mint Japán vagy Dél-

Korea, valamint Európa országai a vasfüggönytől nyugatra a déli diktatúrák kivételével.  

10. Mivel a disszertáció alapvetően a sport és a politika kapcsolatát az olimpiák 

tükrében elemzi, így az olimpiai bojkott, olimpiai távolmaradás, illetve olimpiai nem részvétel 

fogalmai definiálásra szorulnak. Az olimpiai bojkott esetében a távolmaradó ország politikai 

indokokra hivatkozva határoz úgy, hogy az olimpiai játékokra szóló meghívást elutasítja, és 

távolmaradásával igyekszik a világ, illetve a rendező ország tudomására hozni, hogy döntése 

hátterében a rendező országhoz kapcsolódó politikai folyamatokkal való egyet nem értés van, 

ugyanis nem tudja elfogadni a rendező országban zajló politikai, esetleg katonai eseményeket, 

döntéseket. (4. táblázat) Az olimpiai távolmaradás azonban egy bővebb kategória. Ide 

sorolható azon országok olimpiai nem részvétele, amelyek nem politikai, hanem gazdasági 

okok, vagy belpolitikai, társadalmi nehézségek miatt nincsenek ott az olimpián, sőt az is 

megeshet, hogy az ország olimpiai bizottsága nem kap meghívást a játékokra, vagy a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság eltiltja, és egyúttal ideiglenesen megszünteti nemzeti olimpiai 

bizottságának NOB tagságát. 
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4. A politika és az olimpiai sport kapcsolatának megjelenése 

Magyarországon  

 

 Magyarország számára a modern olimpiai mozgalom kibontakozása a 19. század 

végén lehetővé tette, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia szorítása ellenére 

Magyarország a sportban autonóm államként szerepelhessen, és kimagasló 

eredményeivel felhívja magára az egész világ figyelmét. Kertész István egyértelműen 

rámutat arra, hogy „a társadalmi haladás és a nemzeti függetlenség magyarországi 

harcosai már a 19. század első felében jó eszközt láttak a testi nevelés fejlesztésében, 

később pedig az olimpizmus népszerűsítésében ahhoz, hogy a nemzeti öntudatot 

erősítsék.”(Kertész 2001, 119.) Az első világháború kitöréséig megrendezésre kerülő öt 

olimpián Magyarország 32 dobogós helyezést, köztük 11 első helyet szerzett, mindezt 

annak ellenére, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia miatt a külügy igyekezett a 

hadsereg kötelékeiben szolgáló magyar sportolók, elsősorban vívók magyar jelképekkel 

való szereplését korlátozni. Ez az eredmény, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

létrehozásában és működtetésében való hatékony közreműködés lehetővé tette, hogy 

Magyarország olimpia rendezésére kandidáljon. Az osztrák kötelék némileg azonban 

továbbra is fenyegetett.
9
 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1914-es párizsi ülésén, az 

1920-as játékok megrendezésére jelentkező Magyarország esélyeinek felmérése 

érdekében, Andrássy Géza és Muzsa Gyula NOB tagok egy „véleményszavazást” 

kezdeményeztek, melyen Budapest támogatottsága egyértelművé vált.
10

  

                                                 
9
 „A Magyar Olimpiai Bizottság nyugszik babérjain, pedig a NOB tagjainak többsége nem akarja Bécs 

mellőzésével Budapestre tenni az 1920-as olimpiász színhelyét. Pályázik erre Olaszország, Hollandia, 

Belgium és Amerika is.”(Kutassi 1995, 34.) 
10

Kivonat a MOB 1914. július 14-én tartott (rendkívüli) ülésének jegyzőkönyvéből: „Antwerpen városa, 

mely tudvalevőleg Belgiumban fekszik, egy nagyobb küldöttséggel jelentkezett a NOB ülésén, mely 

küldöttség az uralkodó, a kormány, tartomány és annak fővárosa: Antwerpen nevében a VII. olimpiász 

színhelyéül Antwerpent kérte választani. Kérésük támogatására egy díszművet is hoztak „La Olimpiade 

1920” cím alatt, melynek minden egyes példánya a NOB minden tagja nevére külön-külön dedikációval 

volt ellátva. A kérdés feletti meglepetésében a NOB azonnal nem határoztatván, ezt egy későbbi ülésre 

helyezte kilátásba. Önként értetődik, hogy úgy Andrássy Géza gróf elnöktársam, mint csekélységem, 

rögtön megindítottuk az ellenakciót, s ebben nagy segítségünkre volt az a nagy szimpátia, amely a NOB 

tagjaiban az 1911-ben Budapesten tartott konferencia alkalmával a magyar sportviszonyok fejlettsége 

folytán, valamint fővárosunk nagy kultúr-intézményeinek megismerése folytán keletkeztek. Az érvek 

súlya alatt a NOB egy véleményszavazást /vote d’opinion/ ejtett meg, melynek eredménye gyanánt 21 

szóval a többi elenyésző 7 szavazat ellenében Budapestet jelölte meg a VII. olimpiász színhelyéül. 

Tisztelt Bizottság! A tiszta jogi helyzet ma az, hogy az elsőség Magyarországé, utána Hollandia 

következik. Más európai meghívás ez idő szerint nincs. E kedvező helyzet most a kötelességek sorozatát 

rója ránk.” (Keresztényi 1970, 289.) 
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A nemzetközi politika azonban gátat szabott a szép reményeknek.
11

 A hosszú 

háború kitörése a magyar sportot sokszorosan sújtotta. A háborút követően az ország 

megcsonkítva, gazdaságilag romokban hevert, sok kiváló magyar sportoló holtan 

maradt a csatatéren
12

, valamint a vesztes államokkal szemben tanúsított elutasítás 

következtében Magyarországra is kiterjedt az a sportblokád, aminek köszönhetően a 

nemzetközi sporteseményeken való szereplés lehetőségét igen sok sportágban 

felfüggesztették. Magyarország így nemcsak az olimpia-rendezés lehetőségétől, de az 

1920-as olimpiászon való részvételtől is elesett.  

A bojkott-háború vezéralakja az angol futballszövetség volt, több európai 

nemzet azonban inkább amellett kardoskodott, hogy a világpolitikai eseményeket távol 

kell tartani a sporttól, és a sportérintkezéseket nem szabad politikai megfontolások miatt 

korlátozni. Hollandia kijelentette, hogy amennyiben az antant kifogásolná futball 

tagegyesületeinek magyar, osztrák, német csapatok elleni mérkőzéseit, akkor ő maga 

fogja bojkottálni az olimpiát. Svájc májusban futballcsapatot küldött Budapestre, 

demonstrálandó Magyarország elismerését. Olaszország azzal tiltakozott az olimpiai 

bojkott ellen, hogy az olimpiász előtt a kizárt országok atlétáival közös versenyre küldte 

saját olimpikonjait. Angliában az evezőssport képviselői júniusban arról határoztak, 

hogy a Henley Royale regattán a régi szabályok szerint, minden korlátozás nélkül 

fogják megszervezni a versenyeket. A Nemzeti Sport 1920. február 2-i számában a 

következő értékelés jelent meg a bojkott-törekvésekkel kapcsolatban: „A sport élő 

lelkiismerete erősebbnek bizonyult, mint a politikáé, és a népszövetség paródiájával 

cserepekre tört nemzetközi kultúrközösség romhalmazában a sportérintkezés szálai 

tűntek az egyedüli épen maradt résznek.”
13

  

Svédország szimpátiája Magyarország irányába már a világháború előtt is több 

alkalommal felvillant. 1920. január 1-én a svéd futballszövetség újévi üdvözlete 

”messze világító fénnyel hirdette országnak-világnak, hogy nem hagyja elesni a magyar 

sportot”
14

. A svéd származású FIFA alelnök, Ludvig Kornerup folyamatosan 

                                                 
11

 „Reménységeink a szivárvány minden színében ragyogtak, mikor eldördült Szarajevóban a végzetes 

revolverlövés, s reá nem sokára az első ágyúszó, hogy széttépve reményeink színes fátyolát, arra a hosszú 

és vesztett háború, és az azt követő nyomor és szenvedés végzetes sötétségét borítsa. A sors iróniája, hogy 

nekünk ítélt Olympiádot éppen ott rendezték meg és azok 1920-ban, akik annak idején csak a saját 

szavazatukkal rendelkezhettek, tetőzve azzal, hogy a legyőzötteket még a részvételből is 

kizárták.”(Muzsa 1927, 3.) 
12

 Mudin Imre, Kovács György, Gillemot Feren atlétika, Las-Torres Béla, Demján Oszkár úszás, 

Zulawszky Béla, Békessy Béla, Szántay Jenő vívás, stb. 
13

 Nemzeti Sport, 1920. február 2. - Tribün 
14

 Nemzeti Sport, 1920. január 5. – Északi barátunk üzenete 
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figyelemmel kísérte a nemzetközi sportéletben folyó szóviharokat, és 

megbotránkozásának adott hangot, amikor értesült arról, hogy az olimpiát megelőző 

lausanne-i összejövetelből kizárták a központi hatalmakat.
15

 Erre reagálva azonnal 

kilépett a svéd olimpiai bizottságból, mivel nem helyeselte a NOB határozatát.  

1920. márciusában szintén a svédek jártak közben Magyarországon annak 

érdekében, hogy kiváló magyar birkózók útlevelet kaphassanak, és elutazhassanak 

Malmöbe, egy nemzetek közötti viadalra.
16

 A svéd sajtó heteken át cikkezett a gúzsba 

kötött Magyarországról, a megszállt magyar területek gyötrelmes helyzetéről, és arról az 

elszánt hangulatról, melyet a „Nem, Nem Soha!” jelszó hirdetett. A versenyek ideje 

alatt a svéd sajtó hasábos cikkekben követelte, hogy a volt központi hatalmak sportját is 

hívják meg Antwerpenbe, június végére pedig kongresszust szerveztek a semleges 

államoknak Amszterdamban, ahol kifejezték közös tiltakozásukat a bojkott ellen.  

Az 1920-as olimpiára azonban a rendező Antwerpen nem küldött meghívót a 

volt központi hatalmaknak, a mozgalmat alapító Magyarország csak távolról figyelhette 

a sporteseményeket.
17

 A magyar sportvezetés azonban azonnal kijelölte a jövő 

elsődleges feladatát: „Meg kell fellebbezni az antant sportbíróságának az ítéletét, de 

nem óvással, rőfös nyilatkozatokkal, hanem sporteredményekkel, amelyek ország-

világnak hirdetik és bizonyítják, hogy a magyar sportot méltatlanul zárták ki a világ 

legjobbjainak az olimpiai küzdelméből.”
18

 „Hisszük, hogy az eljövendő négy 

esztendőben megtisztulnak a gyűlölet iszapjától a szívek, s a sport békés harcmezején, a 

pályán végre baráti kezet szorítanak egymással azok a nemzetek, amelyek ma az 

olimpiai tusát vívják, azokkal amelyeket a gyűlölet és a politika száműzött onnan.”
19

 

1927-ben Muzsa Gyula már pozitívan tekintett vissza a NOB Antwerpeni olimpia utáni 

                                                 
15

 „A hiba azonban annál nagyobb, mert a sportvezetőség nem az igazi bűnöst, hanem ezer meg ezer fiatal 

sportűzőt büntet, akik a háború kitörésekor 13-20 évesek voltak. Okvetlenül felvetődik a kérdés, honnan 

veszi egy sportintézmény a jogosultságot ehhez. Másfelől pedig miért állnak meg akkor félúton? Miért 

nem vonják akkor felelősségre Oroszországot is?” Sporthírlap, 1920. január 19. – A svéd futballszövetség 

elnökének, Kornerupnak levele a bojkott ügyében 
16

 „Birkózóink előtt megnyílt a semleges külföld és még hozzá az északi országok imponáló erejű 

sportvilága. Hat év után újra meg lehetett mutatni a külföldnek, hogy élünk, hogy vagyunk, hogy tudunk. 

Igen, hogy tudunk!” Nemzeti Sport, 1920. március 9. – Magyar birkózók svédországi útja 
17

 „Be szomorú dolog most külföldi sportlapot olvasni. Telve vannak nagyvonalú akciókkal, imponáló 

teljesítményekkel és sehol egyetlen szó a magyar sportról, amely valamikor tehetségtől duzzadó tagja volt 

a nemzetek sportköztársaságának. Azon tanakodunk, mi lehet ennek az oka? [...] Antwerpen leeresztett 

sorompója nem jelentheti azt, hogy a magyar sport alávesse magát az antant-sportbíróság gyűlölettől 

diktált ítéletének és gúzsba-kötötten, kerekre nyitott szemmel bámulja a káprázatosan szép olimpiai 

tornát.” Sporthírlap, 1920. február 26. – Antwerpennel szemben 
18

 Sporthírlap, 1920. február 26. – Antwerpennel szemben 
19

 Sporthírlap 1920. augusztus 23. – Az Antwerpeni Olimpiász 
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ténykedésére.
20

 Az első világháború után Magyarországon az olimpiai játékok 

kérdésében mind a sajtó, mind pedig a sportvezetői nyilatkozatok azt a bizalmat és hitet 

tükrözték, hogy a sport felül tud kerekedni a nemzetközi politikai nehézségeken, 

ellenállásokon, és megfelelő erővel rendelkezik ahhoz, hogy a béke követévé, a 

nemzetek közötti barátság és együttműködés eszközévé váljék. Az olimpiai 

mozgalomban részt vevő nemzetekben ekkor még erősen munkáltak a modern olimpiai 

versenysorozat megalkotásakor lefektetett eszmék és ideálok.  

A két világháború közötti évtizedekben Magyarországon a sport találkozása a 

politikával elsősorban a trianoni békeszerződés határmódosításaihoz, valamint azon 

passzusához köthető, miszerint a magyar haderő nem haladhatja meg a 35 000 fős 

létszámot. Ez lehetett az egyik oka annak, hogy a magyar országgyűlés 1921-ben 

megszavazta az LIII. Törvényt a testnevelésről, mely életre hívta a levente-mozgalmat, 

és az iskolát elhagyó fiúk testi nevelését kötelezővé tették 21 éves korig. Ezen levente-

foglalkozások keretében lehetővé vált olyan gyakorlatok végzése is, melyek 

végeredményben a katonai előképzés kritériumainak is megfeleltek. Ezek alapján 

elmondható, hogy a sport Magyarországon politikai tekintetben, ebben az időszakban 

egyrészt a honvédelem egyik eszköze lett, másrészt pedig az magyar élsport kiemelkedő 

eredményei az új határok közé szorított ország nemzetközi elismeréséhez segítettek 

hozzá. A bethleni konszolidáció liberális politikai felfogását valló 1920-as éveket 

követően, „az 1930-as években egy erősen központosított, államilag irányított 

testnevelés és sportpolitika kialakítása volt a cél”(Szikora 2001, 129.), melyhez a 

nemzetközi sportsikerek révén nyert elismerések fontos diplomáciai erőt kölcsönöztek. 

Kelemen Kornél OTT elnöknek az 1936-os berlini olimpia előtti nyilatkozata a magyar 

nemzet sport általi felemelkedésének a lehetőségét pendítette meg.
21

 

A második világháború kitörése miatt az 1940-ben és az 1944-ben esedékes 

olimpiai játékokat nem lehetett megtartani, majd a világháborút követően egy teljesen 

új, ideológiai alapokon nyugvó, kétpólusú világrend bontakozott ki, mely egyértelműen 

a politikai versengés egyik színhelyévé tette a sportversenyeket, kiváltképpen pedig az 

olimpiai játékokat. 

                                                 
20

 „A sport csodálatos, az egész emberiséget összefogni tudó, kibékítő hatalomnak bizonyult, midőn egy 

évre reá minket magyarokat hívtak vissza elsősorban, és meggyőződésem az, hogy a NOB vezetői maguk 

számoltak azzal, hogy egy olyan kultúrnép távolléte a nemzetek nagy békés versengéséből, mint a magyar, 

az olympiai eszmére vethetett volna árnyékot.”(Muzsa 1927, 3.) 
21

 „A magyar nemzet az emberi együvé tartozás kifejezőjének tartja az olimpiai eszmét. […] Berlinben is 

megjeleni a felkészült magyar versenycsapat, amely az olimpia eszméje iránti lelkesedéssel az emberiség 

megértésébe, a magyar nemzet jövőjébe vetett hittel mutatja be ezúttal is tiszta, nemes 

áldozatát.”Testnevelés, 1936. szeptember 3. sz.  



 48 

5. Az olimpiatörténet politikai vetületei a „kis 

hidegháborúban” 

 

Az 1950-es évekre, a világháború folyamán még egymás mellett harcoló 

nagyhatalmak közötti kapcsolat az ideológiai megosztottság és a hidegháború 

kibontakozásával, politikai, diplomáciai, sőt a világ bizonyos pontjain katonai 

csatározásoktól lett terhes. Az 1970-es években az Egyesült Államok, és a Szovjetunió 

között meginduló tárgyalássorozat több nemzetközi konfliktus tekintetében átmenetileg 

jelentős áttörést tett lehetővé: a vietnámi háború befejezését, egy olyan megállapodást, 

mely garantálta a megosztott Berlinhez való eljutást, a szovjet befolyás jelentős mérvű 

csökkentését a Közel-Keleten, az arab-izraeli békefolyamat kezdetét, valamint az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletek és a helsinki folyamat 

megindulását. A fegyverkezési verseny, a létrejövő fegyverzetkorlátozási egyezmények 

ellenére is gyakorlatilag tovább folyt, ahogyan az olimpiai aranyérmekért való 

vetélkedés intenzitása sem hagyott alább.(Kissinger 1998, 732.) A hivatalos szocialista 

stratégiának megfelelően a „szovjet blokk” országai egy folyamatos növekedő tendencia 

eredményeképpen az 1976-os olimpián már az aranyérmek 57%-át tudták megszerezni.  

1976. novemberében James Carter elnökké választásával kezdett a béke egyre 

törékenyebbé válni, ugyanis 1978. június 7-ei beszédében, az annapolisi 

Haditengerészeti Akadémián felszólította a Szovjetuniót, hogy külpolitikájában 

törekedjék önmérsékletre, máskülönben az Egyesült Államok készen áll akár a 

konfrontációra is.(Magyarics 2000, 413.) A SALT-II tárgyalások alapján még sikerült 

ugyan egy megállapodást aláírni, de azután az új, közepes hatótávolságú, SS-20-as 

szovjet rakéták európai telepítése, és 200-600 darab amerikai Persching II-es rakéta 

NATO felhasználásra való felajánlása miatt a kapcsolatok újra befagytak a két ország 

között, melyet az 1979. december 26-ai afganisztáni bevonulás koronázott meg.  

Carter elnök, mivel nagyszabású geopolitikai terveket gyanított a beavatkozás 

mögött, egy sor megtorló intézkedést vezetett be; leállította a Szovjetunióba a 

gabonaszállítást, korlátozta a szovjetek halászati jogait amerikai vizeken, illetve 

megtiltotta új szovjet konzuli képviseletek megnyitását. Az 1980. január 23-ai 
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beszédében hirdette meg, az azóta Carter-doktrínaként jegyzett állásfoglalását, melyben 

először hangzott el az olimpia bojkottjának a lehetősége.
22

 

 

5.1. Csonka olimpia – első felvonás 

A XXII. Nyári Olimpiai Játékokat 1980. július 19. és augusztus 3. között 

rendezték meg Moszkvában, 81 ország 5217 sportolójának részvételével. Melbourne óta 

nem volt ilyen alacsony a részvétel. A szocialista világ fővárosa nem először pályázott a 

játékok megrendezésére, de míg 1970-ben Amszterdamban még lemaradt Montreal 

mögött, addig 1974-ben a NOB 75., bécsi ülésszakán hatalmas fölénnyel nyerte a 

szavazást, maga mögé utasítva Los Angeles városát. 

Az ország hatalmas erőfeszítésekkel készült az esemény megszervezésére, 

kifejezett jelentősége volt a szervezők számára annak, hogy a bipolárissá vált világban, 

1980-ban nyílt először lehetőség arra, hogy egy szocialista ország váljon házigazdájává 

a sport legnagyobb ünnepének. Az előkészületek sok millió rubelt emésztettek fel, 

számos új és korszerű stadion épült fel, javították az infrastruktúrát. Az olimpia 

költségvetése mintegy a müncheni tízszeresére rúgott. A játékok előkészületei során a 

szovjet sportdiplomácia a világ sportéletének is meghatározó tényezőjévé vált. A 

szovjet sportszervek hosszú lejáratú együttműködési megállapodásokat kötöttek számos 

ország sportvezetőivel a világ minden részéről. Az óriási készülődés közepette viszont, 

fél évvel a megnyitó ünnepség előtt viharfelhők kezdtek gyűlni az „olimpia egén”. 

Carter egy csöppet sem viccelt, mikor januárban az olimpia bojkottjára szólított 

föl, bár a világ meglehetős fanyalgással fogadta a felhívást. Ekkor még a Fehér Ház 

szóvivője is visszakozott, mondván az elnök inkább csak figyelmeztetésnek szánta 

szavait. Az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának (USOC) elnöke, Don Miller, 

egyenesen képtelenségnek tekintette a bojkottálást. „A bojkott képtelenség, csak akkor 

kerülhetne szóba, ha a rendező a játékok alapvető szabályait megsértené. Arról nem is 

szólva, hogy ha az elnök által tervezett bojkott létrejönne, akkor Los Angeles is aligha 

rendezhetné meg az 1984-ben esedékes játékokat.”(L. Pap 2003, 141.) 
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 „Most a Szovjetunió radikális és agresszív új lépést tett. Hatalmas erejét egy viszonylag védtelen 

ország ellen használja fel. Az Afganisztán elleni invázió következményei a második világháború óta a 

legsúlyosabb veszélyt jelenthetik a világbékére… A Szovjetuniónak konkrét árat kell fizetnie 

agressziójáért. Mi és más országok, miközben folyik az invázió, nem folytathatjuk tovább a 

Szovjetunióval való kapcsolatainkat úgy, mint azelőtt. Az Olimpiai Bizottság tudomására hoztam: amíg 

szovjet inváziós erők vannak Afganisztánban, sem én, sem pedig az amerikai nép nem támogatja, hogy 

olimpiai csapatot küldjünk Moszkvába. A Szovjetuniónak rá kell ébrednie, hogy katonai erő afganisztáni 

bevetésével kapcsolatos döntése költséges dolog lesz számára, minden értékes politikai és gazdasági 

kapcsolatban…” (Fischer 1992, 319.) 
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A NOB elnökségi ülésén, február 13-tól Lake Placidban az olimpia 

politikamentességét védő lord Killanin, és a helyszín megváltoztatásáért küzdő amerikai 

külügyminiszter, Cyrus Vance között jelentős vita alakult ki. Vance egyértelművé tette 

az amerikai kormányzat bojkott-törekvését.
23

  A végső szavazáson azonban, a jelenlévő 

73 NOB képviselő, az amerikai képviselőt is beleértve, egyöntetűen a moszkvai olimpia 

mellett foglalt állást. A Carter-adminisztráció viszont hajthatatlannak bizonyult, és az 

USOC-ra próbált nyomást gyakorolni, a kormányzati támogatás megvonásával, és 

adóterhek kirovásával fenyegette meg a szervezetet. Ezek után Colorado Springsben 

tartott bővített ülésükön végül szavazásra bocsátották a kérdést, amelyen az olimpiai 

bizottsági tagok 1604:797 arányban a bojkott mellett döntöttek. A hírt hivatalosan 

március 21-én jelentette be Carter elnök, a közvélemény 70%-a és a sajtó is szimpatizált 

a határozattal. 

Ettől kezdve az USA rendkívül erős lobbiba kezdett, hogy további országokat is 

a bojkott mellé állítson, és így közös erővel, nehéz körülmények közé szorítsák a 

Szovjetuniót. Persze a Kreml sem hagyhatta szó nélkül az ellene folyó propagandát. 

Először még derűsen fogadták a felhívás hírét, Vlagyimir Popov az Izvesztyijának adott 

interjújában leszögezte: „Az olimpiai eszme nemes célkitűzéseit elferdítő politikai 

spekulációk szervezői előbb-utóbb elmerülnek az általuk kavart hullámokban.”(L. Pap 

2003, 141.) Később, amikor felmerült annak a lehetősége, hogy az olimpia 

„lealacsonyodik” szocialista országok versenyévé, és ezzel elveszti „nemzetközi” 

jellegét, a szovjet hatalom is komoly aggodalmának adott hangot.  

Az amerikai diplomácia végül félig sikert aratott. A távolmaradás mellett döntött 

32 ország, további 33 ország a meghívó levélre sem válaszolt. Olyan európai hatalmakat 

viszont nem sikerült meggyőznie Carternek, mint Nagy-Britannia, Franciaország, 

Spanyolország vagy Dánia. Ők, illetve 14 további ország, ellenálltak még kormányaik 

akaratának is, és kiutaztak a játékokra, ahol az olimpiai zászló alatt vonultak fel, és 

győzelmük tiszteletére az olimpiai himnuszt játszották el. A bojkottot választó országok 

sportolóitól tucat számra érkeztek a NOB-hoz az egyéni nevezési kérelmek, de a 

szabályok ezek elfogadását nem tették lehetővé. Sok levelet kapott a NOB 

magánszemélyektől, és különféle társaságoktól, a bojkott kérdés tárgyában. (Melléklet 
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 „Mialatt mi itt ma este összegyűlünk, óriási fenyegetésnek van kitéve a béke a világban, mely alapvető 

fontosságú kihívást jelent az olimpiai mozgalomra nézve… Ha az olimpia alapelveit figyelmen kívül 

lehet most hagyni, akkor a játékok jövője is veszélynek lesz kitéve… A megoldás az volna, ha a Játékok 

megrendezési jogát átruháznánk Moszkváról egy másik városra, vagy városokra ezen a nyáron…Mi nem 

fogjuk hagyni, hogy amerikai csapat részt vegyen egy interveniáló nemzet fővárosában tartott Olimpiai 

Játékokon.” Cyrus Vance beszéde a NOB elnökségi ülésen, Olimpiai Bulletin No 148, MOB, 109. 
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1-14. képek) A távolmaradók azt igyekeztek hangoztatni, hogy versenyzőik nélkül nem 

lesznek igazi küzdelmek, és nem születnek új rekordok Moszkvában, de a 14 nap alatt 

felállított 36 világ- és 74 olimpiai csúcs ezt a mítoszt szertefoszlatta.  

Július 16-án Moszkvában tisztújító gyűlést tartott a NOB, melynek során Juan 

Antonio Samaranchot választották meg új elnöknek. A leköszönő vezető, az ír lord 

Killanin, a zárónapon csípős szavakkal kommentálta az amerikai (sport)diplomáciát: 

„Személy szerint úgy gondolom, hogy sajnálatos az, hogy az Egyesült Államok elnöke – 

a sport-ügyben – nem volt tényszerűen tájékoztatva…Ez vezetett a hibához…Az 

amerikaiak nem értik, hogyan működik a sport. Nem értik, hogy hogyan dolgoznak a 

nemzeti olimpiai bizottságok. Nem értik hogyan működik a NOB. Nem értik, hogyan 

működnek a nemzeti és nemzetközi szövetségek… Szerintem másról fogalmuk sincs, mint 

az amerikai fociról és a baseballról, amelyek, ha szerepelnének az Olimpiai Játékokon, 

talán most nem is lenne ez a bojkott…”(Hume 1990, 63.) 

 

5.2. Los Angeles - az erő politikája 

A két nyári olimpia között eltelt négy év alatt csak a szereplők változtak, a 

színdarab ugyanaz maradt. Azonban amíg az Egyesült Államokban Ronald Reagannek 

sikerült talpra állítania a gazdaságot és Amerika presztízse nőtt, addig Brezsnyev 1982-

es halálát követően sem Andropov, sem Csernyenkó vezetése alatt a Szovjetunió nem 

volt képes megújulni, és gazdasági nehézségek jellemezték a többi szocialista országot 

is. Reagan eközben vissza kívánta szerezni az USA vitathatatlan vezető szerepét a 

nyugati világban, illetve meg akarta állítani a szovjet expanziós törekvéseket. 

Egyértelmű célja az volt, hogy olyan fegyverkezési versenybe kényszerítse a 

Szovjetuniót, hogy gazdaságának összeomlása a birodalom összeomlásához vezessen. A 

korszak szovjet-amerikai kapcsolatait legjobban az mutatja, hogy 1979. június, és 1984. 

szeptembere között nem került sor legfelsőbb szintű szovjet-amerikai találkozóra, a 

fegyverzetcsökkentési tárgyalások mind kudarcba fulladtak, és újra előtérbe került a 

hidegháborús retorika és propaganda.  

 1980-ban Moszkvát megsértette James Carter és a hozzá csatlakozó országok 

sora, amikor nem utaztak el az olimpiára. 1984. megint az olimpia éve volt, a helyszín 

Los Angeles.  A szervezőbizottság elnöke, Peter Ueberroth komoly erőfeszítéseket tett 

mind gazdasági, mind politikai szempontból, hogy sikeres, emlékezetes olimpia 

jöhessen létre. Természetesen tartott attól, hogy a moszkvai bojkottnak következményei 
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lehetnek, így többször is kért találkozót a szovjet főtitkárral Csernyenkóval, hogy 

elsimítsa a nézeteltéréseket, de a szovjet vezető, ezeket rendre elutasította. Ellentétes 

hatást keltett a kaliforniai törvényhozó testület Reagan elnök által támogatott határozata, 

mely nem-kívánatos személyiségeknek nyilvánította a szovjet állampolgárokat az 

államban, arra reagálva, hogy 1983. augusztusában a szovjet légtérben lelőttek egy dél-

koreai repülőgépet. Az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága ugyanakkor erősen 

bírálta ezt a korlátozást, hasonlóan vélekedett Ueberroth is, így Reagan elnök végül 

engedett, és visszavonták a határozatot.  

1984. januárjában Juan Antonio Samaranch, NOB elnök, külön találkozót 

szervezett a szovjetek és az amerikaiak olimpiai bizottságai között, hogy addig még 

tisztázatlan kérdéseket vitassanak meg a nyári játékok tekintetében. A megbeszélés 

eredménye egy szerződés, mely szerint a Szovjetunió versenyzői költségmentesen 

lakhatnak az olimpia alatt, saját repülőgéppel érkezhetnek a játékokra, számukra az 

akkreditációs kártya vízumként is szolgál, valamint szovjet hajó is horgonyozhat Los 

Angeles kikötőjében. Megállapodtak abban is, hogy a Szovjetunió április 24-ig fog 

véglegesen nyilatkozni a részvételről. Mindeközben viszont megtagadták Oleg 

Jermeskin olimpiai attasé akkreditációját ügynöki múltja miatt, hiába ragaszkodott 

hozzá foggal-körömmel a Kreml. Gromiko, akkori szovjet külügyminiszter repülőgépe 

pedig nem kapott leszállási engedélyt az Egyesült Államokban, és ezt személyes 

sértésként könyvelte el a miniszter. Juan Antonio Samaranch, aki már érezte az amerikai 

helyszín problematikáját, márciusban Budapestre érkezett, ahol tárgyalt Kádár Jánossal, 

ezután pedig április 5-én találkozott a többi szocialista ország kommunista pártjainak 

képviselőivel, az olimpiai mozgalom eszméjéről értekeztek.  

A játékok közeledtével Moszkva igyekezett az Egyesült Államok ellen hangolni 

a világ közvéleményét, a szovjet titkosszolgálat bevetésétől sem riadt vissza. A KGB 

washingtoni rezidentúrájának tisztjei a Ku, Klux Klan nevében több afrikai és ázsiai 

ország olimpiai bizottságának levelet küldtek.
24

 A levelek a világon több újság 

címlapjára kerültek óriási botrányt keltve. (Melléklet 16. kép) Az amerikai igazságügy-

miniszter ugyan felfedte, hogy a levelek a KGB koholmányai, de Moszkva 

felháborodottan elhárította a rágalmakat. A Szovjetunió a továbbiakban azt terjesztette a 
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 „Olimpia csak fehéreknek! Afrikai majmok! Fényes fogadtatás vár rátok Los Angelesben! Fekete 

mozgó célpontokra leadott lövések gyakorlásával készülünk az olimpiára. Los Angelesben a mi olimpiai 

lángjaink égetnek hamuvá benneteket. Az igazi hazafi legmagasabb kitüntetése egy-egy afrikai majom 

meglincselése lesz! Feketék! Isten hozott benneteket Los Angelesben! Olyan fogadtatásban lesz részetek, 

amit soha az életben nem fogtok elfelejteni!” (Andrew és Mitrohin 2000, 256.)  
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Los Angeles-i játékok kapcsán, - és ebben volt is valami igazság - hogy az amerikai 

szervezőket már nem a couberteni eszme, hanem a pénzsóvárság vezeti, s ez a fajta 

mentalitás ellenkezik az olimpia eszmeiségével. Emellett féltették sportolóik 

biztonságát az országban tapasztalható ellenséges és heves kommunistaellenes 

közhangulattól. A nemzetközi sajtóban a bojkott mellett és ellen is számos cikk, és 

karikatúra jelent meg (Melléklet 17. és 20., illetve 15. kép). 

Az olimpia helyszínének kipróbálására rendezett előolimpián már látható volt, 

hogy a Szovjetunió nem odaadó híve a játékok sikerességének, hiszen csak egy 17 fős 

csapattal jelentek meg. Az éleződő helyzetben végül a szovjetek kezdeményezték, hogy 

a NOB tartson rendkívüli ülést április 24-én, mert nem látják biztosítva az egyenrangú 

részvétel feltételeit. A közvélemény és a diplomáciai körök úgy gondolták, hogy 

Samaranch el tudja majd simítani az ellentéteket, és meg tudja győzni majd a 

Szovjetuniót, hogy vegyen részt a Los Angeles-i játékokon. Samaranch a szovjet és 

amerikai delegációkkal való tárgyalás után, még a következőképpen nyilatkozott: 

„Kimondhatjuk, hogy a fekete felhők, amik az olimpia egén tornyosultak eltűnőben 

vannak”(Guttmann 2002, 158.) A spanyol elnöknek azonban nem sikerült a diplomáciai 

bravúr, nem tudta meggyőzni a szovjeteket, hogy részvételük esetén semmi sem 

veszélyezteti sportolóik biztonságát. Május 8-án a távolmaradásról szóló közleményt 

adott ki a Kreml, a Szovjetunió Nemzeti Olimpiai Bizottságának nevében.
25

  

Amikor négy évvel korábban az Egyesült Államok bejelentette távolmaradását 

az olimpiáról, sőt ugyanerre szólította fel a világ többi országát, akkor a szovjet blokk 

mélységes felháborodásának adott hangot, elképzelhetetlennek és tisztességtelennek 

titulálták az amerikai vezetést. Most ugyanezt tette a Szovjetunió, és természetesen 

szolidaritást várt a „baráti” országoktól. Az NDK olimpiai bizottsága, valamint a bolgár 

szervezet még a szovjet határozat előtt kiadott egy aggodalmakat tükröző nyilatkozatot, 

így senki sem lepődött meg, hogy elsőként csatlakoztak a bojkott felhíváshoz. 

Legtovább a lengyel mellett a Magyar Olimpiai Bizottság húzta a döntést. Május 24-én, 
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 „Soviniszta érzelmek és egy szovjet-ellenes hisztéria élénkült föl az Egyesült Államokban. Szélsőséges 

szervezetek és csoportok, akik nyíltan célul tűzik ki, hogy a szovjet delegáció és sportolók számára 

elviselhetetlen körülményeket teremtsenek, megerősítették tevékenységüket… Habár Washington 

biztosítékokat lebegtetett fel, hogy az Olimpiai Charta szabályait figyelembe veszik, a gyakorlatban úgy 

tűnik, hogy ez nem biztosítja a versenyzők biztonságát, jogaik és emberi méltóságuk tiszteletben tartását, 

és ezáltal nem teremt normális körülményeket a Játékok lebonyolításához. […] A jelenlegi helyzet nem 

teszi lehetővé a szovjet sportolók részvételét… Ha másként cselekednénk, akkor az egyet jelentene az 

amerikai hatóságok és a játékok szervezői olimpiaellenes tevékenységének jóváhagyásával.” A 

Szovjetunió Olimpiai Bizottságának állásfoglalása 1984. május 8. Olimpiai Múzeum Levéltára, 

Lausanne, ID 49558 
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a június 4-ei nevezési határidő előtt, még egy utolsó kísérletet tett Prágában Samaranch 

a szocialista országok sportszervezeteinek értekezletén, elkísérte őt Monique Berlioux 

NOB igazgató, Alexander Sipeco NOB alelnök, Mario Vázquez Rana ANOC elnök és 

Primo Nebiolo AGFIS elnök, de nem jutottak egyezségre ott sem. A kötelező szocialista 

szolidaritás miatt „a magyar pártvezetés olyan kényszerhelyzetbe került, amelyben a 

hazai és nemzetközi közvélemény szemében népszerűtlen volt, ráadásul saját érdekeivel 

ellentétes intézkedést kellett hoznia. Mindezt akkor, amikor a rendszer legfőbb 

legitimációs bázisát képező gazdasági növekedés és folyamatos életszínvonal emelkedés 

tartósan stagnált. Rendszerstabilizáló tényezőnek számítottak a sportsikerek is, a 

Politikai Bizottság Los Angelesben is az első tízbe várta a magyar csapatot.”(Takács, 

R. 2005, 257.) A lemondás forgatókönyvét azonban Moszkvában már megírták, melyet 

jól előkészített a szocialista országok olimpiai bizottságainak áprilistól egyre 

erőteljesebben kibontakozó tiltakozó hulláma.  

Július 28-án a megnyitó ünnepségen a Los Angeles-i Coliseumban 140 nemzet 

6797 versenyzője vonult fel. A következő országok delegációi azonban nem voltak ott: 

Albánia, Afganisztán, Angola, Benin, Bolívia, Bulgária, Csehszlovákia, Etiópia, Felső-

Volta, Irán, Jemeni NDK, Kongó, Koreai NDK, Kuba, Laosz, Lengyelország, Líbia, 

Magyarország, Mongólia, Német Demokratikus Köztársaság, Szovjetunió, Vietnam. 

Közülük Kongó, Felső-Volta és Benin az apartheid rendszert fenntartó Dél-Afrikai 

Köztársaság és az USA közötti sportkapcsolatot kifogásolták, míg Líbia arra 

hivatkozott, hogy három újságírójától megtagadták a vízumot az amerikai hatóságok. 

Irán az Irakkal 1980 óta tartó háború miatt, már korábban jelezte, hogy nem áll 

módjában sportolókat küldeni. A többi 16 ország szolidaritást vállalt a Szovjetunióval.  

A Szovjetunió és szövetségesei kárpótlásul versenyzőiknek nyáron Barátság 

Kupát rendeztek, de ennek jelentőségét össze sem lehetett hasonlítani az olimpiával.  

 

5.3 Egy újabb kritikus helyszín – Szöul 1988 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság baden-baden-i döntése, mely az 1988-as 

olimpiai játékok helyszínét meghatározta, egy újabb fejezetet nyitott a politika és a sport 

kapcsolatának kálváriájában. Egy olyan robbanásveszélyes időszakban találta magát az 

olimpiai mozgalom a kis hidegháborúban, melyben a Szöul javára meghozott döntés 

csak parazsat tett a tűzre.  
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A Koreai-félsziget megosztottsága a második világháború utáni, nagyhatalmak 

közötti potsdami megállapodásból eredt, miszerint a félszigeten az északi szélesség 38. 

foktól északra a szovjet, délre pedig az amerikai hadsereg fogadta a japán csapatok 

kapitulációját. Északon Kim Ir Szen vezetésével a világ egyik legdiktatórikusabb 

kommunista kormányzata jött létre és maradt fenn a mai napig. Délen, az amerikai 

csapatok jelenléte mellett, erősen autokratikus rendszer alakult ki, amely csak az 1980-

as évek második felében kezdett nyitottabbá válni. Az addig elszigetelt, amerikai 

protektorátus alatt működő Koreai Köztársaságnak a szocialista blokk országaival 

semmiféle diplomáciai, kereskedelmi kapcsolata nem volt.  

A Koreai Köztársaság Olimpiai Bizottságát 1947-ben ismerte el a NOB, azonban 

1978. szeptemberéig nem rendezett nemzetközi sporteseményt a távol-keleti ország, 

amikor is a Taereung Nemzetközi Sportlövészeti Versenyre fogadta be a világ 

sportolóit. Ezután az olimpiai bizottság elnöke, Park Csong Kju, a japán sikerekkel 

érvelve, meggyőzte az ország elnökét, Park Csung Hit, hogy Dél-Koreának különleges 

előnyöket jelentene egy olimpia megrendezése, ugyanis nemcsak az északkal való 

szembenállás megszüntetéséhez járulhatna hozzá, hanem lehetőséget biztosítana arra, 

hogy a fejlett országokhoz csatlakozzon. Az államelnök tisztában volt azzal, hogy 

országa jelentős gazdasági kapacitásokkal rendelkezik, de ennek kiaknázásához a 

nemzetközi közösséggel való jó kapcsolatra is szüksége volt. Az olimpia rendezésének 

terve kiváló állomásnak ígérkezett a modernizálás és fejlődés folyamatában.  

1981. szeptemberében Baden-Badenben megszületett a döntés, Szöul Nagoja 

ellenében 52:27 arányban szerezte meg a NOB-tagok támogatását, és ezáltal a 

lehetőséget az 1988-as nyári játékok megrendezésére. Az Észak-Koreai Olimpiai 

Bizottságból érkező Kim Ju Szun azonnal kivonult a teremből, a szocialista blokk többi 

országa pedig, melyek természetesen Nagoját támogatták, kényelmetlen helyzetbe 

kerültek. Juan Antonio Samaranch NOB-elnök tisztán látta a nemzetközi szituációt és a 

döntésből fakadó problematikát: „Tudatában voltam annak, hogy ezzel a döntéssel egy 

hosszú kálvária előtt állunk.”(Samaranch 2002, 200.) A bojkott-fenyegetés már Baden-

Badenben felmerült, hiszen Észak-Korea megkereste a szövetséges szocialista 

államokat, hogy közösen fejezzék ki megdöbbenésüket és problémáikat, valamint azon 

kívánalmukat, hogy vizsgálják felül e felelőtlen döntést.(Miller 1992, 183.)  

Dél-Koreának tehát többfajta kihívással kellett szembenéznie. Egyrészt, a 

játékok megrendezése nagy kockázatot jelentett az újonnan megválasztott, Chun elnök 

vezette katonai kormánynak, amely a koreai emberek és a nemzetközi közösség 



 56 

legitimációjáért is küzdött. Másrészt ott volt Észak-Korea, amely gyenge gazdasági és 

nehéz nemzetközi politikai helyzetében joggal volt féltékeny arra, hogy déli ellenséges 

szomszédja a nemzetközi figyelem középpontjába kerül. Ezen túl Szöul problematikáját 

az is fokozta, hogy 37 nemzeti olimpiai bizottsággal rendelkező országnak nem volt 

diplomáciai kapcsolata a Koreai Köztársasággal, a Szovjetuniót és Kínát is beleértve. 

Felmerült tehát annak az esélye, hogy ezek az országok az észak-koreaiakkal 

szolidaritást vállalva, komolyabb fejtörés nélkül támogatnak majd egy újabb bojkottot. 

Mindemellett Dél-Korea történelmének első békés hatalomátadását 1988-ra tervezték, 

mely belső zavargásokat, indulatokat szülhetett, éppen a nyári játékok évében, 

megzavarva az olimpiai békeeszmét.  

Az 1980-as évek első felében a szöuli készülődést rendre észak-koreai 

terrorszerű akciók, fenyegető nyilatkozatok zavarták meg, annak érdekében, hogy a 

helyszín megváltoztatását érjék el a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál.
26

 Észak-Korea 

tudta, hogy egy sikeres szöuli olimpia kimozdítaná a két állam között fennálló 

egyensúlyi helyzetet, így terrorista terveket, akciókat kezdett kidolgozni a rend 

megzavarására. Először 1981 júliusában hajtottak végre Manilában egy sikertelen 

terrorista cselekményt Csun Dao Hvan elnök ellen. Azután 1983. október 9-ére Észak-

Korea háromoldalú tárgyalást kezdeményezett déli szomszédja és az Egyesült Államok 

részvételével Burmában. A rangooni Aung San Mauzóleumba érkező dél-koreai 

delegáció „rejtélyes körülmények között” a helyszínen bombamerénylet áldozata lett, 17 

delegált vesztette életét, az elnök csupán azért nem vált áldozattá, mert késve érkezett. 

1984-től Észak-Korea a terrorizmust egy kicsit félre téve, egy, a szövetségeseire 

is támaszkodó, aktív propaganda-hadjáratot indított a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

irányába, hogy elérje a szöuli olimpiával kapcsolatos céljait. Először Fidel Castro, majd 

az észak-koreai miniszterelnök írt levelet a NOB-nak, amelyben a szöuli helyszín 

veszélyes voltára kívánták felhívni a figyelmet.
27

 Emellett az észak-koreai NOB tag, a 
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 1982. május 6-án így írt az észak-koreai állami napilap: „Dél-Korea képtelen megbirkózni egy ilyen 

nagyméretű esemény megszervezésével, mint az olimpiai játékok. Dél-Korea egy pokoli zűrzavar 

megtestesítője, ahol gyilkos fenyegetettséget okoz a fasiszta terrorvezetés. A gazdaságuk is borzasztó 

állapotban van. Olimpiai hazárdjátékukat az ártatlan emberekből kikényszerített pénzzel kell majd 

finanszírozniuk.” (Seh-Jik, P 1991, 9.) 
27

 „Szöul nem biztonságos város, hiszen a háború veszélye folyamatosan jelen van ott, valamint a belső 

politikai helyzete is aggasztóbb, mint a világ bármely más városának. Egyértelmű, hogy egy olyan 

nemzetközi sportverseny, mint az Olimpiai Játékok, melynek célja a jóakarat és a harmónia, nem 

rendezhető meg sikeresen Szöulban, ebben a háborús légkörű városban.” Fidel Castro levele a NOB-hoz. 

(Seh-Jik, P 1991, 15.) 
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nemzeti olimpiai bizottsági elnök, Kim Ju Szun, Samaranchnál próbált nyomás 

gyakorolni a helyszín megváltoztatása érdekében.
28

  

Az a tény, hogy a NOB részéről a helyszín kérdése eldöntöttnek tűnt, arra 

késztette az észak-koreai politikát, hogy új Szöul-stratégiát válasszon. Az új stratégia 

Gialio Andreotti olasz külügyminiszter ötletén alapult, miszerint javaslatot tett a nyári 

játékok közös, észak és dél-koreai rendezésére. Ezt az ötletet hamar megszívlelték a 

szocialista országok, később pedig a NOB is. Kim Ju Szun 1985 júliusában küldött 

hivatalos levelet Samaranchnak, melyben az egyenlőségen alapuló Észak- és Dél-Korea 

között megosztott, közös rendezésű olimpia ötletének támogatását kérte. Dél-Korea 

természetesen nem hagyhatta szó nélkül a számára meglehetősen előnytelen felvetést, és 

a NOB-ot a kérelem elutasítására hívta föl.
29

  

A lehetőségek megvizsgálása, az álláspontok közelítése, és a megállapodás 

elérése érdekében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy olyan négy fordulóból álló 

tárgyalássorozatot irányzott elő, mely egy történelmi jelentőségű újdonság, két város 

között megosztott nyári játékok megvalósítási lehetőségeiről szólt. A Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság kezdeti javaslatában, mely a tárgyalássorozat kiindulópontját is 

jelentette, két sportág előselejtező versenyeinek megrendezését, az országúti 

kerékpárverseny közös kivitelezését és a megnyitóünnepségen való egymás melletti 

bevonulást propagálta. Az Észak-Koreai Olimpiai Bizottsági elnöke, Kim Ju Szun, ezzel 

szemben egy 10 pontos javaslattal állt elő, mely a következő témákat érintette: közös 

rendezés, közös csapat, a játékok elnevezése, versenyszámok egyenlő megosztása, 

ceremóniák, televíziós jogdíjakból származó bevételek, közös szervező bizottság, 

határátlépés kérdése. (Pound 1994, 107.) Dél-Korea ezzel szemben arra hivatkozott, 

hogy a NOB szabályzata szerint olimpiát egy város szervezhet, így a közös rendezésnek 

helye jogilag lehetetlen.  
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 „Mivel a koreai katonai demarkációs vonal mentén folytonos a harci állapot, arra sürgetjük a NOB-ot, 

hogy tegye meg azokat a haladéktalanul szükséges lépéseket, melyeket az Olimpiai charta is előír, vagyis 

ne tartsa meg az olimpiai játékokat, ha a kijelölt helyszínen háborús állapotok uralkodnak. Ellenezzük, 

hogy az olimpiai játékok ezen ország déli részén legyenek megrendezve, és azt sem kívánjuk, hogy 

északon tartsuk meg azokat.” (Seh-Jik, P 1991, 15.) 
29

 „Észak- Korea ismét alávaló módon politikai eszközként kívánja felhasználni az olimpiai játékokat. 

Nem tudunk mi más következtetést levonni, minthogy az észak-koreai abszurd követelés nem más, mint 

egy kitartó ármányajánlat, melynek célja a sikeres szöuli olimpia megnyitásának a megakadályozása, 

megfúrása. Még egyszer felhívnánk a figyelmet arra a sajnálatos tényre, hogy mióta 1981-ben Szöult 

olimpiai helyszínnek megválasztották, Észak-Korea végig ravaszon azon mesterkedett, hogy szabotálja a 

szöuli olimpiát.” Dél-Korea levele a NOB-hoz. (Pound 1994, 82.) 
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Az álláspontok közelítése meglehetősen nehéznek bizonyult
30

, mindazonáltal 

Eric Walter, svájci újságíró a La Swisse 1986. január 13-ai  számában a 

következőképpen kommentálta a tárgyalásokat: „Ennek az ügynek a lényege nem abban 

fogható meg, hogy Észak-Koreában lesznek-e selejtező versenyek, vagy, hogy részt 

fognak-e venni az északiak a szöuli kulturális programokban, hanem abban, hogy végre 

láthatóan igény van a két ország közötti párbeszéd felvételére, ezúttal a sport 

kontextusában. Az olimpiai játékoknak, és a NOB elnökének köszönhetően, némi 

haladást meg lehet figyelni, lehetőség van a közeledésre, illetve egyéb területeken való 

tárgyalások megindítására. Természetesen mindig jelen van egy szörnyű politikai 

vasököl bevetésének a veszélye, de a sport katalizátor szerepet tölt be a két ország 

kapcsolatában. Remélhetőleg győztesként fog kikerülni ebből az új megmérettetésből, 

mivel igazából újabb vereséget már nem engedhet meg magának. Bármilyen is legyen a 

bojkottok közvetlen hatása, az olimpiai játékok nem élhetnek túl négy egymás utáni 

bojkottot.”(Pound 1994, 153.) Az utolsó Észak-Dél találkozóra 1987. július 14-15-én 

került sor, melyen a két fél azonban kitartott egymással ellentétes korábbi pozíciója 

mellett, így végül nem születhetett meg az áhított megállapodás.  

1987. november 29-én az észak-koreai elnök felhatalmazására felrobbantották a 

Koreai Légitársaság (KAL) 858-as járatát Burma felett. A 115 áldozatot szedő 

merénylet előkészítőjét, Kim Hjun Hit sikerült elfogni, aki beismerte, hogy állami 

megrendelésre hajtotta végre tettét. Ez elegendő nyomást gyakorolt Észak-Korea 

vezetőire, hogy visszafogja őket további terrorista cselekmények támogatásától, annál is 

inkább, mert ez az incidens a keleti blokk országait is hidegzuhanyként érte. 1988 

januárjában még több oldalról érkeztek erőtlen felhívások a NOB irányába, azonban 

1988. január 17-ig, a nevezési határidő lejártáig 161 ország deklarálta olimpiai 

szereplését. Kuba kijelentette, hogy addig nem áll módjában a részvétel, amíg nem 

oldódik meg az észak-dél problematika, Nicaragua pénzhiányra és feszült belső 
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 „Az alapos tárgyalások folyamán, melyek együttműködést sugalló szívélyes hangulatban zajlottak, a 

két fél közötti különbségek jelentős mértékben csökkentek, mivel mindkét nemzeti olimpiai bizottság 

kifejezte őszinte vágyát a sikeres 1988-as XXVI. Nyári Olimpiai Játékok biztosításához. A NOB-

delegáció mindkét félnek javasolta, hogy bizonyos versenyszámokat ruházzanak át az Észak-koreai 

Olimpiai Bizottság fennhatósága alá. Konkrétan két sportág teljes megrendezésével bíznák meg az 

északiakat. A NOB szintén javaslatot tett arra, hogy néhány további versenyszám egyes részei kerüljenek 

az északi országrészen megrendezésre, és hogy az olimpiai játékokhoz kapcsolódó kulturális programok a 

Koreai-félsziget mindkét felén jelenjenek meg. A két koreai olimpiai bizottság vállalta, hogy 

tanulmányozni fogja a javaslatot és megküldik a NOB-nak június 30-a előtt, hogy elvben el tudják-e azt 

fogadni.” NOB sajtótájékoztató, 1986. június, Lausanne (Seh-Jik, P 1991, 193.) 
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helyzetére hivatkozva mondott nemet. Emellett Etiópia, Albánia, Madagaszkár, 

Seychelle-szigetek és Észak-Korea döntött a bojkott mellett.(Yagüe 1992, 6.) 

A szocialista államokat megérintette az új világba vetett bizalom, és szöuli 

részvételükkel a megbékélés szigetére léptek. A szöuli olimpia elsődleges céljának a 

szervezők azt tekintették, hogy „ugródeszkául szolgáljon a kapcsolatok javításához 

mind a szocialista, mind pedig a nem-szocialista országok irányában, és céljuk elérése 

érdekében a végsőkig elmentek.”(Jong-Gie, K. és mtsai 1989, 6.) Úgy gondolták, hogy 

ez alapot nyújthat a Koreai-félsziget egyesítéséhez, ez által javulhat Korea nemzetközi 

megítélése, és elősegítheti a gazdasági fejlődést is.  

A Kelet és a Nyugat között folyó hidegháborús csatározások felemésztették a 

szocialista ideológiára támaszkodó keleti blokk erejét, ennek köszönhetően a 

rendszerváltozások közeledtét jelezte már az a tény, hogy „a Szovjetunió az óvilág 

beteg embere lett. A Kreml „vaj helyett ágyút-rakétát” sok évtizedes militarista 

politikája nemcsak nagyon alacsony életszínvonalat eredményezett, hanem a 

hadiszektor elszívta a forrásokat éppen azoktól a területektől, amelyek a 21. századra 

készíthették volna fel a Szovjetuniót.”(Fischer 1992, 334.) Ezek a kritikus körülmények 

a bipoláris világ megszűntét, és új világformáló erők kibontakozását hívták életre. 

„Korunk immár nem meghatározó tendenciája a két szembenálló rendszer harca. Ma a 

döntő az, hogy az anyagi javak termelésének és igazságos elosztásának alapján, 

egyesült erőfeszítésekkel regeneráljuk, újratermeljük és megvédjük az emberiség 

túléléséhez nélkülözhetetlen eszközöket és forrásokat…”(Fischer 1992, 338.) 
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6. A két ideológiai blokk sportpolitikája és eszközrendszere 

 

A Szovjetunióban az első világháború végén történő bolsevik hatalomátvételt 

követően kialakult kommunista rendszer, mely később az ideológiai alapon megosztott 

világban Kelet-Európában is elterjedt különleges feladatot rótt a sportra, bevonva azt az 

állam politikai stratégiájába. Az első kommunista állam 1917-es létrejötte óta a 

kommunista vezetők nyilvánvalóvá tették a nemzet nemzetközi sportügyeinek 

függőségét a külpolitikai célkitűzésektől és törekvésektől, a sportot központi irányítás 

alá helyezték, és azt különféle társadalmi-politikai célok érdekében használták fel.
31

  

A Szovjetunióban az állampárt 1949-es rendelete alapján az összes 

sportszervezetnek szerepet kellett vállalnia abban, hogy a sportot az ország minden 

zugában elterjesszék, így növeljék a szovjet sport színvonalát, és elősegítsék azt, hogy a 

szovjet sportolók felülmúlják a világot a sportban. Az élsport kiemelkedő szerepre tett 

szert, és annak diplomáciai, politikai funkciójával mindenki tisztában volt. Egy szovjet 

sportújság vezércikkében a következőképpen fogalmazott a sporthoz kapcsolódó 

stratégiáról: „a nemzetközi sportesemények értékelésekor azt is figyelembe kell venni, 

hogy a Világ- és Európa Bajnokságok ugyan nagy fontosságúak, de az olimpiai 

játékokon való győzelem komolyabb politikai visszhangot is maga után von.”(Allison 

1986, 69.) Nikolai Romanov a II. világháború utáni szovjet sportfőhatóság elnöke a 

következőképpen emlékezik vissza az elvárások okozta dilemmára: „Ha a nemzetközi 

versenyen való részvétel mellett döntöttünk, kényszerítve érezhettük magunkat, hogy 

garantáljuk a győzelmet, máskülönben a burzsoá sajtó csúnyán besározta volna egész 

nemzetünket és sportolóinkat. Ez időnként meg is történt. Ahhoz, hogy engedélyt 

kapjunk a nemzetközi tornákon való részvételre, mindig kellett egy levelet küldenem 

Sztálinnak, amelyben garanciát vállaltam a győzelemre.”(Riordan 1993, 26.)  

A szocialista, a kommunista államokban a sport egy nemzetek feletti 

intézményként működött, hasonlóan a Varsói Szerződéshez, amely a nemzeti 

kormányzatok fölött közös politikákat fogalmazott meg. Kelet-Európa azon 

kommunista államai számára, melyek szoros kapcsolatban álltak a Szovjetunióval, 
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 „A sport egy olyan politikai intézményként funkcionált, melyet az állam működtetett, és az 

átfogó sportpolitikát is a kommunista kormány határozta meg. Azon nemzetközi ügyeket érintő 

sportpolitikai döntések, melyek a nemzeti érdekeket valamilyen módon befolyásolni tudták – mint az 

olimpiai játékokon való részvétel kérdése, vagy a kommunista állam által ellenségnek aposztrofált állam 

területén lévő sporteseményen való részvétel – a párt és a kormányzat hatáskörébe tartoztak.”(Riordan és 

Krügel 1999, 56.) 
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gyakran a szovjet államigazgatási szervek testvéri sportpolitikája vált kötelezően 

alkalmazandóvá. Mindazonáltal megállapítható, hogy az évek során a sport szerepe a 

kommunista államokban attól függően váltakozott, ahogyan a bel- és külpolitikai 

helyzet, vagy a világhatalmi rendszer alakult.  

A kommunista, szocialista országokban a kiváló sportteljesítmények hátterében 

munkált a központi propagandaeszközökkel is megerősített patriotizmus szelleme, ami 

miatt kiemelten értékelték az élsport teljesítményeket, illetve lehetővé vált az eltérő 

etnikumú lakosság integrálása is. A sportolókat nagy becsben tartották erejük, 

ügyességük, tehetségük és esztétikumuk miatt. A kommunista sport a külpolitika 

területén pedig arra volt hivatott, hogy a nemzetközi közösség elismerését elnyerve, 

fenn tudják tartani és meg tudják erősíteni a kommunista országok egységét, és 

alátámaszthatóvá váljék a kommunista ideológia. 

A szocialista rendszerben a totális értelemben vett államosítás következtében a 

sportnak nem voltak saját rendelkezésű, önálló anyagi erőforrásai. Ahogyan azt 

Földesiné is kifejti, „a sport valamennyi területét az állam finanszírozta különböző 

csatornákon: központi költségvetésből, tanácsi költségvetésből, állami tulajdonban lévő 

gazdasági szervezeteken keresztül, adókedvezményekkel, stb. A nyílt finanszírozás 

mellett széles körben elfogadott gyakorlat volt a sport burkolt támogatása. […] A kelet-

európai országoknak nemzetközi sportkapcsolataik alakításakor a Szovjetunióból érkező 

diktátumokhoz kellett igazodniuk, vagyis ez irányú tevékenységüket [ … ] az 

internacionalizmus szellemében, a szocialista tábor, különösképpen a varsói 

Szerződéshez tartozó államok külpolitikai érdekeinek kellett alárendelniük.”(Földesiné 

1993, 23.) Ennek okán a sportra fordított összegeket a központilag meghatározott 

tervekhez igazodva lehetett felhasználni és beépíteni a rendszer működésébe.  

 

A hidegháborús versengés az Egyesült Államok oldaláról is erőteljesen 

mutatkozott a sportban. Már a Szovjetunió 1952-es olimpiai bemutatkozására készülve 

megfogalmazódott, hogy „az USA-nak a lehető legerősebb csapatával kell kiállnia 

(Helsinkiben), hogy kimagyarázhatatlan és eltitkolhatatlan leckét tudjon adni a „Vörös 

testvérnek”. Hetvenegy nemzet vesz részt a helsinki játékokon, az Egyesült Államok 

mindet le szeretné győzni, de ami igazán számít, az szovjet Oroszország felülmúlása. A 

kommunista propaganda gépezetet el kell hallgattatni, hogy az olimpiával kapcsolatban 

semmiféle kifacsart értékelésük ne lehessen.”(Baker 1988, 264.) 
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A sport közösségformáló, nemzeti egység és identitástudat erősítő szerepe kapott 

nagyobb hangsúlyt a kapitalista világban. A Brit Sporttanács 1984-ben a 

következőképpen fogalmazott ennek kapcsán: „nemzetünk mindig jól kihúzhatja magát, 

amikor a válogatott csapataink győzedelmeskednek.”(Redmond 1984, 38.) A 

sportsikerek hozzájárulása a patriotizmus emeléséhez a skandináv országokban még a 

sporttámogatási rendszerük kialakításában is kifejezésre jutott. Általánosságban 

azonban a nyugati sportcsillagoknak sohasem voltak kifejezett szociális vagy politikai 

kötelezettségeik, és nem uralta tevékenységüket az az érzés, hogy az államuk iránt 

felelősséggel tartoznak, sőt nemzetük speciális nagyköveti szerepkörét sem kellett 

magukra vállalniuk.  

A sportnak más területeken vált nyilvánvalóvá a jelentősége Nyugaton, ugyanis 

a hagyományosan uralkodó amatőr-elit sport helyébe egyre inkább az üzleti-profi sport 

lépett, ami gazdasági érdekeket hozott előtérbe. Talán az is kijelenthető, hogy a nyugati 

országoknak nem volt talán szükségük olyannyira a nemzetközi sportsikerekre ahhoz, 

hogy a világban méltó helyüket elfoglalhassák, hiszen gazdasági hátterük más amúgy is 

pozícionálta őket. Mindazonáltal érdemes megfontolni Ford amerikai elnök nézőpontját 

is: „Egy sportsiker olyannyira felemelő lehet egy nemzet számára, mint egy háborús 

győzelem. Ha versenyképesek akarunk maradni, ami szerintem nem kérdés, akkor újra 

kell fogalmaznunk politikai prioritásainkat. Egy tiszta politikai nézőpontból tekintve 

szerintem nincsen a sportnál hatékonyabb eszköz a diplomácia területén, illetve a 

presztízs építésére.” (Sun Byung K. és mtsai 1984, 275.) 

A két ideológiai blokk sportpolitikája közötti különbség legjobban az olimpiai 

játékokhoz fűződő viszonyuk és elképzeléseik kapcsán ragadható meg.  

 Nyugati olimpiai sport Kelet-európai olimpiai sport 

Alapvetően nem politikai töltetű Politikai/ideológiai alapokon nyugszik 

Amatőrség, önkéntesség „Állami amatörizmus”, állami kényszer 

alatt  

Független klubok, amatőr 

szakszövetségek, egyetemi 

sportösztöndíjak 

Biztonsági, katonai, rendőri szervek 

szerepe az egyesületeknél, kluboknál 

Univerzális, autonóm nemzeti sport Szovjet hegemónia 

Fair play, nyílt bekerülési rendszer Minden áron való győzelem, 

teljesítményfokozó szerek 
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Ugyanakkor érdemes a sportsikerek, illetve az élsport iránti nyugati és keleti 

attitűd tekintetében is egy összehasonlítást tenni James Riordan alapján.
32

  

Nyugati sport Keleti sport 

A sportsikereknek ösztönző erőt 

tulajdonítanak, de a sportolóknak 

nincsenek társadalmi politikai 

kötelezettségeik 

Élsportolók erkölcsi, gazdasági 

megbecsülésben részesülnek, de a nemzeti 

patriotizmus eszközei 

A régi amatőr/elit sportból áttérnek a 

piaci/profi sportra, gazdasági érdekek 

kezdenek dominálni 

A mindenki sportja is komoly támogatást kap, 

mert elfogadják, hogy az emberi fejlődéshez a 

fizikai és mentális tényezők összhangjára van 

szükség 

A fejlődő országoknak komoly 

sporttámogatást nyújtanak 

Az élsport mindig követi a külpolitika céljait: 

 Nemzetközi elismerés és presztízs 

szerzése 

 A kommunista országok egységének, 

együttműködésének a fenntartása (ld. 

szovjet mintára létrehozott 

intézményrendszer) 

 Fejlődő országok megsegítése 

támogatások elnyerése érdekében 

 Kommunista életvitel előnyeinek a 

kiemelése 

 

 Az 1950-es évektől a kommunista államok egyértelműen az olimpiákon és a 

nagyobb világversenyeken a világ felülmúlására tették a hangsúlyt, mely nem csupán 

egy új, fegyvermentes terepet jelentett az ideológiai ellenségekkel való vetélkedésre, de 

lehetővé tette a kommunista rendszer értékeinek a demonstrálását, és elsősorban a 

harmadik világ országainak megnyerését. Mivel a sportrendszerüket teljes ellenőrzés 

alatt tartották, így a kommunista vezetők az erőforrások mozgósításakor nem 

ütközhettek akadályba, mely a maximális eredményesség eléréséhez segített hozzá. A 

keleti és nyugati sportrendszerek működtetéséhez, illetve az élsportolók felneveléséhez 

természetesen komoly financiális háttérre is szükség volt, mely nem azonos módon 

került előteremtésre a két politikai blokkban.  

 

 

 

                                                 
32

 Az összehasonlító táblázat Allison, L. (szerk. 1986): The politics of sport. kötetében megjelent James 

Riordan tanulmány nyomán készült 
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Nyugati sporttámogatás Keleti sporttámogatás 

A gyermekek sportolását elsősorban a 

szülők finanszírozzák 

A sport és a hozzá kapcsolódó iparágak és 

kutatások az állami politika részét képezik, 

így központilag finanszírozottak 

Sportiskolai rendszer nem annyira 

kiforrott 

A gyermekeket igen korai életkorban 

felmérik, sportolásukat támogatják, illetve 

előteremtik nekik az ingyen sportolás 

lehetőségét 

Összességében a magánszektor 

bevonásával a sport nagyobb pénzügyi 

keretet tud felhasználni 

Az edzők szerepe a sportszakmai 

felkészítés mellett a morális nevelésre is 

kiterjed 

 

A sporttámogatási rendszer elveiből is kitűnik, hogy a keleti blokkban a sport politikai, 

stratégiai szerepe miatt az állam sokkal jobban kézben tartotta és finanszírozta a sportot, 

míg nyugaton a kapitalista, piacgazdasági rendszer hatásai jelentek meg a 

sportszférában, ahol a fogyasztó fizet az igénybe vett szolgáltatásokért és egy új iparág 

épült ki a sport értékeinek kihasználásával. 



 65 

7. Eredmények 

 

 A továbbiakban a magyar sport politikai érintettségét az 1980-as évek idején a 

sportra befolyást gyakorló intézmények tevékenységén keresztül fogom bemutatni. 

Először az állam-szocialista rendszer és a magyar sportirányítási rendszer helyzetére 

térek ki, majd sorra veszem a kapcsolódó szervezetek tevékenységét, kezdve az Magyar 

Olimpiai Bizottságban folyó munkától, az Országos Testnevelési és Sporthivatalon 

keresztül, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai és Központi Bizottságának 

működésén át, a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumáig, illetve a 

belügyminisztériumhoz tartozó állambiztonsági szervek szerepvállalásáig.  

 Azt követően az 1980-as évek olimpiáinak megjelenését mutatom be a magyar 

sajtó különféle napi és heti újságjaiban, majd az 1980-as években aktív élsportolók és 

sportvezetők szubjektív véleményalkotására térek ki a moszkvai, a Los Angeles-i és a 

szöuli játékok kapcsán. Végezetül pedig az olimpiák kapcsán kialakuló magyar 

döntéseket röviden összevetem az 1980. évi brit és az 1984. évi román olimpiai 

részvételi döntésekkel. 

 

7.1. A magyar állam-szocialista rendszer és a sportirányítás az 1980-as 

években 

Az 1965 és 1975 között Magyarországon tapasztalható, bizonyos mértékű 

gazdasági fellendülés miatt az országot a szocialista tábor „legvidámabb barakkjaként” 

tartották számon. Ehhez hozzájárult az 1968. január 1-jén bevezetett új gazdasági 

mechanizmus, azonban a Szovjetunió ugyanekkor, az 1960-as és 70-es évek fordulóján 

külpolitikájában egyre nyitottabbá vált, ami viszont a belpolitika, illetve a szocialista 

blokk országainak önállósága tekintetében komoly szigorítást eredményezett. 1971-ben 

elfogadtatták a KGST komplex programját, amelynek lényege abban állt, hogy 

nincsenek önálló utak, minden szocialista országnak a szovjet példa nyomán kell 

haladnia. Ez akadályt állított az előtt, hogy a mezőgazdaságban intenzív módszerekre 

lehessen áttérni, így hamar a gazdasági teljesítőképesség is romlani kezdett. Az 1970-es 

évek magyar vezetése nem merte vállalni az életszínvonal érzékelhető visszafogását, így 

nem volt más megoldás, nyugati hitelekhez kellett folyamodni. Az 1970-es években 

kettévált a társadalom és a politika. A pártállami diktatúra a társadalom megkérdezése 
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nélkül irányította az országot, a társadalom pedig oda se figyelt a kiüresedett politikai 

ceremóniákra: az állampárt kongresszusaira, a választási színjátékokra. Az 1980-as évek 

elejére az ország a pazarló rövidlátás következtében majdhogynem fizetésképtelenné 

vált. A helsinki záróokmány aláírásával a magyar kormány is kötelezettséget vállalt a 

polgári és politikai jogok betartására, s mivel gazdasági okokból egyre nagyobb szükség 

volt a Nyugat jóindulatára, nem vehette nyíltan semmibe ezeket az elveket. Helsinki 

tehát elősegítette a civil társadalom megszerveződését, a demokrácia meglapozását.  

 Talán a 60-as években csökkenő nemzetközi sportsikereknek is betudható az, 

hogy a sportirányításban 1973. április 1-jén visszatértek a direkt irányítás módszeréhez, 

megalakult az Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH). Kettévált az állami 

sportfőhatóság és a civil szektort képviselő MOB, bár a személyi perszonálunió 

fennmaradt. Az elnök dr. Beckl Sándor (1969 -1979) lett, őt Buda István (1979 -1987) 

követte. Buda István államtitkári rangban volt, ugyanis akkor az OTSH egyenesen a 

kormányhoz tartozott, így a nemzetközi kapcsolatokban őt miniszteri rangú 

tisztségviselőként kezelték, ami lehetőséget biztosított számára, hogy hatékony magyar 

sportdiplomáciát folytasson a világban. Buda István saját vezetői tevékenységére a 

következőképpen emlékezett vissza: „Pozíciómnak és vezetői stílusomnak köszönhetően 

el tudtam intézni, hogy kiemelkedő sportolóink külföldre utazhassanak, illetve 

sportvezetők, szakmai vezetők, edzők és egyéb szakemberek hivatalosan vállalhassanak 

külföldön is munkát. A magyar sportvezetői pozíciókban én elsősorban a szakmai 

szempontokat tartottam szem előtt, sok olyan szakembert sikerült visszahelyeznem 

állásába, akit korábban politikai okok miatt bocsátottak el. Nemzetközi színtéren pedig 

a magyar sport pozícióját sikerült megőrizni, több nemzetközi szövetség vezetésében 

kaptak magyar szakemberek feladatot.”
33

 A központosítás, és a felügyelet erősítése 

érdekében ugyanakkor az OTSH alá helyezték az ország 10 legnagyobb egyesületét. 

1986-ban az OTSH szerepét az Állami Ifjúsági és Sporthivatal vette át.  

 A MOB és az OTSH teljes összefonódását a nemzetközi közösség, illetve a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság is tudomásul vette, erre utal az a telex üzenet, amit Juan 

Antonio Samaranch NOB elnök 1982. július 1-én írt Buda Istvánnak. A levél a 

következőképpen kezdődik: „Engedtessék meg nekem, hogy kapcsolatba lépjek Önnel, 

mint országában az olimpiai játékokkal és a nemzetközi sporttal kapcsolatos 
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 Interjú Buda Istvánnal, 2008. január 9. 
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kérdésekben kormányzati irányító szerepet betöltő vezetővel.”
34

 Emellett, érdemes 

megvizsgálni, hogy az olimpiai előkészületek során a MOB képviseletében Moszkvába, 

majd Los Angelesbe kiutazó magyar delegáció tagjai milyen tisztségeket töltöttek be. 

1979. május 16-19. között Moszkvában tárgyalt az 1980-as nyári játékokról a szervező 

bizottsággal dr. Csanádi Árpád OTSH elnökhelyettes, aki egyúttal MOB főtitkár is volt, 

valamint Páder János OTSH elnökhelyettes, aki a MOB-ban elnökségi tagként 

szerepelt. Az 1980. május 26-29. közötti tárgyaláson Buda István MOB elnök, OTSH 

elnök vezette a magyar delegációt. 1984. március 26-31. között pedig négy fős (Buda 

István, Páder János, Schmitt Pál, Gál Tibor) OTSH/MOB delegáció Buda István 

vezetésével Los Angelesben járt a játékokra való konkrét előkészületekről tárgyalni. 

 A magyar sportirányításnak tehát a szocialista rendszerben nem voltak olyan, a 

politikai hatalomtól, a kormányzattól, illetve az állampárttól független intézményei, 

amelyek figyelmen kívül hagyhatták volna a politikai iránymutatásokat, és az adott 

intézményrendszer érdekei, elvei és elfogadott szabályai szerint tudtak volna független 

döntéseket hozni. Ennek természetesen az elsődleges oka az volt, hogy a szocialista 

országok között nem csak a gazdasági élet, hanem a sport területén is egy rendkívül erős 

koordinációs mechanizmus működött, amit a Kremlből indult ki, és ami alól az erős 

függési viszony miatt nem lehetett kibújni. Az olimpiai részvételről megszülető 

döntések hátterében Németh-Móra Anikó, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség 

igazgatója szerint ekkor elsődlegesen az munkált, hogy „Magyarország több fronton 

került már kisebb-nagyobb mértékben ellentétbe a Szovjetunióval, és nagyon veszélyes 

lett volna egy újabb frontot nyitni a szovjet vezetéssel szemben. Magyarország politikai 

hatalma kicsi volt ahhoz, hogy szembe szálljunk a nagyvezérrel, és így valahol engedni 

kellett.”
35

 

 

7.2. A Magyar Olimpiai Bizottság politikai szerepvállalása 

A Magyar Olimpiai Bizottság alapvetően az Olimpiai Charta IV. fejezetének 28. 

paragrafusa alapján egy olyan civil szervezet, melynek „kizárólagos hatáskörébe 

tartozik saját országának képviselete az olimpiai játékokon, […] emellett kötelezettsége, 

hogy az olimpiai játékokon részt vegyen, amely kötelességének a sportolók nevezésével 

tesz eleget.”(Olimpiai Charta 28.§ 3) Amikor egy ország nemzeti olimpiai bizottsága 
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 Juan Antonio Samaranch telex üzenete Buda Istvánnak, 1982. július 1. Olimpiai Múzeum Levéltára, 

Lausanne, ID41281 
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 Interjú Németh Móra Anikóval, 2008. szeptember 13. 
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felvételt nyer a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagságába, onnantól kezdve az Olimpiai 

Charta rendelkezéseit kötelessége betartani. Az olimpiai bizottságok küldetése az 

olimpiai mozgalom fejlesztése, előmozdítása és védelme, melynek teljesítése érdekében 

együttműködhetnek kormányzati és nem kormányzati szervekkel is, azonban az 

Olimpiai Chartával ellentétes tevékenységekkel nem azonosulhatnak.  

Az Olimpiai Charta azon pontja, mely szerint „a Nemzeti Olimpiai Bizottság 

köteles megőrizni önállóságát és köteles ellenállni minden nyomásnak, beleértve, de 

nem korlátozva a politikai, jogi, vallási vagy gazdasági nyomásra, amely 

akadályozhatja a Nemzeti Olimpiai Bizottságot a Charta betartásában”(Olimpiai 

Charta 28.§ 6), talán egyike azon rendelkezéseknek, melyek szigorúan vett betartása az 

olimpiai játékok történetében, kiváltképpen pedig a hidegháború idején sok ország 

számára komoly problémát okozott. Magyarországon a második világháborút követően, 

az állam-szocialista rendszerben a korábban autonóm, társadalmi szervezetek működése 

és irányítása sem kerülhette el az államosítási folyamatokat, így a MOB autonómiája és 

önállósága egyrészt személyi összefonódás, illetve a MOB vezetőségének politikai 

megfontolásokon alapuló megválasztása révén korlátok közé szorult. 1973-től az 

Országos Testnevelési és Sporthivatal és a MOB élén álló dr. Beckl Sándor egyben 

MSZMP KB tag és a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára is volt, az őt követő 

Buda István pedig korábban az Országos Tervhivatalnál dolgozott, majd a Munkaügyi 

Minisztériumnál volt államtitkári pozícióban.  Igaz az 1984-es olimpiáról való 

távolmaradási döntés éppen az ő irányítása alatti időszakban született, de a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság 1985-ben az Olimpiai Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki, az 

olimpiai mozgalomért kifejtett áldozatos munkájáért. 1986-ban három évre Deák Gábor 

került mindkét szervezet vezetői pozíciójába. Az ő tevékenysége vezette át a magyar 

sportot és a magyar sportirányítási struktúrát a rendszerváltozás adta új keretek 

irányába, amit 1989. május 27-én a MOB újjáalakuló ülésén, a MOB-elnöki tisztségről 

leköszönő beszédében ki is emelt, utalva a szocialista rendszer helytelen 

hatalomgyakorlására a sportban. 
36

 

                                                 
36

„A magyar sport állami irányítása 1987. óta gyorsuló tempóban kezdeményezte és kezdeményezi a 

demokratizálódás folyamatát. Változóban van már az állami és a társadalmi kezdeményezés, illetve 

irányítás viszonya, s ennek az országszerte jelentkező folyamatnak mind jelentősebb területe a sport, a 

magyar olimpiai mozgalom is. Itt az ideje, hogy megszűnjön az ÁISH és a MOB többszörös 

összefonódása, és a Magyar Olimpiai Bizottság igazi önállósághoz jusson. Önállósághoz, amelynek 

funkcionálisan szervezetileg, gazdaságilag, pénzügyileg is érvényesülnie kell, nem utolsó sorban pedig a 

tisztségek betöltésénél is. Úgy helyes, ha ezentúl a MOB tagjait vissza lehet hívni, s ha a bizottság vezető 

testületében betöltött tisztekért pályázni kell.” MOB iratok, II. dosszié, Az 1980. évi olimpiai játékokra 

történő felkészülés célkitűzései és feladatai. 
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7.2.1 A MOB politikai jellegű megnyilvánulásai a moszkvai olimpia kapcsán 

 A Magyar Olimpiai Bizottság az 1980-as olimpiai játékokra készülve a 

szokásos feladatok ellátása mellett bizonyos politikai jellegű közvetítő szerepet is 

magára vállalt. A MOB 1977. március 22-i ülésének határozata kimondta, hogy „az 

1980. évi nyári olimpiának különös politikai jelentőséget ad az a tény is, hogy a játékok 

először kerülnek megrendezésre szocialista országban, a Szovjetunióban. […] A 

montreáli olimpián a mérsékeltebb szereplést vezetési, szakmai, nevelési hiányosságok 

idézték elő.”
37

 Ezért 1980. áprilisában a MOB titkársági értekezletén meghatározták az 

olimpiai csapat felkészülési tervéhez kapcsolódó kötelező jellegű politikai előadások 

hallgatásának időpontjait. Az első politikai felkészítést április 21-ére tervezték a 

Fehérvári úti Művelődési Házban Katona Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal 

főosztályvezetője vezetésével, majd május 19-én kellett a válogatott sportolóknak újabb 

politikai előadást hallgatniuk, ez esetben az előadó Berecz János, a Központi Bizottság 

osztályvezetője volt. A sportolókban ugyanis meg kellett szilárdítani a szocialista 

rendszer iránti elkötelezettséget, annak érdemeinek a kihangsúlyozásával, megelőzve 

azt, hogy a világversenyeken a kapitalista országok sportolóival találkozva esetleg a 

szocialista rendszer bírálatával azonosuljanak. 

A Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával kiadott „Moszkva 1980 – 

Útikalauz” című könyv bevezetőjében is megjelenik az a politikai elkötelezettség, 

amivel a magyar sportirányítás a moszkvai olimpiára készült: „Először… a Nagy 

Októberi Szocialista forradalom… maga kezdte el írni a történelmet. Hamarosan 

létrejött a világ első szocializmust építő állama; az első államrend az emberiség 

története során, amelyben a köz java, a többség, a dolgozók érdeke érvényesül… 1952-

ben a helsinki nyári olimpián jelentek meg először a szovjet sportolók… 1974 őszén a 

NOB bécsi ülésszakán született meg a döntés: a XXII. Nyári Olimpiai Játékok 

házigazdája Moszkva… Itt sporttörténelemről, sőt: történelemről van szó. Hiszen ez lesz 

a szép, tekintélyes, elismerésre méltó ötkarikás sorozat első olimpiája, amely szocialista 

országban kerül sorra…”
38

 

A MOB politikai utasítások alapján meghatározta a magyar sportolói küldöttség 

összetételének válogatási rendjére vonatkozó szabályokat, ezek szerint az elsődleges 

kritérium, hogy „a MOB határozatát alapul véve, az olimpiai csapatba válogathatók 

azok a sportolók, akik: a) a hazájukat szeretik, példás küzdőszelleműek és jó közösségi 
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magatartást tanúsítanak”
39

. A Magyar Olimpiai Bizottság ezzel is igyekezett eleget 

tenni annak a kötelességének, hogy szakmai, fizikai, technikai, taktikai és politikai 

szempontból felkészült magyar csapatot küldjön ki az első „szocialista olimpiára”.  

Igaz a moszkvai olimpia lehetséges bojkottja már az 1980-as év elején felmerült, 

de a MOB iratanyagában fennmaradt hivatalos dokumentumok tanúsága szerint a 

szervezet a felkészülési terveiben, előkészületeiben egyáltalán nem foglalkozott azzal, 

hogy nemzetközi politikai konfliktusok miatt az olimpiai részvétel korlátozott lesz. A 

felső sportvezetői köröket azonban erősen foglalkoztatta a moszkvai olimpia 

bojkottjának kérdése, ugyanis az amerikai kezdeményezésre indított bojkottot a szovjet-

orosz nép megcsúfolásának érezték. Az akkori MOB elnök, Buda István elmondása 

szerint ugyan a szocialista országok összehangolt stratégiát nem követtek a helyzet 

kezelése érdekében, mindazonáltal mindenki próbálta személyes kapcsolatait 

felhasználni annak érdekében, hogy meggyőzze a távolmaradás mellett állókat a 

részvételről. Buda István Nyugat-Berlinbe utazott, a részvétel mellett kardoskodva, ahol 

ugyan a nyugat-német olimpiai bizottság elkötelezettséget mutatott a részvétel mellett, 

de az állami hatalom nyomására végül másképpen döntött.
40

  

7.2.2 A MOB tevékenysége a Los Angeles-i olimpiára való felkészülés időszakában 

A nemzetközi politikai konfliktusok hatására kialakuló helyzet, mely 1980. 

legelejétől az olimpiai játékokat is igen mélyen érintette érdekes módon a Magyar 

Olimpiai Bizottság hivatalos dokumentumaiból nem követhető nyomon. 1984-ben, 

amikor a Los Angeles-i olimpiára készült a világ, és a Szovjetunió lépten-nyomon 

kritikákat fogalmazott meg az amerikai szervezéssel és körülményekkel kapcsolatban, a 

MOB iratai arra engednek következtetni, hogy a bizottság egészen a május 16-án tartott 

ülésén elfogadott távolmaradásról szóló határozat meghozataláig egyértelműen úgy 

készült az 1984-es év nyarára, hogy a magyar sportolók ott lesznek Los Angelesben. Ezt 

bizonyítják a Los Angeles-i rendezőkkel a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, más 

nemzeti olimpiai bizottságokkal, illetve különféle kapcsolódó, támogató magyar 

szervezetekkel, vállalkozásokkal való levélváltások.  

Az 1982-es évben a MOB már igen gyakran foglalkozott a következő nyári 

olimpiára való felkészüléssel, márciusban az osztrák olimpiai bizottság elnökével és 

főtitkárával folytatott tárgyalást, majd az olimpiai láng útjának egyeztetése, az olimpia 
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szállító cégeivel való tárgyalás, a sajtó kontingensek előkészítése, az előversenyek 

kérdése, a szükséges sportszerek beszerzése, valamint a Los Angeles-i olimpiai hírek 

értékelése voltak a legfőbb témák a MOB háza táján. Igaz 1982. októberében 

Moszkvában az Európai Nemzeti Olimpiai Bizottságok főtitkárainak tanácskozásán 

Szergej Pavlov szóvá tette az egyre erősebb üzleti szellem beáramlását és a profizmus 

behatolását a sportba, emellett pedig élesen bírálta a Los Angeles-i Olimpiát Szervező 

Bizottság (továbbiakban LAOOC) tevékenységét is, de azzal a véleményével, miszerint 

a játékok körül felmerülő sok tisztázatlan kérdés megnehezíti a nemzeti olimpiai 

bizottságok felkészülését, nem kreált komolyabb visszhangot.
41

  

Az 1983-as év is a felkészülés jegyében telt, az elnökségi ülések jegyzőkönyvei 

sorra a felkészülés folyamatáról szóló jelentéseket tartalmazzák, valamint a további 

teendőkre vonatkozó feladatokat fogalmazzák meg. Az olimpiai felkészülési terv 

nemzetközi feladatainak végrehajtása során 1983. elején a magyar sportvezetés részt 

vett a szocialista országok vezetőinek azokon a tanácskozásain, amelyeken az 1984. évi 

nyári és téli olimpia szerepelt a napirenden, elsősorban a győzelmi esélyekről, a 

felkészülés mozzanatairól egyeztettek, az olimpia bojkottjának kérdése egyáltalán nem 

merült fel. Az év áprilisában Magyarországra látogatott Juan Antonio Samaranch, az 

olimpia részvétel részletkérdéseiről való egyeztetés céljából. 1983. júniusára a MOB elé 

került egy javaslati dokumentum a Los Angeles-i olimpiai játékokon részt vevő magyar 

csapat összetételéről, mely alapján a MOB októberre jelentést készített a magyar csapat 

szereplésére vonatkozóan, ezt az 1983. december 14-i ülés tárgyalta meg és fogadta el.
42

 

1984. január 20-án Szűcs-Gáspár György, a MOB gazdasági titkára levélben 

felkereste a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumának osztályvezetőjét, Fazekas 

Gábort azzal a céllal, hogy az olimpiával kapcsolatos termékekre importengedélyt 

kérjen. Leveléből egyértelműen kitűnik, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 

egyértelműen a Los Angeles-ben való szerepléssel számolt.
43

  

1984. február elején a Los Angeles-i olimpia szervező bizottságával arról váltott 

levelet a MOB, hogy az olimpiai kajak-kenu versenyekre a magyar sportolóknak nem 
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lesz szükségük bérelt hajókra, hiszen a delegáció saját kajakjait és kenuit viszi magával 

a megmérettetésre. Február 28-án pedig a MOB megrendelt a magyar olimpiai csapat 

részére 400 bőröndöt, 600 Ft-os irányáron, május 10-i szállítási határidővel.  

Március első napjaiban Buda István a szöuli olimpia szervező bizottságának 

októberre szóló meghívását azzal az indokkal hárította el, hogy „a közelgő olimpiai 

játékok előkészületei nem teszik számomra lehetővé, hogy előre megmondhassam, mely 

időpont volna igazán alkalmas kedves meghívásának elfogadására és szép városuk 

meglátogatására. Legyen szabad arra kérnem Elnök Úr, hogy fogadja el javaslatomat 

és térjünk vissza a meghívásra, amikor a Los Angeles-i olimpiai játékok már 

befejeződtek.”
44

  

A Magyar Olimpiai Bizottság, a Los Angeles-i olimpiára kiutazásra kijelölt 

hivatalos küldöttsége (Páder János, Szűcs-Gáspár György, Lochmayer György és 

Hámori Tamás) számára március 25-én foglalta le a repülőjegyeket a PANAM 

Légitársaságnál. A Pamuttextil-művektől 1984. márciusában megrendelt törülközők 

díszítésére a MOB április 3-án engedélyezte az olimpiai láng és ötkarika használatát, 

egyúttal a céggel tudatta, hogy „a magyar olimpiai csapat hivatalos szállítója” 

megnevezést használhatja. Szűcs-Gáspár György csupán május 22-én keltezett 

levelében vonta vissza a rendelést, kijelentve, hogy „a megváltozott körülmények miatt 

a tervezett minta céljainknak már nem felel meg, így a felajánlott 450 db törülközőre 

nem tartunk igényt. Ezúton is ismételten megköszönöm Önnek a magyar olimpiai 

mozgalom támogatása érdekében kifejtett fáradozásukat. Remélem, hogy a jövőben még 

alkalmunk lesz együttműködni közös érdeklődésre számottevő ügyekben.”
45

   

Április 13-án a MOB döntést hozott arról, hogy az olimpiai kajak-kenu csapat 

július 20-a és augusztus 4-e között, az olimpiát megelőzően az Egyesült Államokban, 

Kirkwoodban edzőtáborozáson fog részt venni, melyről a hivatalos szerződés éppen a 

szovjet bojkott-deklaráció dátumával esett egybe, május 8-i kelttel került aláírásra, és a 

szerződésben foglaltak szerinti 1000 amerikai dollár előleget ekkor át is utaltak.
46

 

Az első olyan hivatalos dokumentum a MOB irattárában, melyben bizonyos 

szinten érezhetővé vált az a feszült politikai helyzet, mely esetleg Magyarország 

olimpiai részvételét veszélyeztethetné, a Magyar Olimpiai Bizottság 1984. április 13-i 

üléséhez kötődik, mely után Buda István az ott megfogalmazott állásfoglalásról 
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tájékoztatást küldött Juan Antonio Samaranchnak. Ebben kitért a magyar sportolók 

felkészülésére, illetve a játékok szervezése körül kialakult politikai helyzetre. 

Kihangsúlyozta, hogy az olimpiai játékok a fiatalság nemes küzdelmének kell, hogy 

teret adjanak, és az emberek közötti barátság és béke előmozdításra hivatottak. A 

szocialista országokat érő fenyegetésekre, és annak veszélyeire, mintegy a hivatalos 

szovjet értékelés megerősítéseként utalt.
47

 Ugyanakkor április 27-én a MOB az olimpiai 

ruhákról fotó készítését kezdeményezte, majd május 2-án, alig két héttel a bojkott 

döntés előtt további 42 darab fémbőröndöt rendelt meg „a nyári olimpiai játékokon 

résztvevő magyar csapat részére a bemutatott minták alapján az egyeztetett 

kivitelben”
48

 a Nemez és Rostfeldolgozó Háziipari Szövetkezettől. 

 Az olimpiai részvételre készen álló Magyar Olimpiai Bizottság az MSZMP 

Politikai Bizottságának május 14-ei határozatát teljesítve, május 16-ai ülésén, a részt 

vevő 79 tagból 78 egyetértő határozatával végső döntését hozott arról, hogy 

Magyarország nem vesz részt a Los Angeles-i játékokon. „A Magyar Olimpiai 

Bizottságnak sajnálattal kellett megállapítania, hogy a szocialista országok jó szándékú 

felhívásai nem találtak kellő megértésre. Az Amerikai Egyesült Államokban 

tevékenykedő bizonyos szélsőséges politikai körök a versenyek előkészületeit továbbra is 

a Szovjetunió és a szocialista országok elleni propaganda céljaira használják fel. A 

Magyar Olimpiai Bizottság osztja a Szovjetunió és más szocialista országok 

aggodalmát és szolidaritást vállal döntésükkel. A kialakult helyzet nem teszi lehetővé a 

magyar sportolók részvételét a XXIII. Nyári Olimpiai Játékokon.”(L. Pap 2003, 153.) 

 Buda István a NOB elnökét azonnal levélben értesítette a MOB határozatáról, 

azonban ebben egyúttal kitért arra is, hogy a NOB sem tett meg mindent a részvétel 

lehetőségének a biztosítására, ugyanis eszköztárában még kihasználatlanul maradtak 

bizonyos lehetőségek a kialakult helyzet javítására. „Sajnálatosnak tartom, hogy a 

jelenlegi nehéz helyzet megvitatására a Magyar Olimpiai Bizottság által áprilisban 
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javasolt NOB Végrehajtó Bizottsági ülés nem került összehívásra.”
49

 Ugyanakkor 

Magyarországnak az olimpiai mozgalom iránti elkötelezettségét kihangsúlyozva 

hozzátette, hogy „annak ellenére, hogy a magyar sportolók nem vesznek részt a XXIII. 

Nyári Olimpiai Játékokon a Magyar Olimpiai Bizottság továbbra is támogatja az 

olimpiai mozgalmat, és mindent meg fog tenni, hogy a nemzetközi sportkapcsolatokat 

erősítse.”
49

 

  A Magyar Olimpiai Bizottság, ahogyan az a fentebbi szemelvényekből kitűnik, a 

magyar sportolóknak az 1984-es nyári játékokon való részvételét már szakszerűen 

előkészítette, és igen sok pénzelőleget is kifizetett mind kapcsolódó vállalkozások, mind 

pedig a szervező bizottság irányába, így június 15-én felháborodva reagált arra a telexen 

kapott értesítésre, melyben a LAOOC megbízottja kifejtette, hogy nem hajlandók 

rendelkezésére bocsátani a már kifizetett jegyeket és inkább visszatérítik azok teljes 

ellenértékét.
50

  

Schmitt Pál a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára június 19-én levélben kereste 

meg Juan Antonio Samaranch-ot, hogy a magyar visszalépés körülményeiről 

részletesebben beszámoljon. A felkészülés tekintetében kihangsúlyozta, hogy a magyar 

sportolók komolyan készültek a megmérettetésre, a csapat 200-220 sportolóból, és 80-

100 kísérőből állt volna. A MOB folyamatosan egyeztetett a LAOOC-kal, többek között 

a sportolók és újságírók akkreditációjáról, kifizette az olimpiai faluban való szállások 

előlegét, magaslati edzőtáborokat finanszírozott a megfelelő felkészülés céljából, az 

olimpiai egyenruhákat elkészíttette, megrendelte és kifizette 350 fő repülőútját Los 

Angelesbe és vissza, beszerezte a sportolóknak szükséges összes felszerelést, jegyeket 

vásárolt a sporteseményekre, megszervezte a turisták kiutazását. Ezek az előkészületek 

egyértelműen mutatják Magyarország határozott szándékát a részvételre. A MOB a 

döntését május 16-án hozta meg, mellyel kapcsolatban Schmitt Pál arról informálta 

Samaranchot, hogy azon „egyéb külföldi elfoglaltságaim miatt nem tudtam részt venni. 

Mint NOB tag, a döntés után számos magyar vezető pozícióban lévő személyt kerestem 

meg felhívva figyelmüket az olimpiai részvétel szükségességére, és azt a javaslatot 
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Edward Smith elnökhelyettes úrnak Szűcs-Gáspár Györgytől. 
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tettem, hogy legalább egy szimbolikus kis csapatot küldjünk ki, amellyel kifejezhetővé 

lehetne tenni a magyar olimpiai hagyományokat. Nagyon sajnálom, hogy az ilyen 

jellegű ténykedéseim eredménytelenül zárultak. […] A nem-részvételi döntést követően 

Buda István és jómagam is levélben köszönetet mondtunk a LAOOC-nak az elmúlt négy 

évben tanúsított segítőkész együttműködésükért, és sok sikert kívántunk a további 

munkájukhoz.”
51

 

Buda István, aki pozíciójából fakadóan a politika és a sport között összekötő 

kapocsként is működött az 1980-as évek elején, így emlékezett vissza a döntés 

körülményeire: „Megszületett a pártdöntés, és ez abban az időben a magyar világra 

nézve kötelező erővel bírt. Nekem akkor semmi más dolgom nem volt, minthogy 

összehívtam a MOB elnökséget, amely egyhangúan elfogadta a párt döntését, egyben 

azonban változtattunk, mégpedig abban, hogy mi nem a veszélyeztetettség és a 

biztonság hiányára hivatkoztunk, mert ilyen tapasztalásunk nem is volt, hanem arra, 

hogy a Szovjetunióval és a kapcsolódó országokkal szolidaritást vállalunk. Utána a 

közgyűlés előtt bejelentettük, hogy ez van, és a közgyűlés egy személy kivételével 

elfogadta egyhangúan. Nekem kellett ezt bejelenteni a nép előtt a televízióban, az 

arcomon azonban egyértelműen tükröződött, hogy a döntés nekem is nagyon fájt.”
52

 

A Magyar Olimpiai Bizottság ránk maradt dokumentumai egyértelműen azt 

tükrözik, hogy a szervezet az Olimpiai Chartában lefektetett kötelezettségei szerint az 

utolsó pillanatig szakszerűen készült az 1984-es nyári játékokon való sikeres magyar 

részvételre, a MOB tagsága azonban behódolt a Szovjetunióból utasított politikai 

döntésnek, és a határozat meghozatala és kihirdetése kapcsán a végrehajtó szerepkört 

vállalta magára.  

7.2.3 A MOB tevékenysége Szöul kapcsán 

A Magyar Olimpiai Bizottságot a szöuli olimpia rendező bizottsága először 

1984. márciusában kereste meg, amikor is októberre egy koreai látogatásra hívta Buda 

Istvánt és Schmitt Pált. Buda István válaszlevelében haladékot kért a konkrét 

egyeztetések kapcsán éppen a közelgő Los Angeles-i olimpia miatt.  

A koreai féllel való kapcsolatfelvétel első lépései meglehetősen kimértek és 

visszafogottak voltak. Erről tanúskodik az az engedélyezési procedúra is, ami egyrészt 

az olimpiai játékok szervező bizottság küldöttségének magyarországi fogadásával 
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kapcsolatban, másrészt pedig Nádori Lászlónak 1986-ban a Szöulban megrendezésre 

kerülő sporttudományos szimpóziumra való kiutazásával kapcsolatban folyt le a 

Külügyminisztérium szerveinél. 1985. februárjában, a Külügyminisztérium így 

nyilatkozott: „Nem emel kifogást az ellen, hogy dr. Aján Tamás elvtárs, kizárólag, mint 

a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főtitkára tárgyalásokat folytasson hazánkban a 

szöuli küldöttséggel”
53

. Mindazonáltal már az a tény, hogy külön engedélyekért kellett 

folyamodni a dél-koreai delegáció fogadása, illetve a Dél-Koreába való hivatalos 

kiutazás miatt, egyértelműen a kelet-nyugati kapcsolatok „kis hidegháborús” 

dermedtségét tükrözte.  

A Magyar Olimpiai Bizottság szöuli olimpiai részvétel iránti elkötelezettsége 

azonban egy évvel később, 1986. szeptember 22-én már mégis kikristályosodott, 

ugyanis taggyűlésén a szervezet egyértelmű szándékát fejezte ki az iránt, hogy 

„sportolóink a magyar sportmozgalom hagyományaihoz híven, az olimpiai eszme 

jegyében vegyenek részt az 1988. évi olimpiai játékokon. A MOB változatlanul 

támogatja a KNDK Olimpiai Bizottságának a közös rendezésre vonatkozó 

kezdeményezését és kifejezésre juttatja azon reményét, hogy a NOB által szervezett 

tárgyalások mindkét fél számára kedvező megállapodáshoz vezetnek.”
54

 Ez utóbbi 

kitétel, mint a közös szocialista álláspont fogalmazódott meg, de bojkott célú 

irányultság Szöul kapcsán egyáltalán nem merült fel. 

1987-ben a Magyar Olimpiai Bizottság januári elnökségi ülésén értékelte a 

megelőző év sportdiplomáciai tevékenységét, miszerint a magyar sportvezetők az 1986. 

évben több alkalommal jártak Szöulban, értékes tapasztalatokat szereztek, és 

megkezdték a személyes kapcsolatok kiépítését a szervező bizottsággal. Emellett 

sportszakmai célokat is megfogalmaztak a közelgő olimpiára nézve, miszerint az 

olimpiai csapatnak 1988-ban is a nemzetek nem hivatalos sorrendjében az első tíz 

között kell végeznie.
55

 1987. június 10 és 16. között MOB delegáció utazott Szöulba 

Tibor Tamás MOB alelnök vezetésével.
56

 A játékokkal kapcsolatos konkrét kérdések 

megtárgyalását követően a koreaiak reményüket fejezték ki, hogy Magyarország lesz az 

első kelet-európai ország, mellyel diplomáciai kapcsolatot létesíthetnek. A koreaiak úgy 
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vélték, hogy ehhez pozitívan járulhatnak hozzá a kibontakozó sportkapcsolatok és az 

épülőben lévő gazdasági kapcsolatok is. A koreai féllel való részletekre is kiterjedő 

egyeztetéseket követően a MOB 1987. december 21-i határozatával állást foglalt a NOB 

meghívásának elfogadásáról és ugyanakkor deklarálta azt is, hogy a magyar sportolók 

részt vesznek a nyári olimpián.
57

 Ezt követően az olimpiai szervezet már aprólékosan 

foglalkozhatott a kiutazás előkészületeivel és sportszakmai felkészülés támogatásával, 

irányításával, hiszen politikai kihívások kezelésével már nem kellett foglalkoznia. 

A MOB a nyári játékokra való felkészülésről szóló végső jelentését az 1988. 

május 27-i elnökségi ülésén fogadta el.  Ebben részletesen kifejtette a két ország közötti 

kapcsolatépítés lépéseit is, ugyanis a sportkapcsolatok tekintetében is meghatározó volt 

az a tény, hogy a két ország között nem volt diplomáciai kapcsolat. Először a 

nemzetközi sportszervezetekben vezető tisztséget betöltő magyar sportdiplomaták 

jutottak el Dél-Koreába, majd a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében kiemelt szerepe 

volt a MOB küldöttség 1987. júniusi hivatalos szöuli látogatásának, hiszen ez erőteljes 

impulzust adott a két ország között kibontakozó gazdasági kontaktusoknak is. Emellett 

az olimpiát megelőző időszakban több magas-rangú dél-koreai sportvezető is látogatást 

tett Magyarországon.  

A magyar sportolók 11 sportágban vettek részt előolimpiai versenyeken és 

szereztek széleskörű tapasztalatokat a helyszínről és az akklimatizálásról. 

Viszonzásként dél-koreai sportolók fogadására került sor kiemelt hazai versenyeken és 

edzőtáborokban. 1988. április 1-én, a Külügyminisztérium és a Kereskedelmi 

Minisztérium egyetértésével a Magyar Gazdasági Kamara szöuli irodavezetője, Csányi 

Sándor személyében olimpiai attasét sikerült Szöulba akkreditálni, aki bizonyos 

korlátozott konzuli teendők ellátására is jogosultságot kapott az olimpiai játékok alatt. 

Az 1988. májusi jelentés az olimpiai mozgalom iránti elkötelezettséget, és a 

felkészülés politikai jellegét is erősen sugallta: „Olimpiai részvételünk propaganda 

tehetőségeit tervszerűen hasznosítani kívánjuk az olimpiai mozgalom népszerűsítése, a 

nemzeti érzés erősítése, továbbá a Magyarországról külföldre juttatható információk 

növelése és az olimpia pénzalapjainak szélesítése céljából. A sportolók felkészítésének 

szerves része a nevelési irányelvek megvalósítása, így [az edzőtáborokba] olyan 

programokat szerveztünk számukra, amelyek a kikapcsolódás biztosítás mellett 

elősegítik a rendezés helyszínéből adódóan is szükséges politikai tájékozottságuk 
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gyarapítását, a magatartásukra, viselkedésükre vonatkozó ismeretek megszerzését, 

nyelvtudásuk bővítését, a közösségi szellem erősítését.”
58

 

A szöuli olimpia bezárását követően november 16-án a MOB elnökségi ülés igen 

lelkes és dicsérő értékelést fogalmazott meg a nyári játékok tapasztalatairól, melyben 

nem csak az eredményes magyar szereplést és a küldöttséghez beosztott koreai kísérők, 

tolmácsok figyelmességét és segítőkészségét méltatták, hanem egyenesen kijelentették, 

hogy az olimpia feltételei összességében minden igényt kielégítettek.
59

 A MOB 

elnökség számára Szöul az olimpiai mozgalom erejéről és egységről tanúskodott, és a 

szervezet a politikai nehézségek kiküszöbölése után visszatérhetett az Olimpiai 

Chartában megfogalmazott feladatainak az ellátásához, és a mozgalom 

fennmaradásának az elősegítéséhez. 

 

7.3. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal politikai szerepvállalása 

Magyarországon a hazai sportügyek legfelsőbb irányítása, 1973-1986 között az 

Országos Testnevelés és Sporthivatal (OTSH) kezében volt, melynek életre hívása 

abból a célból fakadt, hogy általa a központi sportirányítás hatékonyabbá váljék. 1986-

ban a sportirányítás átalakítása révén felálló új sportfőhatóság, az Állami Ifjúsági és 

Sport Hivatal (ÁISH) „legfőbb feladata a szűkülő forrásokért való minél hatékonyabb 

lobbizás lett, amit a társadalmi elégedetlenséggel szemben felmutatható sportsikerekkel, 

a sikeres szöuli olimpiai szereplés ígéretével igyekezett elérni”(Földesiné 1996, 17.) A 

rendszerváltozás előtti korszakban a sportfőhatósági szerepkör 1989-ben még egyszer 

megváltozott, a sportirányítási feladatokat az újonnan felállított Országos Sporthivatal 

vette át, mely a Művelődési Minisztérium fennhatósága alá került. 

Az 1973-ban életre hívott első Országos Testnevelési és Sporthivatal, a 

Minisztertanács közvetlen irányítása alatt álló, hamisíthatatlan államigazgatási 

szervként működött, politikai jellegű feladatait jól jellemzi, az 1980-as évek elején 

tartott elnöki, elnökhelyettesi ülések jegyzőkönyveinek a tartalma. Dr. Gál Tibor 1980. 

novemberében két előterjesztéssel szólalt föl az OTSH elnöki ülésén. Egyik az OTSH 

vezetése, főosztályai, szakszövetségei és intézményei 1981. évi sportdiplomáciai 

kapcsolataira vonatkozott, melyben a következőképpen fogalmazott: „Az OTSH 

sportdiplomáciai tevékenységének alapvető irányát az MSZMP XI. kongresszusa 

határozatai alapján az OTSH számára előírt irányelvek és követelmények határozzák 
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meg. A nemzetközi munkánk fő feladatát 1981-ben is a szocialista országokkal való 

együttműködés továbbfejlesztése, nemzetközi sportpolitikai és sportdiplomáciai 

álláspontjaink és intézkedéseink összehangolása képezi. […] A szocialista országokkal 

összehangoltan, a moszkvai olimpia eredményeire támaszkodva erősítjük pozícióinkat a 

nemzetközi sportszervezetekben és szövetségekben, szorgalmazzuk a demokratizálást, 

fellépünk a szocialista országok ellen irányuló mindennemű diszkriminációs törekvések 

ellen.”
60

 A másik előterjesztés a nemzetközi sport-tisztségviselőkkel szembeni 

követelményekről szólt, miszerint elsődleges alapfeltétel „a politikai megbízhatóság, az 

államrendszerünkhöz való hűség, a szocialista célkitűzéseink meggyőződéses szolgálta, 

a példamutató, rendezett magánélet és a feddhetetlen magatartás.”
60

 További kritérium 

volt emellett a szakmai hozzáértés és aktív tevékenység/elnökségi tagság a hazai 

szövetség elnökségében, valamint a diplomáciai készség és a nyelvtudás.  

Az 1980-as moszkvai olimpia körül kibontakozó amerikai bojkott-törekvések és 

politikai viaskodások nem igazán jelentek meg az OTSH üléseinek napirendjében. 

Egyedül az 1980. február 29-i Elnökségi Értekezlet foglalkozott az olimpiai bojkott 

kérdésével, az olimpia ideje alatt megrendezésre kerülő nemzetközi sportszövetségi 

kongresszusok kapcsán, tartva attól, hogy „az esetleges bojkott megzavarhatja a 

kongresszusok megrendezését is, elsősorban az úszás, az ökölvívás és a gyeplabda 

nemzetközi szövetségei ingadoznak a kongresszusok moszkvai megrendezésével. A 

helyzet következtében lehetséges, hogy több nemzetközi kongresszus végül nem 

Moszkvában, hanem másutt kerül megrendezésre.”
61

 Ezen kívül az OTSH elnökségi 

értekezletein nem került napirendre a bojkottal fenyegetett moszkvai olimpia kérdése, a 

szerv inkább sportszakmai felkészülés kérdéseivel, valamint a játékokon való szereplést 

értékelő sportági, szakszövetségi jelentésekkel foglalkozott. Mindazonáltal azt is meg 

kell említeni, hogy a szocialista országok sportvezetői évente többször tartottak 

egyeztető tárgyalásokat, mely majd az 1984-es iratokból tükröződni is fog, azonban 

ezek dokumentációja meglehetősen hiányosan áll rendelkezésre. Feltehetően tehát 

1980-ban is folytak egyeztetések.  

A Los Angeles-i nyári olimpiára való felkészülés kérdése már 1981. januárjában 

az OTSH elnöksége elé került, ekkor fogalmazta meg a sportvezetés az általános 

célkitűzéseket a játékok eredményei tekintetében, illetve lefektette azt az elvárását, hogy 

„az olimpiai eszmében rejlő erkölcsi és politikai értékek hasznosuljanak a sportolók 
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szakmai, morális felkészítésében, a sport népszerűsítésében és a közvélemény 

formálásában.”
62

 Az elnökség szintén kijelölte magának a sportdiplomácia területén 

megvalósításra váró feladatait, melyek révén igyekeztek reagálni a feszült nemzetközi 

politikai helyzetre. „A következő olimpiai ciklusban fokozott tervszerűséggel kell 

folytatni a sportdiplomáciai tevékenységünket. A szocialista országokkal összhangban 

erősíteni kell a pozíciónkat a NOB-ban […], szorgalmaznunk kell a további 

demokratizálást, fel kell lépnünk a szocialista országok ellen irányuló mindennemű 

diszkriminációs törekvés ellen. […] Figyelmet kell fordítani a morális kérdésekre, és 

ezekkel összefüggésben az eszmei-politikai felkészítésre.”
63

 

A sport területének pártpolitikai befolyásoltságát az is jól mutatja, hogy 1983. 

januárjában az MSZMP az OTSH-val együttes ülést tartott a testnevelés és sport 2000-

ig kidolgozandó fejlesztési koncepciójának a megvitatására. Ebben az a célkitűzés, hogy 

„a testnevelés és sport irányítási rendszere maradjon továbbra is állami és egységes”
64

, 

egyértelműen bizonyítja, hogy a sportirányítás centralizáltságát, központi vezetését 

hasznos és hatékony eszköznek tekintették a politikai hatóságok, így határoztak arról, 

hogy a sportirányítás centralizáltságát és befolyásolását a jövőre nézve is fenn kell 

tartani. Igaz a koncepció azt is kijelentette, hogy „ez [az állami irányítás] természetesen 

feltételezi a testnevelésben és sportban érdekelt állami és társadalmi szervekkel a 

munkamegosztást, a társadalmi erők bekapcsolását az irányításba, a vezetésbe és 

irányításba”
64

, de a valóságban a társadalmi szervek autonóm jelenléte éppen politikai 

elkötelezettségű vezetőségük miatt nem lehetett jellemző a korszakra. Ez egyértelműen 

ki is tűnik az 1983. május 13-i elnöki értekezlet jegyzőkönyvéből, mely többek között a 

Schneider Jenő főosztályvezető által előterjesztett kádermunka megerősítésének 

kérdéséről szól.
65
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1983. év. (75.d.) 
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A Los Angeles-i olimpia kapcsán az OTSH tevékenysége a rendelkezésre álló 

dokumentumok tanúsága szerint, a többi szocialista országgal való egyeztetésre és a 

Barátság Játékok előkészítésére és értékelésére koncentrálódott, illetve a szerv feladata 

volt a bojkott-döntés helyességének utólagos bizonyítása is. A távolmaradásról határozó 

döntések meghozatalát követően a szocialista országok sportvezetői 1984. május 24-én 

Prágában tanácskoztak, ahol a sportvezetők egyetértettek abban, hogy „a Los Angeles-i 

olimpiára évek óta lelkiismeretesen készülő sportolók képességeinek bizonyítása 

céljából az olimpiát követő időszakban, eltérő időpontokban válogatott szintű 

sportversenyeket rendeznek a szocialista országokban”
66

.   

A „Barátság versenyek” befejezését követően a szocialista országok 

sportszervezeti vezetői ismét összeültek Prágában, hogy értékeljék a nyár nemzetközi 

sporteseményeit, kiváltképpen a szocialista országok nélkül lezajlott olimpiai játékokat, 

és a megrendezett Barátság Versenyeket. Az OTSH részéről Buda István elnök, Hámori 

Tamás és Ardai Andor főosztályvezető-helyettesek és Bacsi Lajos főelőadó voltak jelen. 

Az ülésen a résztvevő országok nagy többsége úgy ítélte meg, hogy „a Los Angeles-i 

olimpiáról való távolmaradás helyes döntés volt, mivel az események igazolták a 

szocialista országok előzetes aggodalmát. Távollétünkben az olimpia szakmailag 

lényegesen leértékelődött”
67

. A magyar delegáció ugyanakkor néhány más delegációval 

egyetértésben arra is rámutatott, hogy az olimpia zökkenőmentes lebonyolításával, az 

országok nagyszámú részvételével (még ha azt manipulált módon érték is el), az USA 

és néhány más ország sportolóinak sikerével a szervezők „megdicsőültek”, és 

mindebből az USA adminisztrációja politikai hasznot is húzott. Másfelől pedig a 

Barátság versenyek kapcsán szintén az OTSH képviselői fogalmaztak meg kritikát, 

kijelentve, hogy egyes versenyek rendezése kapcsán mutatkozó hiányosságok, a 

játékvezetők időnkénti részrehajlása, valamint a dopping ellenőrzés elmaradása negatív 

jellemzői voltak a versenyeknek. Ezt a kritikát enyhítendő Buda István külön szót kért 

annak a kifejtésére, hogy „a barátság versenyek néhány sportágban (súlyemelés, 

céllövészet, atlétika) az olimpiát jóval meghaladó eredményei megcáfolják, hogy a 

szakmai sikertelenségtől való félelem miatt maradtunk volna távol”
67 

Az „A” kategóriás versenyek hazai értékelésére az 1984. október 8-i OTSH 

elnöki értekezletének ülésén került sor. Az értékelés a szakmai eredmények 
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 Csehszlovák részvétel a szocialista országok sportolóinak nyári olimpia utáni válogatott versenyein. 

MOL-KÜM-XIX-J-1-j-szocialista országok-215-77t.-003893/1984. (153.d.) 
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 A szocialista országok sportszervezeti vezetőinek prágai tanácskozása. MOL-KÜM-XIX-J-1-k-

szocialista országok-215-77t.-sz.n. /1984. (128.d.) 
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számbavétele mellett kitért a játékok politikai jelentőségére is.
68

 Az év végén, a 

december 14-i OTSH elnöki értekezlet keretében még egyszer visszatért a szervezet az 

olimpia kérdésére az 1984-es év értékelésén belül, itt Gál Tibor főosztályvezető 

kiemelte, hogy „a Los Angeles-i olimpiáról való távolmaradásunk ellenére sikerült 

megőrizni nemzetközi pozícióinkat, a fejlődő és a tőkés országokkal már korábban 

kialakított kapcsolatokat, sőt például holland viszonylatban még december hó folyamán 

a két ország közötti első sport-együttműködési egyezmény kerül aláírásra.”
69

 

A szöuli olimpia kérdése az OTSH 1985. november 6-i elnöki értekezletén 

került először napirendre, és mintegy irányelvként a sportfőhatóság feladatul tűzte ki, 

hogy „Dél-Koreával mértéktartó kapcsolatfelvétel történjen. Az ott rendezett 

világbajnokságokra – ha azokon egyébként másutt is részt vennénk – utazzanak ki 

sportolóink, a dél-koreai sportolókat Magyarországon sorra kerülő világbajnokságokon 

fogadjuk. Egyébként más, hazánkban megrendezésre kerülő nemzetközi versenyeken 

való részvételük esetenként kerüljön elbírálásra.”
70

 Erre sor is került többek között a 

későbbiekben bemutatásra kerülő Gránit kupa kapcsán. 

1987. novemberében a szocialista országok sportszervezeti vezetőinek berlini 

tanácskozásán, az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaságra való tekintettel, 

illetve az észak-dél közös olimpiai rendezés melletti kitartás miatt még nem lehetett 

végleges, közös szocialista nyilatkozatot tenni a részvételt illetően. Mindazonáltal a 

résztvevők „közösen kifejtették őszinte reményüket, hogy az elkövetkező időben mind a 

NOB, mind a koreai elvtársak realista álláspontot fognak képviselni, melynek 

eredményeként az egész világ sportmozgalmának érdekeit és az olimpiai mozgalom 

további egységét megoldó döntés fog születni.”
71

 A találkozón hamar túlléptek az 

olimpián való részvétel feltételeinek a kérdésén, és nagyobb hangsúlyt fektettek egyéb 
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 „Az eseményeknek politikai szempontból volt kiemelkedő jelentősége. A jól szervezett, magas 

színvonalú versenyeken demonstrálni lehetett az „A” kategóriás feltételek megteremtését. Az 57 nemzet 
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bizonyították, hogy a szocialista országoknak olyan felkészült versenyzőik vannak, akik eredményesen 

helytálltak volna az olimpián is, ha erre az USA kormánya és a LAOOC az egyenlő bánásmódot és 
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(76.d.) 
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 Emlékeztető az OTSH elnöki értekezletének 1985. november 6-i üléséről, MOL-XIX-J-14-b-1985.év. 

(77.d.) 
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 Jelentés a szocialista országok sportszervezeti vezetőinek XXXV. Tanácskozásáról. MOL-KÜM-XIX-

J-1-k- szocialista országok-215-7t.-330/1987. (76.d.) 
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témák megvitatására - mint az olimpiai program stabilitása, a professzionalizmus vagy a 

komercializáció kérdése -, ami arra enged következtetni, hogy kimondatlanul ugyan, de 

csaknem egyöntetűen az olimpiai szereplés mellett álltak. Magyarország számára a 

szöuli olimpián való részvétel nemzeti kérdéssé vált. „Az akkori sportvezetés és a 

magyar sportdiplomácia, mind hazai, mind nemzetközi téren komoly erőfeszítéseket tett 

a szöuli olimpián való részvétel elnyerésének jogáért, és jelentős mértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy Magyarország és a Koreai Köztársaság között megtörténjen a diplomáciai 

kapcsolatok felvétele.”(Földesiné 1993, 13.) 

1987. végén meg is született a végleges magyar döntés a részvételről, mely 

egyezett mind a politikai szféra, így a képviseletét ellátó OTSH, mind pedig az olimpiai 

mozgalom támogatására hivatott MOB érdekeivel, sőt a közös szocialista érdek is 

felismerte, hogy a sportsikerek jobb stratégiai eszköznek bizonyulnak, mint egy 

esetleges bojkott. A sportszakmai érdekek így végre újra érvényesülni tudtak a magyar 

sportvezetés tevékenységében. 

 

7.4. A Magyar Szocialista Munkáspárt befolyása a sportéletre 

Magyarországon a II. világháborút követően a politikai rendszer kialakítása 

szovjet mintára történt, melynek elsődleges szereplője 1956-tól a Magyar Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP) volt. Az MSZMP, mint állampárt felépítésében minden állami 

vagy gazdasági részterületnek megvolt a maga tükörképe. Az állami intézményt 

utasíthatta az állami hierarchiában fölötte álló, vagy a párthierarchiában fölötte vagy 

azonos szinten álló szerv, informálisan azonban meg lehetett kerülni a szinteket. Az 

egyes bizottságokat titkárok (párttitkárok) vezették. Két kongresszus között – a 

nagyjából évente ülésező – Központi Bizottságban (KB), illetve a heti ügyeket vivő 

Politikai Bizottságban (PB) születtek meg a döntések. A kezdetben, 1953. júniusáig 

politikai vezető testületként működő Titkárság tagjait a Központi Vezetőség választotta 

tagjai sorából. Ez a testület hetente tartott ülésein elsősorban az úgynevezett napi 

ügyeket tárgyalta, és döntéseit - jóváhagyás végett - a Politikai Bizottság elé terjesztette. 

1953-tól a Titkárság, mint a PB alá rendelt szerv főleg a Bizottság üléseinek 

előkészítésével, a pártapparátus irányításával és felügyeletével foglalkozott.(3. táblázat) 

7.4.1. Az MSZMP szerveinek munkássága a moszkvai olimpia kapcsán 

A magyar politikai vezetés az 1980-as években is tartotta magát ahhoz a 

szocialista táborban uralkodó stratégiához, hogy a nemzetközi sporteseményeken, 
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elsősorban pedig az olimpiai játékokon való sikeres szereplés elengedhetetlen a rendszer 

értékeinek nemzetközi elismerése érdekében. Ennek szem előtt tartásával, a szokott 

módon szinte napi szinten foglalkozott az olimpiai felkészüléssel, s mivel az olimpia 

színhelye 1980-ban Moszkva volt, a szovjet vezetőkkel is állandóan konzultált. A ránk 

maradt levéltári dokumentumok tanúsága szerint a párt 1980. első pár hónapjában 

elsősorban Titkársági ülések keretében vette napirendre a játékok kérdését. A legelső 

erre utaló dokumentum az 1980. február 4-i ülésen
72

 történteket örökíti meg, a 

megbeszélés keretében Korom Mihály bejelentette részvételi szándékát a február 10-én 

esedékes olimpiai eskütételen. Ezután a Politikai Bizottság február 19-i ülésén Maróthy 

László adott tájékoztatót arról, hogy „az elmúlt hónapokban egyetemi, főiskolai 

hallgatók, dolgozó fiatalok egy aláírási akció keretében mintegy 600 ezren fejezték ki 

egyetértésüket a NOB döntésével, hogy az olimpiát Moszkvában kell megrendezni. 

Ugyanakkor sajnálkozásukat fejezték ki, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Olimpiai 

Bizottsága támogatja a moszkvai olimpia elleni bojkottot.”
73

  

Ezt követően a május 13-i politikai bizottsági ülés napirendjén szerepelt 

legközelebb az olimpiai játékok kérdése. Az ülés elfogadta az MSZMP Központi 

Bizottsága részéről Rácz Sándor által előterjesztett jelentést a felkészülésről, mely kitért 

a politikai felkészítés témakörére is.
74

 Az ülés jegyzőkönyve azt is tanúsítja, hogy a 

magyar vezetők nem fogták fel tragikusan az amerikaiak bojkott-felhívását. Egyrészt 

nem vesztegettek rá túl sok szót, csupán Rácz Sándor tájékoztatott röviden a nevezések 

helyzetéről, kérdés, hozzászólás nem fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. Másrészt 

viszont – bár hivatalosan a bojkott ellen léptek fel – Gyenes András Kádár Jánossal 

egyetértve úgy nyilatkozott, hogy „az lenne előnyös számunkra, ha a bojkott minél 

teljesebb lenne.”
75

 Hozzá kell tenni, hogy ezt azért mondta, mert így a magyarok 

helyezése a nemzetek közötti pontversenyben kedvezőbb lenne. Rácz Sándor külön ki is 

emelte, hogy a korábban kitűzött cél, az 5-6. helyezés nem lenne reális „amennyiben a 

sport nagyhatalmak is – Egyesült Államok, NSZK, Japán, stb. – részt vennének. […] 

Viszont most figyelembe véve a bojkottot, úgy ítéljük meg, hogy nem kizárt, hogy esetleg 
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 Titkársági ülés 1980. február 4. MOL–M-KS-288f.7.csoport.598.ő.e. 
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 Politikai Bizottsági ülés 1980. február 19. MOL–M-KS-288f.5.csoport.793.ő.e. 
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elérjük azt a szintet.”
76

 A belső érdekek, és speciális latolgatások ellenére azonban 

mindent a normális menetrend szerint tárgyaltak: milyen eredménnyel számolhat a 

magyar csapat, mit kell tenni a felkészülési időszakban, hogyan áll össze a kiutazó 

magyar csapat, mikor kell a politikai vezetésnek látogatást tennie a tatai edzőtáborban, 

mit várnak el morálisan a sportolóktól, stb. A Titkárság 1980. június 16-i ülésén az 

eredményesen szereplő versenyzők kitüntetési elveit és a búcsúztatás ceremóniájának 

menetét vitatták meg, arról azonban nem esett szó, hogy a nemzetközi mezőny milyen 

mértékben lesz képviseltetve Moszkvában. A június 30-i titkársági ülésen hangzott fel 

csak a bojkott-kérdés egy meglehetősen meglepő kontextusban, miszerint dolgozó 

középiskolások (nyílván nem maguktól) felvetették, „anyagilag segíteni kívánják az 

olyan külföldi sportolókat, akik kormányuk bojkottja ellenére részt kívánnak venni a 

moszkvai olimpián.”
77

 A felvetésre a Titkárság úgy reagált, hogy „nagyban értékeli a 

kezdeményezők dicséretes szándékát, de nem helyesli, hogy országos mozgalommá 

váljék. Elképzelhetőnek tartja viszont, hogy azokat az ausztráliai sportolókat részesítsék 

segítségben, akik útban Moszkvába már hazánkba érkeztek.”
77

 A Magyar Szocialista 

Munkáspárt vezető testületei ezt követően mondhatni teljesen levették a napirendjükről 

a moszkvai bojkott kérdését, a Titkárság július 14-i ülése
78

  már csupán 

protokollkérdésekkel foglalkozott, a PB július 22-i ülése
79

 pedig vita nélkül tudomásul 

vette az olimpia megnyitásáról szóló tájékoztatót.  

Az olimpia után augusztus 5-én a Politikai Bizottság
80

 – anélkül, hogy értékelte 

volna az olimpiát, bár ebben lehet, hogy Kádár János távolléte is szerepet játszott – az 

eredményesen szereplő versenyzők kitüntetésére vonatkozó javaslatokat tárgyalta meg. 

Az olimpiával kapcsolatos összefoglaló PB jelentés csak december 9-én került 

napirendre, a kitüntetések, elismerések átadása után. A vitán, az olimpia kapcsán, a 

magyar sport általános kérdései is felmerültek, s ennek eredményeként a teljesen 

formális határozati javaslat helyett egy alaposabb, messzebbre tekintő dokumentum 

született meg. Az olimpiai bojkott kérdését csak röviden érintette a jelentés, kiemelve 

annak sikertelenségét.
81

A bojkott kérdésnek azért sem szentelt több mondatot a jelentés, 
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mert inkább a szocialista országok egysége és összehangolt munkája eredményeképpen 

megerősített, illetve elért olimpiai és nemzetközi sportmozgalombeli pozíciót akarta 

kihangsúlyozni. Emellett elemezni kellett az egyes sportágak szereplését, és az olimpián 

szerzett legfontosabb tapasztalatokat. A jelentés utolsó fejezetében már a Los Angeles-i 

megmérettetésre tekintett előre, javasolva, hogy „az 1984. évi olimpiára felkészülés 

célkitűzése a Moszkvában elért eredmények megszilárdítása legyen.”
82 

 

7.4.2. Az MSZMP szerveinek munkássága a Los Angeles-i játékok kapcsán 

Az 1984-es évben a Politikai és Központi Bizottság a levéltári dokumentáció 

szerint először áprilisban foglalkozott a nyári játékok kérdéskörével. Azt megelőzően a 

párt Titkárságának napirendjére kétszer került olimpiával kapcsolatos kérdés. Egyfelől 

1984. március 5-én, mikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének fogadásának 

előszítéséről tárgyalt a politikai szerv
83

, másfelől pedig március 19-én, amikor Korom 

Mihály egy olyan előterjesztést adott be, miszerint „ajánlja, hogy az olimpiai 

eskütételre a tervezettnél későbbi időpontban kerüljön sor”
84

. A titkársági 

dokumentumból nem derült ki, hogy milyen indokok miatt tette Korom Mihály ezt a 

javaslatát, de feltételezhető, hogy ez összefüggésbe hozható a nemzetközi politikai 

helyzettel, ugyanis az eskütétellel Magyarország elkötelezettsége mutatkozott volna 

meg az olimpiai részvétel iránt. 

 Az MSZMP Politikai Bizottságának április 10-i ülésén került először hivatalosan 

szóba a rendező város tevékenysége és az amerikai biztonsági fenyegetés a Los 

Angeles-i olimpia kapcsán, ekkor tárgyalta ugyanis a szervezet a Központi Bizottság 

Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának az olimpiai játékokra való 

előkészületekről szóló jelentését. A jelentés úgy fogalmazott, hogy „a feszült 

nemzetközi légkör kihat az 1984. évi Los Angeles-i nyári olimpiai játékok 

előkészületeire. Egyes, különösen a szocialista országokból érkező olimpiai 

küldöttségeknek a részvétel során is számolniuk kell az USA szélsőséges köreinek 

politikai provokációival. […] A nagyszámú, különböző nemzetiségi bevándorolt várható 

magatartása kiszámíthatatlan. […] Az 1984. június 2-i végleges nevezési határidő előtt 

a szocialista országok sportvezetői Moszkvában egyeztető megbeszélést tartanak.”
85
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jelentés - mint 1980-ban - itt is kitért arra, hogy az olimpiai kerettagok politikai 

felkészítésben részesülnek, az edzőtáborokban rendszeresen tartanak előadásokat, 

konzultációkat, kulturális műsorokat, valamint angol nyelvórákat is. A Politikai 

Bizottság a KB jelentését tudomásul vette, ugyanakkor kijelentette, hogy „szükségesnek 

tartja, hogy nyilvánosan is fejezzük ki rosszallásunkat az amerikai szervezők részéről a 

szocialista országok irányába megnyilvánuló ellenséges és diszkriminatív magatartás 

miatt.”
86

 A szocialista tábor erős összetartását bizonyítja a részvételi kérdés kapcsán 

kibontakozó egyeztetések sorozata, valamint az is, hogy a párt célul, illetve feladatuk 

tűzte ki, hogy „a támadások célpontjába került szocialista országokkal való 

szolidaritásunkat a szükség szerint minden lehetséges fórumon juttassuk kifejezésre.”
86  

 Az MSZMP PB és KB ezután egy hónapon keresztül nem tűzte napirendre az 

olimpiával kapcsolatos kérdéskört. A két bizottság tevékenységének következő 

dokumentált forrása már a szovjet bojkott döntést követően született meg. A KB 

jelentést vitt a PB elé arról, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja (SzKP) Központi 

Bizottságának kezdeményezésére május 11-én a testvérpártok illetékes vezetői és az 

állami sporthivatalok vezetői Moszkvában konzultációt folytattak, melynek keretében 

az SzKP a saját távolmaradási döntésével felvállalt szolidaritást kért mindenkitől. 

Egyidejűleg az SzKP, tehát azelőtt, hogy például Magyarország határozott volna arról, 

hogy sportolóit nem küldi el Los Angelesbe, részletesen kifejtette a testvérpártokhoz 

korábban már üzenetben eljuttatott tervezetét az olimpiai programnak megfelelő 

szocialista sportversenyek rendezéséről is. Az MSZMP Politikai Bizottsága a jelentést 

tudomásul vette, és három nap múlva, május 14-én a Szovjetunióban meghatározott 

feladatát teljesítve határozatot hozott arról, hogy „ajánlja a Magyar Olimpiai 

Bizottságnak, foglaljon úgy állást, és nyilatkozatban tegye közzé, hogy a kialakult 

körülményeket figyelembe véve, a magyar sportolók nem vesznek részt a XXIII. Nyári 

Olimpiai Játékokon.”
87

 A PB további feladata volt, hogy megfelelő módon készítse elő 

a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének a javaslat szerinti döntéshozatalát, így 

meghagyta, hogy az olimpiai bizottság kommunista tagjai, és néhány kiemelkedő 

pártonkívüli személyisége az ülés előtt kapjon külön tájékoztatást a PB 

állásfoglalásáról. Emellett külön, hivatalosan is felkérte „a Magyar Olimpiai 

Bizottságot, valamint az Országos Testnevelési és Sporthivatalt, hogy gondoskodjék a 

Politikai Bizottság állásfoglalásából adódó feladatok végrehajtásáról.”
87

A MOB ülés 
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kimenetele tekintetében semmiféle kétség nem merült fel a Politikai Bizottságban, 

ugyanis már ekkor, május 14-én kiosztották a szolidaritási határozat kapcsán felmerülő 

legsürgősebb feladatokat; az SzKP Központi Bizottságát, az USA Nagykövetséget a 

határozatról tájékoztatni kellett, a sajtóterveket és a sajtócsoport létszámát felül kellett 

vizsgálni. A részvételi kérdés tehát május 11-én Moszkvában pecsételődött meg, 

melynek véghezviteléhez egyrészt az MSZMP PB, valamint a végrehajtó színtéren a 

Magyar Olimpiai Bizottság asszisztált. Május 16-án a MOB az MSZMP Központi 

Bizottsága által két nappal korábban megfogalmazott MOB Nyilatkozat tervezetet 

majdnem teljesen szóról-szóra vette át, fogadta el és hirdette ki.  

 A távolmaradásról hozott döntés egy sor feladatot rótt a magyar politikai 

vezetésre, az 1984. június 5-én tartott PB ülésen ezeket a teendőket vették számba:
88

  

 Június 1. és augusztus 20. között működjön egy operatív munkacsoport, 

melynek feladata az olimpiával kapcsolatos események, a közhangulat 

folyamatos értékelése és a politikai munka összehangolása; 

 A sajtó, a rádió és a televízió az olimpia kezdetéig a szokásosnál gyakrabban 

számoljon be a hazai és a szocialista országokban zajló sportrendezvényekről. 

Az olimpiai előkészületekről ne tudósítsanak, tényszerű közlésekre 

szorítkozzanak, adjanak nagyobb teret a döntést alátámasztó külföldi 

megnyilatkozásoknak; 

 Az olimpiai versenyek eredményeiről mértéktartó tudósítás legyen, az MTI hírei 

alapján, az értékelésektől tekintsünk el; 

 A sportegyesületekben működő párt-, és KISZ-szervezetek kísérjék figyelemmel 

a sportolók hangulatát, és folyamatosan válaszoljanak a körükben felvetődő 

kérdésekre, reagáljanak a véleményekre. 

A közemberek és a sportolók hangulatára vonatkozó első, tényszerű, jelentést a KB 

Agitációs és Propaganda Osztálya 1984. május 31-én fogalmazta meg.
89
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A szocialista országok kommunista és munkáspártjai KB titkárai 1984. július 11-

12-én Prágában tanácskoztak, és többek között értékelték a Los Angeles-i olimpia 

kapcsán kialakult helyzetet. Az egyes országok különböző indokokkal igyekeztek 

megmagyarázni a távolmaradás szükségességét. Milko Balev, a Bolgár Kommunista 

Párt KB titkára az amerikai belpolitikai versengés mellékhatásának tudta be ezt a 

kényszerű döntéshozatalt.
90

 Ugyanakkor Kurt Hager, Németország Szocialista 

Egységpártjának titkára az ismételt szocialista sportsikerektől való amerikai félelemre 

hivatkozott, mint elsődleges indok.
91

 

Az MSZMP a továbbiakban a nyár folyamán már hivatalos üléseken nem 

foglalkozott a Los Angeles-i olimpiával, csupán az év decemberében merült fel újra a 

nyári játékok témája, amikor az MSZMP PB az „Amerika Los Angelesben, olimpia 

Amerikában” című kiadvány kérdését tárgyalta. A bizottság véleménye szerint a 

kiadvány „könyvpiacra való kerülése – a kezdeményezők szándékától függetlenül – 

politikai hiba lenne, propagálná a sportolóink ’kényszerű távolmaradása’ mellett 

megrendezett olimpiát, s alkalmas lenne az olimpiáról való távolmaradásunk 

                                                                                                                                               
Az olimpiai csapat körében megrázkódtatást okozott a MOB állásfoglalása. A sportolók beletörődéssel, 

fegyelmezetten vették tudomásul a döntést. Edzésmunkájuk azonban megtorpant. A velük folytatott 

beszélgetések, valamint a felkészülési programok gyors módosítása eredményeként fokozatosan 

kapcsolódnak vissza a sportmunkába. A versenyzők sajnálják, hogy nem vehetnek részt az olimpián, és 

számolnak a hátrányos erkölcsi, anyagi következményekkel. Következetes, sokirányú meggyőző munka 

szükséges még ahhoz, hogy sportolóink ráhangolódjanak a szocialista országokban megrendezendő 

versenyekre.  

Az ellenséges propaganda felerősödött, és hatása a közhangulatban érzékelhető. A fejleményeket a 

Szovjetunió szavahihetőségének lejáratása, a szocialista országok szuverenitásának kétségbevonására és a 

magyar közvélemény nacionalista befolyásolására igyekeznek felhasználni. A MOB május 16-i 

nyilatkozatát ’enyhébb megfogalmazásúnak’ minősítették. Az ellenséges propaganda a magyar lépés 

kapcsán a szovjetellenes hangulatkeltést tekinti főbb céljának, ezért a döntés felelőssége alól ’felmenti’ a 

magyar vezetést. Hangoztatja: a magyar döntés ’hatalmas politikai nyomás’ eredménye; ’el tudták volna 

képzelni, hogy az ország nemcsak a gazdaságban, hanem a sportban is a saját útját járja’.” A Központi 

Bizottság Agitációs és Propaganda osztályának jelentése, 1984. május 31. MOL-M-KS-288f. 

5.csoport.912.ő.e. 
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motívumainak és ennek kapcsán külpolitikánk hitelének megkérdőjelezésére is.”
92

 

Ugyanakkor a könyv szerzői a kiadvány célját abban jelölték meg, hogy bizonyítsa azt, 

hogy Amerika saját céljaira sajátította ki az 1984. évi olimpiát, és megelőzzék vele az 

év végén bekövetkező Los Angeles-i olimpiával foglalkozó és azt egyoldalúan 

felértékelő külföldi eseménysorozatot. Ennek ellenére a Művelődési Minisztérium 

elrendelte a bekötetlen ívek, valamint a címlap bezúzását, valamint a már bekötött 100 

db kész példányt zárolta. Az Agitációs és Propaganda Osztály vizsgálata alapján a 

könyv elkészítése során több szabálytalanságot és jogsértést követtek el a szerzők, 

mindemellett pedig politikai felelősség is terhelte a közreműködő személyeket.  

Az olimpiával foglalkozó könyv ügyében elvégzett vizsgálatok eltartottak 

egészen 1985. február 26-ig, melyek során az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és 

Kulturális Osztálya a könyv káros bel- és külpolitikai hatására, a mintegy 5 millió 

forintos anyagi kárra, valamint az engedély nélküli nyomtatásra tekintettel a felelősök és 

a felelősség mértékének megállapítására törekedett. Elsősorban politikai, anyagi, illetve 

pártfegyelmi felelősséget állapítottak meg dr. Békesi László, Varga József, Gyárfás 

Tamás, Gyulai István, Gyenge József, Szakolczai Pál és a MA-PRODUKT GM 

esetében.
93

 A Magyar Szocialista Munkáspárt tevékenysége a bojkottált Los Angeles-i 

olimpia kapcsán a kiadvány miatt folytatott nyomozással zárult le.  

7.4.3. Az MSZMP szerveinek munkássága a szöuli játékok kapcsán 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1981-ben Baden-Badenben komoly kihívást 

jelentő döntést hozott, amikor a hidegháborús küzdelmek miatt évtizedek óta 

megtépázott nyári olimpiai játékok megrendezésének jogát, a bipoláris világ 

megosztottságát, a kommunizmus és a kapitalizmus küzdelmét kitűnően reprezentáló 

Koreai-félszigeten lévő Szöul városának ítélte oda. Ez a határozat komoly dilemma elé 

állította a Dél-Koreai Köztársasággal diplomáciai kapcsolatban nem álló szocialista 

országokat, így hazánkat is. A magyar állampárt hivatalos dokumentumai között ennek 

ellenére, csupán két titkársági jelentés készült a XXIV. Szöuli Nyári Olimpiai Játékok 

ügyében. A versenyek lezárása után pedig 1988. október 4-én a Politikai Bizottság 

ülésén tárgyaltak arról, hogy a magyar olimpikonok és vezetőik tiszteletére, valamint az 

aranyérmes sportolók kitüntetésére elnöki tanácsi fogadást tartanak a parlamentben.
94
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Az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának tájékoztatója a 

játékok előkészületéről a Titkárság 1986. november 24-i jegyzőkönyvében jelent meg. 

Ebben, már az Észak-Dél tárgyalások folyamatára utalva így fogalmaztak: „1981-ben a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság a szocialista országok fellépése ellenére Szöulnak 

szavazta meg a nyári olimpiai játékok megrendezésének jogát. A döntést követően a 

NOB a szocialista országok sportvezetőinek kezdeményezései alapján felismerte az 

olimpiai mozgalom válsága elmélyülésének veszélyét, s ennek elkerülése érdekében 

kompromisszum elfogadására is hajlott. […] A NOB Végrehajtó Bizottsága és a két 

koreai olimpiai bizottság között három alkalommal került sor tárgyalásra, érdemi 

megállapodás azonban mind ez idáig nem született.”
95

 A jelentés további soraiban 

elsősorban Dél-Korea helyzetének a bemutatására koncentrált, kiemelve az a 

nagyarányú gazdasági, politika és sportbéli fejlődést, melyen Dél-Korea a közelmúltban 

átesett. A jelentés megemlítette azt is, hogy fejlődésének eredményeképpen Dél-Korea 

az 1980-as években már több világesemény sikeres megrendezésével is 

büszkélkedhetett, sőt az ANOC 1986-os évi közgyűlését is Szöulban tartották, ahol a 

szocialista országok majdnem mind képviseltették magukat. A párt megfogalmazása 

szerint az Ázsiai Játékok 1986. évi sikere alapján kijelenthető, hogy Szöul 

„gyakorlatilag már most készen áll az olimpia lebonyolítására.”
95

 A szöuli olimpia 

melletti magyar kiállásra, és az észak-koreai politikának az elítélésére utal a jelentésnek 

az a mondata is, miszerint „több szocialista ország sportvezetőjével folytatott 

konzultációk alapján arra lehet következtetni, hogy a KNDK lényegében nem a közös 

rendezésre törekszik, hanem az a célja, hogy egyáltalán ne legyen Szöulban olimpia, 

illetve azt minél több ország bojkottálja.”
95

 Ugyan a pártdokumentumból kitűnik, hogy 

Magyarország az újabb bojkott ötletével egyáltalán nem tudott azonosulni, 

mindazonáltal az MSZMP mégis kijelentette, hogy a közös szocialista álláspont 

fenntartása érdekében „a szocialista országok nemzetközi fórumokon továbbra is 

támogatják a KNDK-nak a közös rendezésre irányuló igényét.”
95

 A bizottsági jelentés 

végezetül kihangsúlyozta azt a közös szándékot, hogy a szocialista országok döntő 

többsége ettől függetlenül – a világot átfogó olimpiai mozgalom jövőjéért rájuk háruló 

felelősségük tudatában – részt kíván venni az 1988. évi nyári olimpiai játékokon. Ezt az 

elkötelezettséget Marat Gramov szeptemberi budapesti látogatása során megerősítette, 

megállapítva, hogy a szocialista országoknak komoly érdekük fűződik ahhoz, hogy 
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sportolóik versenyezzenek az olimpián. Egyúttal „a szöuli játékoktól való távolmaradás 

azt jelentette volna, hogy 12 évre befagyasztják sportolóik előtt az olimpiai versengés 

lehetőségét. Nem engedhették meg maguknak azt, hogy 16 év teljen el a montreali 

játékoktól egészen Barcelonáig anélkül, hogy olimpiai keretek között mérettessék meg 

sportolóikat az amerikaiakkal szemben.”(Simson és Jennings 1992, 154.) 

A titkársági jegyzőkönyv ugyanakkor konkrét, gyakorlati kérdésekre is kitért, 

például arra, hogy a hivatalos nevezés elküldését 1988. januárjára tervezték, melyet 

azonban egy politikai színtéren meghozott döntésnek kellett megelőznie. A politikai 

tervek szerint az olimpiáig hátralévő időszakban a Dél-Koreával fennálló kapcsolatok 

bővítésére kellett törekedni, mind a sport, mind pedig a gazdaság területén. Ehhez 

célként tűzték ki, hogy felállítanak Szöulban egy magyar kereskedelmi képviseletet, 

minél több Dél-Koreában rendezett nemzetközi sportversenyre küldenek magyar 

csapatot, ezeket a célkitűzéseket kiemelt támogatásban részesítik, illetve kijelölnek egy 

magyar olimpiai attasét is.  

A politikai apparátusban kitűzött célok megvalósultak, a magyar dél-koreai 

kapcsolatok kiépültek, megerősödtek, és a szöuli olimpiáról egy elégedett, és 

eredményes magyar csapat térhetett haza.  

 

7.5. A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumának 

szerepvállalása a nemzetközi sportélet, és az olimpiai játékok kapcsán 

építendő kapcsolatok tekintetében  

A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma élén 1973 és 1983 között az a 

Puja Frigyes állt, aki 1966-85 között tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának is. 

Őt 1989. májusig bezárólag Dr. Várkonyi Péter követte. Az olimpiai játékok kapcsán a 

külügyi szervek aktivitásában komoly szerepet játszottak a külképviseletek, illetve a 

központi pártirányítás direktívái. Míg a moszkvai játékok kapcsán csak 7 darab külügyi 

dokumentumot találtam, melyek nagyrészt különféle országok bojkott-döntéseiről szóló 

nagykövetségi jelentéseket tartalmaztak, addig a Los Angeles-i játékok kapcsán már 18 

dokumentum kapcsolódott az 1984-es nyári játékokhoz, ezek elsősorban a szocialista 

nézőpontok összehangolásával, az amerikai szervekkel való kapcsolattal, a versenyek 

emigrációs vonatkozásaival, illetve a kiutazott sajtócsoport tapasztalataival 

foglalkoztak. A külügyi szervek tevékenysége a szöuli játékok kapcsán mutatkozott a 

legerősebbnek, ugyanis a XXIV. olimpiai ciklust végigkísérték a magyar 
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külképviseletek jelentései, melyek elsősorban a távol-keleti észak-dél konfliktusról, és a 

NOB tagországok szöuli helyszínhez való hozzáállásáról szóltak, összesen 76 

dokumentum készült ebben a témakörben a Külügyminisztériumnál.  

7.5.1. Külügyminisztériumi tevékenység a moszkvai olimpia kapcsán 

 A moszkvai olimpia bojkottjának ötletét először 1980. januárjában vetette fel 

Carter amerikai elnök. A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma aktivitása a 

kérdésben meglehetősen korlátozottnak tekinthető, hiszen csupán egy dokumentumában 

foglalkozik azzal, hogy Magyarországnak milyen nemzetközi jellegű reakciókat kellene 

foganatosítani a bojkott elkerülése, és a szocialista érdekek érvényesülése végett. Január 

28-án a külügyminisztérium Külpolitikai Tervező és Elemző Osztálya részéről Fendler 

Károly, a moszkvai nyári olimpia bojkottálására irányuló amerikai erőfeszítések 

fejleményeit figyelembe véve javasolta diplomáciai akció kezdeményezését a fejlett 

tőkés és a harmadik világbeli országokban a moszkvai olimpia megtartása, illetve az 

azon való részvétel propagálása érdekében. A felvetés szerint a diplomáciai akció 

sikerességét elősegíthetné Magyarország nemzetközi sportéletben meglévő jó helyzete, 

a nemzetközi sportszervezetekben betöltött szerepe, illetve bilaterális sportkapcsolatai. 

A javaslat a végrehajtás tekintetében szükségesnek tartotta egyeztetni az OTSH-val és a 

MOB-bal a külképviseleteken keresztül megvalósítandó akciókról.
96

 A kérdés 

valószínűsíthetően igen hamar lekerült a napirendről, hiszen a külügy dokumentációja a 

továbbiakban semmiféle akcióról nem beszélt.  

Ezzel szemben hat országban a magyar külképviselet fontosnak tartotta, hogy 

értesítést küldjön haza, az olimpiához való ottani hozzáállás, véleményalkotás és 

döntéshozatal tekintetében. Ennek azért is lehetett jelentősége, hogy a szocialista 

országok sportvezetői tudják, hogy merre érdemes egyéni meggyőző akcióikat 

irányítani. Első ezek közül 1980. február 15-én Palotás Rezső olaszországi nagykövet 

jelentése, mely szerint az Olasz Olimpiai Bizottság meglehetősen opportunista módon 

áll a kérdéshez, így a döntéshozatala eléggé kiszámíthatatlan. A nagykövet 

mindazonáltal mégis úgy vélte, hogy Olaszországban a részvétel mellett fognak 

határozni, de a lehető leginkább kitolják a végső döntés meghozatalának időpontját.
97

  

1980. májusában Argentínából, Görögországból, Ausztráliából és Svájcból 

érkeztek külképviseleti jelentések, majd június 9-én még a kanadai bojkott-
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elkötelezettségről is értesült hivatalos diplomáciai úton a magyar külügyminisztérium, 

azonban ezt követően a magyar külügy egyáltalán nem foglalkozott a moszkvai olimpia 

kérdésével. 

7.5.2. Külügyminisztériumi tevékenység a Los Angeles-i olimpia kapcsán 

 A Magyar Népköztársaság Amerikai Egyesült Államokba akkreditált 

nagykövete Esztergályos Ferenc 1980. november 26-án készített jelentést arról, hogy 

felvette a hivatalos kapcsolatot a Los Angeles-i Olimpia Szervező Bizottságával. 

Tájékoztatott arról, hogy David Simon, kormányösszekötő és protokoll ügyekért felelős 

igazgatón keresztül jött létre a találkozó Washingtonban Harry L. Usher ügyvezető 

elnökhelyettessel, és Arthur Spitzerrel, a szervező bizottság mellett létrehozott 

társadalmi bizottság vezetőjével. A nagykövet jelentése szerint a találkozó célja a 

kapcsolat formális megteremtésén túl egy kommunikáció csatorna létrehozatala, és az 

olimpia rendezéséből adódó esetleges üzleti lehetőségek kihasználásának megalapozása 

volt. „Ez az elektromos eredményjelzőkről szóló megállapodás keretében létrejött, és 

most már az a feladat, hogy az otthoni illetékesek is éljenek ezzel a nagykövetség által 

megteremtett lehetőséggel.”
98

 

 A két ország közötti, olimpiai rendezésre támaszkodó kapcsolatépítés következő 

fejezete 1982. januárjában az olimpiai attasé kinevezése volt Juszel Béla személyében
99

, 

ezzel egy időben pedig egyeztetések folytak az olimpia TV gálaműsorán fellépő magyar 

vendégművészekről is.  

 1984. első hónapjaiban az olimpia kapcsán a külügy elsősorban az emigrációs 

vonatkozásokkal, valamint a játékokhoz kapcsolódó propaganda lehetőségek 

felmérésével foglalkozott. Házi Vencel nagykövet 1984. február 15-i jelentésében 

kifejezésre juttatta, hogy igaz az MSZMP PB legutóbbi, a magyar-amerikai kapcsolatok 

helyzetével és időszerű feladataival foglalkozó határozata külön pontban feladatul 

szabta az 1984. évi Los Angeles-i olimpia felhasználását Magyarország helyzetének, 

politikájának széleskörű propagálására, azonban az eddig végzett munka nem hozott 

még említésre méltó eredményt. Házi Vencel ebben a tekintetben a részvétel körül 

kialakult bizonytalanságot is hibáztatta. Jelentésében ezzel kapcsolatban a 

következőképpen fogalmazott: „e kiemelt feladatunk teljesítését nagyban nehezíti, hogy 

a jelentés írásának napjáig nem érkezett konkrét, vagy akár orientáló jellegű 
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tájékoztatás az olimpiai játékokon való magyar részvételről. Amennyire tudjuk, az erre 

vonatkozó döntés csak később születik meg, így az emigrációs vonalon történő szervezés 

is csak a későbbiek során indulhat be lendületesen.”
100

 Alapvetően az emigrációs 

munka fontos feladatául tűzte ki a politikai vezetés, hogy az olimpiai attaséval 

együttműködve az Egyesült Államokban élő magyarokat tömörítő közösségek 

tevékenységét figyelemmel kísérjék, kiemelt figyelmet fordítva az emigrációt propagáló 

szervezkedéseknek. A jelentés aggodalmának adott hangot ismerve a Kaliforniában élő 

magyarság átlagosnál élesebb jobboldali beállítottságát, hiszen „várható, hogy az 1976-

os montreali olimpiához hasonlóan ez alkalommal is létrehoznak egyfajta bizottságot, 

egyesületet. Kívánatos lenne a kialakuló tömörülés élére a Magyar Népköztársaság 

irányába lojális személyek juttatása.”
100

 

 A magyar külképviselet jelentésében összefoglalta azokat a konkretizált 

feladatokat, melyek az emigrációs törekvések tekintetében végrehajtásra vártak. Az 

elképzelések szerint az emigrációban élők ellenőrzése alapvetően egy politikai kontroll 

alatt működő, jellegében társadalmi, önkéntes magyar szerveződés, „Társaság” 

tevékenységére támaszkodna, mely alkalmas lenne arra is, hogy az egyéb emigráns 

szervezetek tevékenységét is felügyelje. A jelentés az emigráció kapcsán előálló 

feladatokat a fogalmazott meg.
101

 

A külképviseletek, és a hazai politikai szervek stratégiájában fontos szerepet 

kapott az, hogy a jobboldali beállítottságú és rendkívül megosztott emigráció köreit 

összefogják, illetve biztosítsák a magyar olimpiai csapat „politikamentes”, vagyis 

kapitalista szellemtől mentes segítését, erre pedig a „Magyar Olimpiai Csapatot Segítő 

Társaság” létrehozása megfelelő eszköznek tűnt. 1984. áprilisában Házi Vencel 

következő jelentéséből azonban kiderült, hogy a Társaság szervezésével megbízott 

Lukács Bála és Tóth László követek nem jártak nagy sikerrel, ugyanis az emigrációban 

élők nagy része erős ellentétben állt a szocialista Magyarország politikájával. „Az 

                                                 
100

 A Los Angeles-i olimpia emigrációs vonatkozásai. MOL-KM-TÜK-4-19.t.-112306/1984.(25.d.) 
101

 1. „Az OTSH-val, a magyar olimpiai küldöttséggel egyetlen egységes amerikai magyar Társaság álljon 

kapcsolatban, lehetőleg kizárólag az olimpiai attasén keresztül; 

2. Le kell választani a magyar olimpiai csapatról, a magyarországi szervezetekről és a magyar olimpiai 

küldöttség tagjairól az ellenséges beállítottságú szervezeteket, személyeket; 

3. Ismert és köztiszteletben álló magyar származású vagy affinitású személyeket fel kell kérni a magyar 

csapat és a Társaság támogatására, saját célkitűzéseink segítésére; 

4. Kapcsolatba kell lépni a Magyarok Világszövetsége által jelzett személyekkel, és lehetőség szerint be 

kell vonni őket a Társaság munkájába; 

5. Fel kell ajánlani országos hálózattal rendelkező magyar emigráns szervezeteknek, hogy 

kezdeményezzék a Társaság létrehozását.” MOL-KM-TÜK-4-19.t.-112306/1984.(25.d.) 

 



 96 

emigráció többsége jobboldali beállítottságú, főleg 56-osok, de vannak közöttük sokan 

olyanok is, akik a 40-es években vándoroltak ki. Ezek az emberek általában hazajárnak, 

de óvakodnak attól, hogy valamilyen formában is a jelenlegi magyar rendszer mellett 

nyilatkozzanak, vagy segítsék azt. Vannak ugyanakkor azok között is józanul 

gondolkodó egyének, aki hajlandók lennének olyan „politikamentes ügy”, mint például 

a sport szolgálatába szegődni, de félnek attól, hogy a jobboldali sajtó „kikezdi” őket. 

Ezek a félelmek nem alaptalanok, mivel még a delegáció ottléte során is előfordultak 

ilyen akciók, esetek. A kedvezőtlen jelek, jelzések ellenére úgy látjuk, hogy az olimpiai 

játékok alkalmat adnak szerényebb propaganda célok megvalósítására.”
102

 

 Az emigrációban élőkkel kapcsolatos politikai feladatok a távolmaradásról 

hozott döntések megszületése után értelmüket vesztették. Ekkor a külügyi szerveknek 

már más jellegű kérdésekre kellett koncentrálniuk. A Szovjetunió bojkott döntését 

követően az Egyesült Államok számított arra, hogy a többi szocialista berendezkedésű 

országban is hasonló határozatok fognak születni, így 1984. május 10-én elküldte K. 

Smith külügyi tanácsost Budapestre, hogy az amerikai kormány olimpiával kapcsolatos 

állásfoglalását személyesen adja át, és élőben is tolmácsolja azt a magyar döntéshozók 

irányába. Az átadott írásban a szovjetek által hangoztatott szovjet-ellenes hangulatra 

utalva a következőképpen fogalmaztak: „Az elnök biztosította a NOB elnökét, hogy az 

USA szívesen látja valamennyi ország sportolóinak részvételét az 1984. évi Los 

Angeles-i olimpiai játékokon, hogy az Olimpiai Alapokmányt érvényesnek tekinti, 

valamint az USA kormánya kész bármilyen szükséges támogatást megadni az 1984. évi 

játékok biztonságának szavatolására. […] Az USA kormánya nem támogatja a 

Szovjetunió ellen tüntető emigráns és egyéb szervezeteket, azok nem férkőzhetnek az 

atléták közelébe, sem az olimpiai faluban, sem a versenyek helyszínén. […] 

Szerencsétlen és téves a Szovjetunió döntése, de az USA bízik abban, hogy 

Magyarország körültekintően mérlegelni fogja az USA átadott állásfoglalását a csapat 

részvételére vonatkozó saját döntés kialakításában.”
103

 A jegyzéket a 

Külügyminisztérium részéről Nagy Lajos vette át, aki egyúttal egy negyed órás 

beszélgetést is folytatott az amerikai küldöttel. Ennek keretében biztosította Smith-t 

arról, hogy „a MOB, mint szuverén testület a június 2-i határidőig az olimpiai szellem 
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iránti felelősséggel, és a játékok tisztasága megőrzésének fontosságából kiindulva fogja 

önállóan meghozni döntését.”
104

  

 Nemzeti olimpiai bizottságunk szuverenitásában és annak az olimpiai mozgalom 

iránti ragaszkodásában Paula Obrianski, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács kelet-

európai előadója már nem volt olyan bizakodó, ugyanis két nappal a magyar határozat 

meghozatala előtt, május 14-én az Amerikában tartózkodó magyar olimpiai attasénak, 

Juszel Bélának egyértelműen kijelentette, hogy „tisztában vannak azzal, hogy 

Magyarország előbb-utóbb csatlakozik az olimpiától távolmaradó szocialista 

országokhoz. […] Megértik, bár sajnálatosnak tartanák, ha a lépésre sor kerülne”
105

.  

 A külügyminisztériumhoz a megnyitó ünnepséget megelőzően még néhány 

vélemény érkezett a magyar diplomáciai testület tolmácsolásának köszönhetően egyes 

országokból, melyek véleményüket fejezték ki az ismételten megcsonkított olimpiai 

játékokkal kapcsolatban. Így például Mexikóban a sajtó képviselői azt emelték ki 

írásaikban, hogy „Románia és Jugoszlávia nem vállalt közösséget a többi szocialista 

országgal”
106

, az afrikai országokban pedig továbbra is az apartheid kérdését kötötték a 

nemzetközi sportélet kérdésköreihez. 

7.5.3. Külügyminisztériumi tevékenység a szöuli olimpia kapcsán 

1989. február 1-jén Horn Gyula akkori külügyminisztériumi államtitkár és Choi 

Ho Joong dél-koreai külügyminiszter Szöulban aláírta a Magyar Népköztársaság és a 

Koreai Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok létesítéséről szóló jegyzőkönyvet. 

A nyolcvanas évek elejétől kezdődően Magyarország külügyi kapcsolatai 

nyitottabbá váltak, így az MSZMP legfelső vezetése 1982-ben, majd az MSZMP PB 

1983. júniusában a Dél-Koreához fűződő viszonyt is napirendre tűzte. Az akkori 

állásfoglalás értelmében mód nyílt a nem politikai jellegű, főleg nemzetközi fórumokon 

való kapcsolatfelvételre. Egyedi elbírálás alapján már több magyar állampolgár vehetett 

részt Dél-Koreában tartott rendezvényeken, illetve engedélyezték dél-koreai 

állampolgárok hasonló célú beutazását Magyarországra is. 

1983-ban egy ideig úgy tűnt, hogy minőségi változás következhet be a magyar–

dél-koreai együttműködésben. Az év őszén, október 2-a és 13-a között ugyanis 
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Szöulban került sor az Interparlamentáris Unió 70. közgyűlésére. Bár a phenjani vezetés 

mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza a szocialista országok 

küldöttségeinek Dél-Koreába utazását, bojkottra buzdítva a pártvezetőket, 

Magyarországon mégis megszületett a politikai határozat arról, hogy Magyarország 

képviselteti magát a közgyűlésen. Ezt a KNDK vezetése kifejezetten barátságtalan 

gesztusnak értékelte, aminek nemcsak diplomáciai csatornákon adott hangot, hanem a 

sajtóban is. Észak-Korea ennek kapcsán egyértelműen az akkori magyar vezetés 

tudomására hozta, hogy a magyar részvételnek a két ország közötti kapcsolatokra nézve 

negatív következményei lesznek. 

Az évtized második felében már egyre jobban megértek a feltételek a kétoldalú 

kapcsolatok valamilyen formában történő legalizálására. Kótai Géza, az MSZMP KB 

Külügyi Osztályának vezetője, Várkonyi Péter külügyminiszterhez 1987-ben írt 

levelében lényegében szabad jelzést adott a kamarai képviseletek felállításáról szóló 

tárgyalásokhoz. Ettől az időponttól kezdődően jelentősen megélénkültek a magyar–dél-

koreai kapcsolatok. Több alkalommal került sor Bartha Ferencnek, az Magyar Nemzeti 

Bank akkori elnökének s Lőrincze Péternek, a Magyar Gazdasági Kamara főtitkárának 

szöuli látogatására, és kamarai képviseletek nyitásáról szóló tárgyalásokra. A Koreai 

Kereskedelmi és Ipari Kamara, valamint a Magyar Gazdasági Kamara képviseletének 

kölcsönös felállítása összhangban volt az 1988-as szöuli nyári olimpiai játékokon való 

részvételünkre vonatkozó döntéssel, amelyet a volt szocialista országok közül elsőként 

hoztunk meg. 

Az 1988-as olimpián való részvételi döntés azonban az olimpiai helyszín 

kiválasztásakor még egyáltalán nem volt egyértelmű. 1984. november 12-én a 

szocialista országok négy éves időtávra elfogadott közös sportstratégiája még a Los 

Angeles-i bojkott hangulatát tükrözte, és ilyen módon az 1988-as játékok kapcsán 

kijelentette, hogy „a helyszín kijelölésével a NOB az amerikai imperialista 

irányvonalat, s az USA-nak az olimpiai mozgalomban képviselt reakciós érdekeit 

támogatta, mely a szocialista sport ellen irányul és ennek elszigetelésére törekszik”
107

. 

A szöuli helyszínt a szocialista országok ennek okán egyértelműen ellenezték, így 

meghatározták, hogy milyen közös politikát kell folytatniuk az olimpiai játékok kérdése 

kapcsán: 

 Törekedni kell a helyszín megváltoztatására; 
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 Amennyiben ez nem érhető el, támogatni kell azt a javaslatot, hogy a két 

Korea közösen rendezze az olimpiát; 

 Ha egyiket sem sikerül elérni, akkor meg kell vitatni a kérdést, és közös 

megoldást kell találni.
108

 

Magyarországon a Dél-Koreával való sportkapcsolat építése iránti igény a 

külpolitikai nyitással párhozamosan egyre inkább egyértelművé vált, azonban ez a 

nyilvánvaló elkötelezettség nehezen volt összeegyeztethető a szocialista ideológiai 

elképzelésekkel és a közös Szöul-stratégiával.  Sajátos helyzetet teremtett például 1985. 

tavaszán a Magyarországon megrendezésre kerülő Gránit Kupa Nemzetközi Cselgáncs 

verseny, melyre meghívásos verseny lévén Magyarország elsősorban a szocialista baráti 

országoknak küldött meghívót
109

. Dél-Korea, a szocialista országokkal való 

kapcsolatépítés céljából azonban az Európai Cselgáncs Szövetségen keresztül 

megkereste a magyar hatóságokat, hogy ők is szeretnének egy 10 fős delegációval részt 

venni a versenyen. A magyar sportvezetés nehéz döntés elé került, ugyanis az OTSH 

sportszakmai és sportdiplomáciai szempontból is fontosnak találta a részvétel 

engedélyezését, annál is inkább, hogy szeptemberben Szöulban volt esedékes a 

cselgáncs a világbajnokság megrendezése, azonban tartott attól, hogy Dél-Korea 

részvétele esetén a baráti szocialista országok fognak kifogást emelni, és visszavonják 

részvételi szándékukat. Magyarország igyekezett felmérni a várható reakciókat, és igaz 

csak Bulgária jelezte, hogy Dél-Korea részvétele esetén nem kíván versenyzőket 

küldeni a Gránit Kupára, de a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma mérlegelve 

a helyzetet mégis azt tanácsolta, hogy „az Európai Cselgáncs Szövetség megkeresését 

célszerű válasz nélkül hagyni, ha újra érdeklődnek, akkor azt kell mondani, hogy mások 

is jelentkeztek, de nem lehet bővíteni a meghívottak számát”
110

. Természetesen a 

szeptemberi szöuli világbajnokságra való kiutazásnak a Külügyminisztérium nem látta 

akadályát, ugyanis a szocialista országok irányába egyszerűen arra is hivatkozhatott, 

hogy „a világbajnokság szervezője a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség, Dél-Korea csak 

a helyszínt biztosítja”
111

.  
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1985. februárjában Dél-Korea sportfőhatósága kereste meg az OTSH-t azzal a 

kéréssel, hogy hat hónapra engedélyezzék egy magyar öttusa edző kiküldetését 

Szöulban, azonban a külügyminisztérium ezt a kérést sem tudta támogatni. Gál Bálint a 

külügyminisztérium részéről két fő indokot fogalmazott meg a kérés elutasításával 

kapcsolatban. Egyrészt a Dél-Koreával való diplomáciai kapcsolat hiányára hivatkozott, 

ami azt jelentette, hogy a Dél-Koreába kerülő magyar állampolgároknak érdekvédelmét 

nem tudják biztosítani, másfelől pedig a szöuli olimpián való részvételről szóló 

végleges döntés hiányában azt emelte ki, hogy „az edző kiküldése kapcsolatban van a 

szöuli olimpiával, s az azon való részvétel további egyeztetést igényel a baráti 

szocialista országokkal. Amikor a részvétel tisztázódik, akkor lehet erről újra 

beszélni.”
112

 Hivatalosan az ügyben azonban a külügyminisztérium azt a javaslatot tette 

az OTSH-nak, hogy a kérés elutasításakor hivatkozzon az angol nyelvet jól beszélő 

magyar öttusa edzők jelenlegi elfoglaltságára és arra, hogy ilyen rövid határidővel nincs 

módjukban pozitív döntést hozni.  

Dél-Korea részéről 1985-ben egy további megkeresés érkezett, miszerint a 

Szöuli Olimpia Szervező Bizottsága Magyarországra látogatna. A látogatására 

vonatkozó OTSH indítványt a külügyminisztérium azzal a kitétellel engedélyezte, hogy 

amennyiben kifejezetten Aján Tamást, mint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség 

főtitkárát kívánják felkeresni annak érdekében, hogy a sportág kapcsán egyeztessenek, 

akkor a látogatás elé nem gördítenek semmiféle akadályt. Abban az esetben azonban, ha 

a szöuli küldöttség egyéb személyekkel is kíván egyeztetni Magyarországon, akkor 

viszont a szocialista országok közös álláspontjához, illetve gyakorlatához fog igazodni a 

magyar külügyminisztérium is az engedély megadásakor, miszerint: „Amennyiben a 

jelzett kelet-európai országok is készek fogadni a Szöuli Olimpia Szervező Bizottság 

küldöttségét, úgy mi sem emelünk kifogást a küldöttség esetleges magyarországi 

látogatásával szemben.”
113

 

A szöuli olimpia kapcsán ugyanakkor az Észak-Korea által erősen propagált 

esetleges bojkott kérdése is foglalkoztatta a magyar külügyminisztériumot, és ennek 

kapcsán folyamatos párbeszédben állt és egyeztetett a baráti, szocialista berendezkedésű 

országokkal. A Koreai NDK 1985-ben egy sajtókiadvány keretében ismertette az egész 

világgal olimpiai bizottságának álláspontját és a NOB elnökéhez írt levelét. „Szöulról, 
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melyet a NOB a XXIV. nyári olimpia színhelyéül választott, úgy véljük, hogy semmilyen 

tekintetben nem megfelelő hely az olimpiai játékok befogadására. Dél-Koreában 

pillanatnyilag több, mint 40 000 amerikai csapat állomásozik, közel 1000 nukleáris 

fegyver van elhelyezve, több, mint egy millió katona áll napi kiképzés alatt egy új 

háborúra készülve, ami rendkívüli módon súlyossá teszi a Koreai-félsziget állapotát. 

Emellett Dél-Korea belpolitikai helyzete is nagyon komplikált és bizonytalan.”
114

 A 

Koreai NDK számára fontos volt, hogy álláspontjával azonosuljanak a szocialista 

országok, így  külügyminisztériumaik irányába a következőképpen próbált hatást 

gyakorolni: „A szocialista országok bebizonyították, hogy a Los Angeles-i olimpiáról 

való távolmaradásuk nagy csapást jelentett az imperializmus számára. Ugyanilyen 

jelentősége volt annak is, hogy országaik nem mentek el Szöulba az Interparlamentáris 

Unió 70. konferenciájára. Ezt kell megismételni azzal, hogy a szocialista országok a 

jövőben sem mennek el Szöulba.”
115

 Kim Dze Bong a Koreai Munkapárt Központi 

Bizottságának Külügyi Osztály helyettes vezetője magához kérette a szocialista 

országok nagyköveteit, és arra próbálta ráirányítani a figyelmet, hogy „az amerikaiak és 

Dél-Korea a XXIV. olimpiai játékokat ki akarják használni két külön Korea létesítésére, 

Korea végleges kettészakítása érdekében, ezért az olimpiát nem lehet pusztán 

sporteseménynek tekinteni”
116

.  

A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumába érkező sokrétű információ 

alapján a Magyar Olimpiai Bizottság 1985. június 18-i alakuló ülésén Buda István 

zárszavában kihangsúlyozta: „Készüljünk azzal a tudattal, hogy részt kívánunk venni az 

olimpián. A baráti országokban is hasonlóan gondolkodnak.”
117

 Figyelemre méltó, 

hogy Taraba János magyar nagykövet a Szovjetunióban, már 1985. június 19-én arról 

jelentett, hogy a szovjet hatóságok már a koreai elvtársaknak is kifejezetten 

hangsúlyozták, hogy az olimpia bojkottja ezúttal nem járható út, mivel ezzel a 

szocialista országok kockáztatnák annak veszélyét, hogy esetleg hosszabb időre kizárják 

őket az olimpiai mozgalomból. Kitértek arra is, hogy sokkal több haszon származhat 

abból, ha részt vesznek és győznek Szöulban.
118

 A magyar részvétel a Szovjetunió 
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1985. október 15-i hivatalos döntésével egyre bizonyosabbá válhatott, ugyanis a 

Szovjetunió egyértelműen kijelentette, hogy a bojkott sokkal súlyosabb 

következményekkel járna. Ezt az álláspontot erősítette meg a KGST országok 1986. 

december 11-i csúcstalálkozója.
119

 További megerősítést nyert ez a kijelentés 

Gorbacsov 1987 február 25-i közlésével, miszerint „a jelenlegi helyzetben a szocialista 

országok nem választhatják az olimpia bojkottját, ugyanakkor minden ésszerű 

támogatást meg kell adni a közös rendezés elfogadható módon történő 

megvalósításához.”
120

 

Az olimpiai játékok megnyitójáig a NOB és részben a szöuli szervező bizottság 

is nyitottnak mutatkozott valamilyen északkal való megegyezés elérésére, ezért az 

olimpiai játékok tekintetében igen sok bizonytalan kérdés volt. Észak-Koreából 

folyamatosan érkeztek jelentések, kérések Magyarország, illetve a többi szocialista 

ország irányába is, melyek az erkölcsi támogatás mellet anyagi támogatásokról, az 

Észak-Koreában felépítendő olimpiai központ pénzügyi támogatásáról is szóltak. Kang 

Szok Csu észak-koreai külügyminiszter-helyettes kijelentését ezzel kapcsolatban 1986. 

novemberében Taraba János nagykövet közvetítette. „Akár az egész olimpiát meg 

tudjuk majd szervezni, s ha eljön az ideje, kérjük Magyarország anyagi segítségét is a 

sportlétesítmények felszereléséhez.”
121

  

Ennek ellenére Magyarország egyáltalán nem zárkózott el a kapcsolat egyre 

jelentősebb mértékű kiépítésétől Dél-Koreával, mely a sport területén sporttalálkozók 

keretében tovább erősödhetett. 1986. április 24-i pehnjani felhívásra a 

Külügyminisztériumban megfogalmazásra került az egyértelmű magyar álláspont.
122

 Az 

első alkalom, amikor dél-koreai miniszter Magyarországon járt, Sei-Kee Lee 

sportminiszter 1987. március 2-i látogatása volt. A sportvezető egyrészt megbeszélést 
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folytatott Deák Gáborral, a MOB elnökével, valamint egyeztetett Aján Tamással a 

súlyemeléssel kapcsolatos konkrét ügyekről. A megbeszélésen magyar részről igen sok 

kérdés fölmerült, többek között az előkészületekről, az előolimpiai versenyekről, a 

közös rendezés lehetőségéről, a résztvevők elhelyezéséről, a dél-koreai belpolitikai 

helyzetről. Lee március 21-én levélben köszönte meg a szíves vendéglátást, és ebben 

kiemelte: „E találkozó legjelentősebb eredménye úgy vélem az volt, hogy nézetünk 

megegyezett abban a tekintetben, hogy a súlyos sérüléseket szenvedett olimpiai 

mozgalom sebeit be kell gyógyítani, és a fordulópontot jelentő szöuli olimpiai játékok 

révén vissza kell helyezni normális pályára. Valamennyi NOB tagországnak közös 

erőfeszítéseket kell tennie a szöuli olimpiai játékok sikeres megrendezése érdekében.”
123

 

Az olimpiai részvételről szóló végleges döntés az év decemberében született meg a 

MOB-ban, és biztosította a világ megosztottságának elfeledését.   

 

7.6. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma, az 

állambiztonsági szervek és az olimpiai játékok 

A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma a pártállam védelmét biztosító 

elsődleges szervként működött a szocializmus évtizedeiben. Az államellenesnek tekintett 

tevékenységekkel szemben való fellépésre a belügyminisztériumon belül külön szerveket 

állítottak fel, hogy ezen a területen gyors és hatékony reakcióra legyen lehetőség. Az 

államellenes tevékenységek üldözése az élet minden területére kiterjedt és különleges 

jelentőséggel bírt azon cselekmények esetében, melyeknek esetlegesen nemzetközi hatásai is 

lehettek.  Mivel a sport, kiváltképpen pedig a stratégiai területként kezelt élsport nemzetközi 

találkozókban bővelkedett, így annak felügyelete szintén a belügyminisztérium szervei révén 

valósult meg.  

A belügyminisztérium 1962-es átszervezése során az állambiztonsági rendszer korábbi 

főosztályi tagolódását felváltotta a főcsoportfőnökségek és csoportfőnökségek rendszere. Ebben 

a szervezetben az III. Főcsoportfőnökség látta el a különböző állambiztonsági feladatokat: a 

hírszerzést, a kémelhárítást, a belső reakció elhárítását, a katonai elhárítást, az útlevelek 

ügyintézését, valamint a fentiek ellátásához szükséges különböző technikai és operatív 

teendőket. Az állambiztonsági főcsoportfőnökség feladatait, eszközeit és szervezeti felépítését 

részletesen szabályozta az átszervezések után kiadott új ügyrend. Ez alapján a 

főcsoportfőnökség közvetlenül a belügyminiszterhez tartozott, irányítását a főcsoportfőnök 

(állambiztonsági miniszterhelyettes) végezte. A szervezeti egységen belül 5 csoportfőnökség és 
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6 önálló osztály jött létre, az előbbieket csoportfőnökök, utóbbiakat közvetlenül a 

főcsoportfőnök irányította. (5. táblázat)  

A központi szervezet mellett a főcsoportfőnökség megyei szerveiként funkcionáltak a 

megyei rendőr-főkapitányságok politikai osztályai. A megyei illetve a budapesti rendőr-

főkapitányságok politikai osztályai saját illetékességi területükön végezték el mindazokat a 

feladatokat, melyeket a központi állambiztonsági szervek országosan. A nagyobb jelentőségű 

vagy több megyére kiterjedő ügyeket a belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének 

központi szervezeti egységei intézték. 

Az 1962-ben létrejött állambiztonsági szervezetben a belügyminiszter fenntartotta 

magának a fontosabb akciók jóváhagyásának jogát: csak engedélyével lehetett nemzetközi 

problémákat felvető operatív akciót kezdeményezni, külföldi diplomatákat beszervezni, az 

emigráns szervezetekben bomlasztó vagy kompromittáló tevékenységet folytatni, közismert 

személyiségeket vagy külföldi állampolgárokat őrizetbe venni, illetve komolyabb szervezeti 

változtatásokat végrehajtani a főcsoportfőnökségen. A III. Főcsoportfőnökség 1962. végén 

keletkezett ügyrendje meghatározta az állambiztonsági szervek által alkalmazható titkos 

eszközök körét is: ez alapján a szervezet folytathatott titkos megfigyelést és 

környezettanulmányozást, telefon-, lakás- és hivatali lehallgatást, titkos házkutatást, 

ellenőrizhette a különböző postai küldeményeket.
124

 Az 1980-as években az olimpiai játékok 

kapcsán elsősorban a III. Főcsoportfőnökség I. Hírszerző, II. Kémelhárító és III. Belső Reakció- 

és Szabotázselhárító Csoportfőnökségei tevékenykedtek.  

A magyarországi állambiztonsági szervek működésében a következő nagy átalakítás az 

1990. évi X. törvény nyomán következett be. E jogszabály az állambiztonsági feladatokat a 

belügyminisztérium helyett az újonnan felállítandó nemzetbiztonsági szolgálatokra ruházta. 

Ezzel a BM korábbi III/III (Belső Reakció Elhárító) csoportfőnöksége jogutód nélkül megszűnt, 

a III. főcsoportfőnökség egyéb feladatait pedig a későbbiekben létrehozott Információs Hivatal, 

Nemzetbiztonsági Hivatal, Katonai Felderítő Hivatal, Katonai Biztonsági Hivatal és a 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vette át.  

7.6.1. A Magyar Népköztársaság Állambiztonsági szerveinek tevékenysége a 

moszkvai olimpiai ciklus idején 

Amikor Moszkvát megválasztották a XXII. nyári olimpiai játékok helyszínévé, 

érezhetővé vált, hogy ez a történelminek tekinthető döntés erősen megosztotta az 

olimpiai családot. Sok kapitalista berendezkedésű ország helytelenítette a szocialista 

főváros rendezési jogát, ugyanakkor a keleti blokk országai üdvözölték az eredményt, 
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ami lehetővé tette, hogy a történelemben először szocialista városban legyen az olimpia. 

Ahogyan a szocialista összehangolt nemzetközi politika megkívánta, a döntés után az 

elsődleges feladat Magyarországon is a moszkvai olimpia támogatása és népszerűsítése 

lett. A fokozott nemzetközi hangulatban már a játékokra való előkészület komoly 

nemzetközi politikai csatározásokat vetített elő, így a magyar állambiztonság szervei is 

figyelemmel kísérték a kibontakozó eseményeket. Az 1979. decemberi afganisztáni 

szovjet intervenció előtt öt alkalommal készítettek hivatalos jelentést a közelgő 

olimpiával összefüggő kérdésekben, ezek közül négy az olimpiai játékokat érintő 

valamiféle nemzetközi fenyegetésről tudósított, miszerint: 

1. Egyes nyugati szervek részéről erőteljes törekvések tapasztalhatók abban az 

irányban, hogy a XXII. Moszkvai Nyári Olimpiai Játékok előtt fokozatosan 

kiszorítsák a különböző nemzetközi sportszövetségek vezetőségeiből a szovjet 

szakembereket
125

; 

2. A Nemzetközi Lapkiadó Egyesülés kiadványában, a Distripressben cikk jelent 

meg, amely a Helsinki megállapodásra hivatkozva propagálta, hogy az olimpia 

ideje alatt lehetőséget kell biztosítani nyugati sajtótermékek terjesztésére
126

; 

3. A „Szabadságjogok Európáért Értelmiségi Bizottság” (CIEL) december 7-8-án 

Párizsban ülésezett és elhatározta, hogy a moszkvai olimpiai játékokról olyan 

filmet készít majd, melyben azt a berlini olimpiával hasonlítja össze, kiemelve 

annak propagandisztikus jellegét, és egyúttal a totalitárius rendszerek 

veszélyét
127

; 

4. Az amerikaiak változatlanul ragaszkodtak ahhoz, hogy a moszkvai olimpiára 

akkreditálják a Szabad Európa Rádió képviselőit is
128

. 

A fent felsorolt fenyegető nemzetközi akciók tekintetében minden jelentés végén 

megfogalmazásra került, hogy először a szovjet állambiztonsági szerveket kell az 

ügyekben tájékoztatni, a további tennivalók tekintetében pedig a szocialista országok 

együttműködésére van szükség. Ugyanakkor belső állambiztonsági megfigyelések 

alapján 1979. novemberében Vagyoczky Béla rendőrezredes arra a problémára hívta fel 

a figyelmet, hogy “a nyugattal rendszeres kapcsolatban álló sportolóinkat a szakmai 

szervek nem készítik fel megfelelően a várható politikai hatásokra. A politikai szervek 
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nem tudnak megfelelően foglalkozni velük, mert legtöbbjük függetlennek tartja magát a 

KISZ-től, a szakszervezettől és a pártszervezettől. Az anyagi lehetőségek miatt sokan 

többre becsülik a nyugati, mint a szocialista sportéletet. Ezzel összefüggően egyesek a 

moszkvai olimpiát kevésbé tartják vonzónak, mintha azt nyugaton rendeznék.”
129

 Ez a 

jelentés továbbításra került az illetékes elhárítási terület, valamint a párt és az állami 

szervek illetékes vezetői felé, akik megfelelő lépéseket foganatosítottak, és az olimpiára 

való felkészülésbe beiktatták a politikai felkészítő előadások sorozatát is.
130

  

Az 1979. decemberi afganisztáni beavatkozást követően az állambiztonsági 

szervek tevékenysége két fő témakörre koncentrált. Egyrészről a Hírszerző 

Csoportfőnökségen keresztül információkat gyűjtött a nagyvilágból a szovjet invázió és 

az amerikai reakciósorozat kapcsán megfogalmazásra kerülő külföldi álláspontokról.  

Ennek keretében értesült például arról, hogy „az olaszországi Solernóban 1980. február 

9-e és 12-e között megrendezett nemzetközi vívóversenyen a döntő megkezdése előtt 

szovjetellenes provokációra került sor. Egy 10-15 főből álló csoport az afganisztáni 

„szovjet beavatkozás” ellen tiltakozott; röpcédulákat osztogattak, melyben a moszkvai 

olimpia bojkottjára hívták föl a sportolókat. A magyar, a román, a csehszlovák és a 

lengyel versenyzőket passzív olimpiai részvételre szólították föl.”
131

 Emellett 

tudomására jutott, hogy május 7-én az Osztrák Vasutak táviratban értesítette a MÁV-ot, 

hogy július 14-től augusztus 8-ig a moszkvai olimpiára Magyarországon keresztül 

közlekedő különvonatokat lemondja
132

. Ennél még nagyobb aggodalomra adott okot az 

a jelentés, mely szerint a magyar vízilabda-válogatottat NSZK-beli tartózkodása idején 

felkereste a korábban disszidált Külkei Attila, aki a BVSC vízilabdázója volt. Vele jött 

két müncheni férfi (egyik magyar), akik arról beszéltek, hogy mindent elkövetnek a 

moszkvai olimpia bojkottja érdekében. Véleményük szerint ott olyan események is 

fognak történni, amelyek „nem lesznek kellemes emlékek”.
133
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A hírszerzői jelentések másik nagy csoportja arról a bizonytalanságról és 

dilemmáról szólt, ami az egyes nyugati országokban uralkodott el olimpiai részvételük 

tekintetében. A belügyminisztérium 1980. február 14-i tájékoztató jelentése szerint 

például a francia vezetés kettős taktikát folytatott az olimpia bojkottját illetően: egyrészt 

számolva a bojkott népszerűtlenségével és politikai veszélyeivel hivatalosan fellépett 

ellene, másrészt az Amerikai Egyesült Államokkal való szolidaritás jegyében 

Belgiummal és Angliával együtt arra ösztönözte gyarmatait, hogy a bojkott mellett 

foglaljanak állást.
134

 Szintén belügyminisztériumi tájékoztató célú jelentésből 

származott az információ, hogy Japánban a kormánytagok többsége hajlandónak 

mutatkozott engedni az amerikai pressziónak a bojkott ügyében, végleges döntésük 

azonban csak áprilisra volt várható, vagy hogy a görög kormány az EGK tagállamok 

többségével kívánt azonosan cselekedni, hiszen fontos volt neki, hogy a teljes jogú 

EGK-tagság elérése előtt, politikáját már összehangolja a gazdasági közösséggel.  

A moszkvai olimpia kapcsán kialakult, Amerikából kiinduló politikai 

meggyőző-kampánynak köszönhetően az 1980-as olimpián a részt vevő országok száma 

meglehetősen kicsi lett (80 ország), de ennek ellenére a rendezőknek és a baráti 

országoknak továbbra is számolniuk kellett a játékok alatt esetlegesen kialakuló 

provokációkkal, így hatékony ellenőrző és elhárító tevékenységet kellett kiépíteni a 

moszkvai sportesemények idejére is. Buda István az MSZMP Politikai Bizottságának 

május 13-i ülésén ismertette a szovjet hatóságok azon kérését, hogy az olimpiai 

delegációkkal a baráti országok politikai ügynököket is küldjenek ki a játékokra.
135

 

Ennek köszönhetően a magyar delegáció létszáma kis mértékben meg is emelkedett, 

azonban érdekes módon a kiküldött ügynökök konkrét tevékenységéről semmiféle 

dokumentumot nem őriz az Állambiztonsági Szervek Történeti Levéltára, feltehetően 

azért, mert összehangolt, szovjet irányítás alatt álló akciókról, tevékenységről lehetett 

szó, melyet a szovjet hatóság dokumentált. Ugyan pár nappal az olimpia megnyitó 

ünnepsége előtt a magyar állambiztonság német forrásból arról értesült, hogy „egyes 

sportolók, főként franciák arra készülnek, hogy Moszkvában tüntetést rendezzenek az 

afganisztáni események miatti tiltakozás céljából, illetve az olimpiáról távolmaradt 

                                                 
134

 A Belügyminisztérium tájékoztató jelentése, 1980. február 14. ÁBTL 2.7.2. BM Tájékoztatók 65-

9/38/80. 
135

 MSZMP PB ülés 1980. május 13. MOL-M-KS-288 f.5.csoport.800.ő.e. 



 108 

sportolók mellett”
136

, de az olimpiai játékokról semmiféle effajta akcióról, 

provokációról nem érkezett jelentés a magyar szervekhez.  

A Magyarországról kiutazó sportolók, edzők, kísérők és turisták ellenőrzése 

azonban nem maradhatott el. Az Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztály 

166. számú napi operatív információs jelentése éppen az olimpián részt vevő 

magyarokról igyekezett nyilvántartást készíteni. Eszerint a kiutazó magyar turisták száma 

7050 fő, melyből 2160 fő vidéki. A turistákat, valamint a 240 idegenvezetőt ellenőrizték a BM 

nyilvántartásaiban, és megállapították, hogy összesen 180 személynél volt előzetes priusz, 

elsősorban köztörvényes bűncselekmények miatt. Ezen személyek mintegy 98%-a mentesült a 

hátrányos jogkövetkezmények alól. Állambiztonsági szempontok szerint eligazítottak 282 

idegenvezetőt, illetve csoportvezetőt. Ezen kívül elvégezték 67 csoport eligazítását a BRFK és a 

megyei állambiztonsági szervek bevonásával. A biztosítással kapcsolatos hálózati és egyéb 

intézkedéseket megtették.
137

 

Összességében kijelenthető, hogy az 1980-as olimpiai játékok kapcsán a kiutazó 

turistákon kívül a magyar állambiztonsági szervek tevékenységének nem volt jelentős hatása a 

magyar társadalomra, inkább a nemzetközi eseményekre és reakciókra, valamint a moszkvai 

játékok biztosítására kellett koncentrálniuk, de azt is összehangolt, szovjet vezetés alatt, amiről 

viszont a magyar dokumentumok nem tanúskodnak.  

 

7.6.2. A Magyar Népköztársaság Állambiztonsági szerveinek tevékenysége a Los 

Angeles-i olimpiai ciklus idején 

 A magyar állambiztonsági hatóságok lényegesen nagyobb aktivitást mutattak a 

Los Angeles-i olimpiára való készülődés folyamán, illetve a távolmaradásról szóló 

határozat meghozatala után is. A belügyminisztérium III/III-as Belső Reakció Elhárító 

Csoportfőnökségének ügynökei már igen korán, 1982. márciusában arról adtak 

tájékoztatást, hogy nemzetközi sport-, és sajtó körökben azt a hírt terjesztik, hogy a 

szovjet sportminiszter Mexikóban kijelentette, hogy a Szovjetunió bojkottálja a Los 

Angeles-i olimpiát. Az állambiztonsági értesülések szerint ugyan a NOB legutóbbi 

ülésén a szovjet küldött tisztázta ezt a kijelentést, megnyugtatva az olimpiai család 

tagjait, hogy „csak arról lehetett szó, hogy amennyiben a versenyzők és a csapatvezetés 

személyi biztonságát nem szavatolják a rendezők, akkor a Szovjetunió nem vállalja a 
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részvételt”
138

, de mégis nemzetközi szinten a sportélet szereplői tudatára ébredtek, hogy 

komoly veszélyek fenyegethetik az 1984-es játékokat is. Ugyanakkor az illetékes 

kiértékelő tisztet ez a hír ekkor még olyannyira nem foglalkoztatta, hogy a belügyi 

vezetésnek szánt összefoglalóban említést sem tett róla. A magyar elhárítás inkább az 

Egyesült Államokban élő magyar emigráció terveivel volt elfoglalva, mivel az emigráns 

szervezetek olyan tevékenységeiről értesült, melyek a magyar élsportolók Amerikába 

való emigrálására való előkészületekre utaltak.
139

  

Az emigrációban élők szervezkedéséről szóló információkat erősítette meg az az 

értesülés, mely az 1956. óta Kanadában élő Gyenge Valéria olimpiai bajnokhoz köthető. 

A sportolónő 1983. októberében Budapesten huszonöt-személyes vacsorát adott régi 

sportbarátai részére. Ennek során a felderítők tanúsága szerint elmondta, hogy „az USA-

ban létrehoztak egy bizottságot, melynek az lesz a feladata, hogy a Los Angeles-i 

olimpiára érkező magyar csapatból minél több sportolót bírjanak rá a kint-

maradásra.”
140

 Nem véletlen, hogy ezek után a Bárdos Gusztáv III/I-es 

rendőrezredesnek kiadott 1984. február 14-i belügyminisztériumi feljegyzésbe, mely az 

olimpiával kapcsolatos hírigényekről szólt, belekerült az is, hogy „küldjenek 

tájékoztatást a jobboldali emigrációs szervezeteknek az olimpiai delegáció 

befolyásolására irányuló kísérleteiről (meghívások, fogadások, egyéb rendezvények), 

valamint az olyan tervekről, mely a küldöttség tagjainak disszidáltatására 

irányulnak.”
141

 Az egyik ilyen tájékoztató 1984. április 18-án érkezett a Washington 

Post cikkére hivatkozva, mely szerint „szélsőséges amerikai, kelet-európai és baltikumi 

emigráns szervezetek az olimpia idejére úgynevezett „menedékházakat” terveznek 

létrehozni Los Angelesben a szovjet blokk országaiból disszidálók számára. A házak 

címeit röpcédulák, hirdetmények, európai és Los Angeles-i rádióállomások útján 

kívánják ismertetni. A Los Angeles-i rendőrök eligazítást kapnak a disszidálni 
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szándékozók védelmére és a megfelelő szövetségi hatósághoz való irányításra.”
142

 

Szintén a Washington Post cikke vetette papírra azt, hogy „a SZU olimpián való 

részvételének megakadályozására alakult csoportosulás pénzgyűjtő kampányt indított a 

szovjet küldöttség zaklatása és a sportolók disszidálásának elősegítése céljából. A 

disszidálások és a zaklatások elősegítéséhez támogatást remélnek a szocialista 

küldöttségekhez hivatalból kirendelt tolmácsoktól is. A különböző kommunistaellenes és 

emigráns csoportokat magába foglaló érdekközösség – melynek a Magyar 

Szabadságharcos Szövetség is tagja – azt tervezi, hogy a disszidálásokat a sajtóban 

azonnal nyilvánosságra hozzák, megakadályozva ezzel az úgymond erőszakos 

hazaszállítást”.
143

 

 Ugyanakkor a jól kiépített szocialista ügynökhálózat nem csak az emigráns 

szervezetek tevékenységét ellenőrizte, hanem az olimpiai játékokhoz kapcsolódó 

biztonsági előkészületeket is folyamatosan figyelemmel kísérte. Az 1984. február 17-i 

Napi Operatív Információs Jelentés kitért az International Herald Tribune-ban közölt 

FBI igazgatói nyilatkozatra, mely szerint 5 éve dolgoznak a Los Angeles-i játékok 

előkészítésével kapcsolatos biztonsági intézkedéseken, felkészülve az árulókkal, 

kémekkel, terroristákkal való foglalkozásra, mivel úgy értékelik, hogy az olimpia jó 

alkalmat teremt az idegen ügynökök számára az USA területére való belépésre, s ott 

illegális kapcsolataikkal való találkozásra.
144

 Emellett a Los Angeles Times – magas 

beosztású FBI tisztviselőre hivatkozva – cikket közölt a szocialista országokból az 

olimpiára érkező küldöttségek ellenőrzésére bevezetett intézkedésekről, hiszen 

feltételezéseik szerint a szocialista országokból érkező sportdiplomaták, kísérők 

egyharmada hivatásos hírszerző. A Szovjetunió olimpiai attaséja, Jermiskin 

vízumkérelmének az elutasítását már ilyen figyelmeztetésnek szánták.
145

  

Amikor a Szovjetunió bejelentette távolmaradását, akkor elsődleges indokként 

az olimpiai játékok biztosításának hiányosságaira, és ezáltal az odautazó sportolókat 

fenyegető veszélyekre hivatkozott. 1984. május 3-án A III/I-es Hírszerző 

Csoportfőnökség New York-i kapcsolata részéről Széki (minden bizonnyal fedőnévről 

van szó) részletes jelentést készített az Amerikai Egyesült Államok biztonsági 
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előkészületeiről és a várható szovjet-ellenes lépésekről. Ebben a jelentésben 

összefoglalta a két év óta aktívan folyó előkészületeket, kitért a biztonsági kiadások 

mértékére, a biztonsági személyzet létszámára és felszereltségére, az olimpiai falu 

kettős biztosítási rendszerére, és a saját, nemzeti biztonsági őrök alkalmazásának 

lehetőségére. Ugyanakkor megemlített néhány problémát is a biztonsági felkészültség 

kapcsán. Egyrészt az egymástól távol eső helyszínek miatt, eltérő helyi közösségek 

független rendőrhivatalai lennének a biztonság szavatolásának elsődleges szervei. 

Másrészt a résztvevő nézők várható nagy száma miatt a szurkolók megmotozására, 

ellenőrzésére nem kerülhet sor. Harmadrészt a Los Angeles-i rendőrfőnök és az ottani 

FBI vezető között nincsenek letisztázva a hatáskörök. A jelentés mindazonáltal 

egyértelműen kijelenti, hogy a komoly biztonsági előkészületek ellenére sem kizárható, 

hogy a sportolók egy része ellen valamiféle akcióra sor kerüljön.
146

 Az anyagban 

megjelenő információk forrásaként a jelentés írója bizonyos amerikai napilapokra, 

valamint Bernstein, Eust és Sutterlin bizalmi kapcsolatokra hivatkozott. Ugyanakkor a 

május 3-i jelentésen Móri ügynök aláírásával (bizonyára ez is egy fedőnév) még a 

következő megjegyzés, jelen idejű kijelentés is szerepel: „Az anyag jól tükrözi, hogy az 

USA hivatalos szervei milyen szervezetten kívánják felhasználni az olimpiát a 

Szovjetunió és a többi szocialista ország ellen. Az amerikai magatartás a Szovjetuniót és 

a többi szocialista országot arra kényszeríti, hogy nem vesznek részt a Los Angeles-i 

olimpián.”
146

 Írta mindezt öt nappal a Szovjetunió, és majd két héttel Magyarország 

távolmaradásának hivatalos bejelentése előtt.  

A magyar társadalomban is, illetve elsősorban az értelmiség körében májusra 

komoly kérdéssé vált a bojkott lehetősége, nem véletlen tehát, hogy a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem „POLTÁR” Klubjában május 2-án „Los Angeles 

bojkottja Moszkváért?” címmel meghirdetett vitaestet tartottak, amelynek azonban 
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komolyabb hatása, következménye nem volt. Ugyanakkor a II/I-es ellenséges hírszerző 

tevékenységet ellenőrző állambiztonsági csoport felderítette azt is, hogy az olimpiával 

kapcsolatban az FBI beszervezéseket hajt végre az idegen nyelvet beszélő egyetemi 

hallgatók között annak érdekében, hogy az így megnyert személyeket később Los 

Angelesbe küldjék, és operatív feladatok végrehajtásával bízzák meg őket.  

A Szovjetunió távolmaradásának május 8-i bejelentése után a III/III-as belső 

reakció elhárító szerv ügynökei arról adtak jelentést, hogy erre a hírre, a magyar 

sportolók körében is fellángoltak a viták az olimpiai részvételt illetően. „A magyar 

részvételt szorgalmazók indokai között szerepelt, hogy „erkölcsi kötelességünk” részt 

venni. Elhangzottak kifejezetten szakmai érvek is: 

 távolmaradásunk jóvátehetetlen károkat okozna az olimpiai mozgalomnak; 

 egyes sportágakban az olimpiai eredményesség minősít a következő 

világversenyekre is, amelyektől sportolóink így elesnének; 

 az előolimpiai versenyek tapasztalatai alapján túlzottak a Los Angeles-i 

közállapotokra vonatkozó híradások. 

Olyan aggályok is felmerültek, hogy távolmaradásunk esetén veszélybe kerülhet a 

legnagyobb kereskedelmi kedvezmény elvének alkalmazása is.”
147

 

Május közepére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjet tömb országai, 

Románia és Jugoszlávia kivételével, nem lesznek jelen az olimpián. Moszkva után tehát 

Los Angeles is a hidegháború áldozata lett (Melléklet 18, 19 és 21. kép), s mivel ennek 

negatív kihatásaival számolni kellett, a bojkott külföldi és hazai fogadtatását a magyar 

állambiztonság nem hagyhatta figyelmen kívül. A belügyminisztérium három jelentést 

is összeállított a párt illetékes vezetőinek a nyugati visszhangokról. Az első, május 23-

án, azt az amerikai visszhangot rögzítette, mely szerint a szovjet döntés hátterében a 

disszidálástól való félelem és a megromlott kapcsolatok demonstrálása állt.
148

 

Megerősítette ezt a NATO külképviseletek első beosztottainak értekezletéről készült 

feljegyzés is május 24-én, kiegészítve azzal, hogy Moszkva vélhetően csökkenteni 

akarta Reagan választási esélyeit, hiszen így az elnök a kampányban nem hivatkozhat a 

szovjet-amerikai viszony normalizálására. Természetesen ebben felmerült a 

legkézenfekvőbb magyarázat is, miszerint a moszkvai olimpia bojkottját követő 
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revánsról van szó.
149

 A június 6-án napvilágot látott jelentés pedig arról írt, hogy a 

szocialista országok csatlakozása Washington olvasatában „fegyelmezéssel” elért 

tömbszolidaritás, Franciaország számára pedig egyfajta propagandalehetőség volt, 

amelyet a keleti blokk országaival szembeni „differenciálás céljaira lehet felhasználni”. 

Az NSZK kormánya a keletnémetekkel való sportkapcsolatainak megromlása miatt 

sajnálkozott.
150

 Ugyanakkor az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének 

politikai tisztje az olimpiáról való távolmaradással kapcsolatos magyar bejelentést a 

többi szocialista országéhoz képest árnyaltabbnak, diplomatikusabbnak tartotta, és csak 

arról érdeklődött, hogy terveznek-e tüntetést a szovjet nagykövetség előtt.
151

 

A hazai közvélemény megdöbbenését és csalódottságát jól jelezte, hogy már a 

MOB bejelentését követő napon tüntetni készülő egyetemi hallgatókról
152

 és a döntést 

elítélő külföldi diákokról
153

 szóltak az állambiztonsági csatornákon érkező hírek. Az 

ELTE Állam és Jogtudományi Karának KISZ Végrehajtó Bizottsága levelet intézett a 

MOB-hoz, melyben méltatta az olimpiai eszmét és a magyar sportolók eredményeit, és 

kifejtette, hogy „a magyar olimpiai mozgalomhoz és hazánk haladó hagyományaihoz 

méltó volna, ha a magyar sportolók a stadionokban bizonyíthatnák az olimpiai eszme 

diadalát”
154

. Az elégedetlenség intenzitását mutatta, hogy ezt követően folyamatosan, 

szinte naponta, futottak be a III. Főcsoportfőnökség Titkárságához a különböző 

akciókról szóló információk. A belső elhárítás előtt ismert, illetve ismeretlen személyek 

egyaránt fordultak ekkor a már gyakran alkalmazott ellenzéki módszerekhez: tiltakozó 

demonstrációk szervezése, falfirkálás, aláírásgyűjtés, matricázás és a röplapszórás 

voltak a legjellemzőbbek. (2. Diagram)  

Az ország számos pontján tűntek fel például az 

olimpiai ötkarikát öt sarló-kalapáccsal helyettesítő, 

cirill betűs „Bojkott” feliratú matricák, vagy éppen 

azok a pár soros röplapok, amelyek elég 

szókimondó stílusban minősítették 
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csatlakozásunkat a Szovjetunió által meghirdetett kampányhoz.
155

 

Az 1984-es olimpiai bojkottal kapcsolatos állambiztonsági tevékenység egyes 

esetekben több évig elnyúló ügyeket eredményezett. 1984. június elején a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerve széles körű nyomozásba kezdett, hogy 

felderítse azokat, akik a főváros több belső kerületében politikai tiltakozó nagygyűlésre 

invitáló röplapot terjesztettek. Az „Olimpia” fedőnevű rendkívüli esemény dossziéban 

megőrzött iratok szerint igen intenzív hajsza indult meg az elkövetők azonosítására: 296 

portyaszolgálatost mozgósítottak, nyomkövető kutyákat vetettek be, szemtanúkat 

kutattak fel. A röplapon beharangozott tiltakozóakcióról készült III/III-as tudósítás 

alapján június 4-én a Blaha Lujza térre szervezett, az utcákon, tereken, lakóházak 

udvaraiban szétszórt több száz röplapon népszerűsített felhívásnak végül csak kevesen 

tettek eleget, az elkövetők felderítése mégis tovább folytatódott. A nyomozás több 

irányban folyt: próbálták megtalálni az inkriminált anyag sokszorosításához használt 

mátrix-nyomtatót, elemezték a röpcédula anyagát, ujjlenyomatokat szedtek, az 

egyetemeken és főiskolákon több hallgatót ellenőriztek, de felmerült, hogy az 

ellenzéknek is köze lehet az akcióhoz. 1985. elejére az ügyben az Inconnu-csoport
156

 két 
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9. „Olimpia? – Igen! Bojkott? – Nem!” /Röpcédula, Pécs, ÁBTL 2.7.1. NOIJ,  III/IV. 142–151/5/1984./ 
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 Az Inconnu Csoport egy magát függetlennek és ellenzékinek mondó huszadik századi magyar 

képzőművészcsoport, mely működését a Kádár-rendszer ideje alatt kezdte, de tagjai a posztkommunizmus 
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tagja, Molnár Tamás és Bokros Péter lépett elő fő gyanúsítottá, „bűnösségükre” utalt 

lehallgatott telefonbeszélgetésük, illetve megjelenésük a Blaha Lujza téren. Annak 

ellenére, hogy 1986. július 2-ára bizonyossá vált, hogy a röplapterjesztésért ők követték 

el, a nyomozást eredménytelenül zárták le, mert közvetlen bizonyítékkal nem 

rendelkeztek. 
157

 

A napi jelentések oldalain az ilyen és ehhez hasonló akciók mellett gyakorta 

jelentek meg az olimpiával kapcsolatos lakossági vélemények, a sportolók hangulatára 

vonatkozó információk. Ez jórészt az ügynökhálózat közreműködésének volt 

köszönhető. Többen is szállították a híreket, mint például „Dejkó” és „Deák” fedőnevű, 

elvi meggyőződésből együttműködő megbízottak. Előbbi május 19-én tartótisztjének 

beszámolt vízipólós ismerőseinek elkeseredettségéről s a sportvezetés iránti 

bizalmatlanságáról.
158

 Két nappal később Miskolcon „Deák” jelentett arról a 

környezetében tapasztalt megdöbbenésről, amely a MOB bejelentését követte, és az 

általános aggodalomról, amely érezhető volt nem csak az olimpiai mozgalom jövője, 

hanem esetleges nyugati gazdasági szankciók következményei miatt is.
159

 A Hajdú-

Bihar megyei állambiztonsági szerv ugyancsak májusban jelentette a Biogal 

Gyógyszergyárral kapcsolatos hírt, miszerint a debreceni vállalatot az Egyesült 

Államokból értesítették, hogy a Hélia-D kozmetikumok amerikai forgalmazása az 

olimpián való részvétel függvénye.
160

  

 A belső reakció-elhárítás nagy mennyiségű híranyaggal látta el a belügyi 

vezetést, ugyanakkor időnként a III. Főcsoportfőnökség más szervei is közölték 

értesüléseiket a Napi Operatív Információs Jelentések-rendszerén keresztül. Például a 

július 28-i megnyitó után a katonai elhárítástól érkezett információ az amerikai 

szélsőséges szervezetek provokációs szándékáról, amely a jelenlévő szovjet bírókat, és 

                                                                                                                                               
ideje alatt (jelenleg) is aktívak. A csoport „postai művészettel” (mail art) foglalkozott a 70-es, 80-as 

években. Mivel a postán a francia nyelv a hivatalos, ezért a küldeményekre franciául kerültek fel a 

szövegek (például „a címzett ismeretlen”, „vagy vissza a feladóhoz” stb.). A leveleket speciális 

módszerrel adták fel, melynek lényege, hogy a cím ne létezzen, és így a posta „inconnu” („a címzett 

ismeretlen”) bélyegzővel visszaküldje, a valódi címzett címe a „feladó” rovatba került. 
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egyéb szakembereket érintheti
161

. A hírszerzés az ASALA nevű örmény terrorszervezet 

nagyszabású törökellenes akciójáról jelentett
162

, a kémelhárítás pedig az augusztus 20-i 

budapesti atlétikai versenyre érkező amerikai újságíróknak a bojkott magyar 

visszhangját firtató riportjaira figyelmeztetett augusztus 21-én
163

.  

 A Belügyminisztérium Állambiztonsági szerveire tehát komoly feladatot rótt 

mind belföldön, mind pedig külföldön a Los Angeles-i olimpiai játékok kapcsán 

kialakult helyzet, melyet jól kiterjedt ügynökhálózatukkal tudtak teljesíteni. 

7.6.3. A Magyar Népköztársaság Állambiztonsági szerveinek tevékenysége a szöuli 

olimpiai ciklus idején 

 1984-ben a magyar sport, és a sportszerető társadalom rendkívül nagy 

megrázkódtatást élt meg, amit a fentebb említett „államellenes” kezdeményezések is 

bizonyítnak, azonban idővel a magánbeszélgetésekből is kikopott Los Angeles kérdése, 

a közvélemény és a sportolók kezdtek ráhangolódni a következő nagy megmérettetésre, 

Szöulra. A Koreai Köztársaság fővárosában megvolt az esélye a bojkott-nélküli 

játékoknak, azonban most is akadt zavaró tényező, legfőképp a kommunista 

berendezkedésű Észak-Korea.  

A III. Főcsoportfőnökség napi jelentései 1986-tól tartalmaztak olyan 

információkat, amelyek a Szöulban esedékes olimpiára vonatkoztak, ezek elsősorban 

Észak-Korea olimpiával kapcsolatos elképzeléseire fókuszáltak. Ezekből a jelentésekből 

kiolvasható, hogy a játékok közös megrendezésén túl az „ellenolimpia”, illetve a bojkott 

gondolata is napirenden volt a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, sőt a 

kémelhárítás szerint, phenjani diplomaták között elterjedt, hogy kudarc esetén részükről 

a fegyveres akciók és a merényletek lehetősége sem zárható ki.
164

 A baráti diplomáciai 

forrásokra hivatkozva tudatták még, hogy az év végi Kim Ir Szen - Gorbacsov 

találkozón, a szovjet főtitkár az észak-déli közös olimpia-rendezést támogathatónak, 

azonban a bojkott felhívást a szocialista országok érdekeire nézve károsnak ítélte.
165

 

 Az 1984-es játékok tapasztalataira alapozva persze sokan még ekkor is tartottak 

egy újabb csonka olimpiától. 1987. májusában például a Magyar Hitelbank 

igazgatójának dél-koreai tárgyalópartnere kikötötte, hogy Magyarországnak csak abban 
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az esetben szállítanak bizonyos technikai eszközöket, ha részt vesz a nyári játékokon, 

akkor is ha a Szovjetunió távol marad.
166

 A kommunista Észak-Koreában pedig, ahol 

szerettek volna egy újabb bojkott egységfrontot elérni, éppen a játékokon való részvételi 

szándékunkat tekintették barátságtalan lépésnek, és ahol lehetett jelét adták 

felháborodásuknak: így például Ho Kvan Ho nagykövetségi titkár személyesen 

tiltakozott a MALÉV vezérigazgatóságán, amiért a magyar olimpiai csapat elutazik 

Szöulba, ráadásul a dél-koreai légitársaság gépével.  

 A Belügyminisztériumi hírszerzésnek a magyar részvétel egyértelműségének és 

a pártállam gyengülésének köszönhetően már nem kellett belső megfigyelő akciókat 

véghezvinni 1988-ban az olimpiai játékok kapcsán, így a szöuli játékokhoz kapcsolódó 

állambiztonsági dokumentáció is meglehetősen szűk. 

 

7.7. A magyar sajtóközlemények tartalmi változásának tendenciája az 

olimpiai bojkottok kialakulásával párhuzamosan 

A sajtó helyét és szerepét a Kádár-korszakban elsősorban párthatározatok 

jelölték ki, az egyes szerkesztőségek, amennyiben a politikai előírásokat figyelembe 

vették, elvileg önállóságot élveztek. A gyakorlatban azonban ellenőrzést gyakorolt 

felettük a lapgazda, illetve orientáló funkciót láttak el az MSZMP KB osztályai, az 

Agitációs és Propaganda Osztály, valamint a Tudományos, Kulturális és Közoktatási 

Osztály. Ez utóbbira jó példa a különböző laptípusok esetében eltérő gyakorisággal 

megtartott főszerkesztői értekezlet, ahol az újságírókat egyrészt háttér-információkkal 

látták el, másrészt itt bírálták a sajtóban megjelent tartalmakat. A főszerkesztői 

értekezletek mellett időnként egyes részterületek (belpolitika, gazdaság stb.) vezető 

újságíróit is összehívták, rendszerint valamilyen konkrét témával kapcsolatban. 1984-

ben például a sportvezetés megbeszélésre hívta a sportújságírókat az olimpiai 

távolmaradás ügyében, ahol arra kérték őket, hogy a továbbiakban csak módjával 

foglalkozzanak az olimpiai játékokkal.(Takács, R. 2005) 

A következőkben csupán a politikai jelentőségű cikkekből szemezgetve 

igyekszem bemutatni a magyar sajtótermékek tartalmát az 1980-as évek olimpiai 

játékaihoz kötődően. 
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7.7.1. A moszkvai olimpia a magyar sajtóban 

Természetesen az olimpiai játékok mindig nagy visszhanggal jelentek meg mind 

a politikai, mind pedig a sportsajtóban, ügyelve arra, hogy a leírtak tükrözzék a 

pártállam és a szocialista blokk érdekeit és nézőpontját. 1979. május 26-án a Magyar 

Hírlap hasábjain interjút közöltek Dr. Csanádi Árpád NOB taggal, akit többek között a 

következő év moszkvai olimpiájáról is kérdezték. Csanádi kifejtette, hogy „a NOB az 

utóbbi olimpiák előtt és alatt sok válsággal volt kénytelen szembenézni. […] Ezért 

különösen megnyugtató a moszkvai szervező bizottság munkája, amely tervszerűségről, 

biztonságról tesz tanúbizonyságot. […] A moszkvai szervező bizottság mindent elkövet a 

játékok sikeréért. Tisztában vannak azzal, hogy ha egy szocialista országban következik 

be valami hiba, azt alaposan felnagyítja a túloldal sajtója. Ugyanakkor azzal is 

tisztában vannak szovjet barátaink, hogy ez az olimpia reális képet adhat sok százmillió 

embernek a világ legtávolabbi részében is a szocializmus országáról. A játékok sikere 

tehát – úgy vélik a moszkvaiak – politikailag is munkájuk.”
167

 A játékok sikere 

érdekében felvetett politikai munkában azonban nem csak Moszkvában adódtak 

teendők, hanem a feladat terén a magyar sajtó is próbált szerepet vállalni. 1979. 

augusztus 26-án a Népszabadság oldalas cikkben számolt be a moszkvai 

előkészületekről, dicsérve az ott elvégzett munkát és szervezettséget. Szeptember 22-én 

szintén teljes oldalas interjút közölt Buda István OTSH elnökkel, melynek során 

természetesen szóba került a Szovjetunióban elvégzett kiváló olimpiai munka is. 

A sajtó olimpiával kapcsolatos tematikájában, mely az afganisztáni intervenció 

előtt a moszkvai előkészületek méltatására fókuszált, 1980 januárjában új elem jelent 

meg, hiszen felmerült a játékok politikai bojkottjának kérdése. 1980 január 22-én a 

Népszabadság „Felháborodás világszerte az olimpiai bojkott-felhívás miatt” címmel 

cikkezett, melyben gondosan összegyűjtötte azon nemzeteket, amelyek annak ellenére, 

hogy nem tartoztak a szocialista blokkba, mégis azonnal elítélték a carteri törekvést
168

. 

Rákövetkező nap a lap már az esetlegesen távolmaradó országok sportolóinak 

tönkretételéről, a sportvezetők egyöntetű bojkott-ellenességéről és arról írt, hogy az 

olimpiát „távol kell tartani a napi politika hullámverésétől”, hiszen „meggyilkolni a 

sportot a nemzetközi politika oltárára dobott áldozatként hiábavaló lenne, s semmiben 
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sem változtatna bolygónk politikai sorsán”
169

. A szerző egyértelműen az amerikai 

elnökválasztási kampányban látta a bojkott indokát, kijelentve, hogy a felhívásnak 

semmi köze nincsen Afganisztánhoz. Ugyanígy, az Esti Hírlap hasábjain, Barkovits 

István a helyzetet értékelve kijelentette, hogy „az elnökségért sok mindenre vállalkoztak 

már eddig is, de egy olimpia megakadályozására még sohasem”
170

. Február 3-án már 

olyan aggodalmuknak adtak hangot a Népszabadság újságírói, hogy „ez az akció nem 

kevesebb, mint kísérlet az enyhülés világméretű megakasztására, egy szovjet- és 

szocialista ellenes globális front kikényszerítésére”
171

, azonban minden lap 

megnyugvással és az amerikaiak első látványos vereségeként tudósított a NOB Lake 

Placid-i döntéséről, miszerint a NOB kiáll Moszkva mellett.  

Ezt követően a Szovjetunió Olimpiai Bizottsága nyilatkozatot adott ki, melyet a 

Képes Sport közölt hasábjain.
172

 Az olimpiai játékokig hátra lévő hónapokban a 

politikai lapok elsősorban Moszkva dicsőítésére, a NOB szocializmus melletti 

kiállására, illetve a magyar versenyzők felkészülésére és esélyeire helyezték a hangsúlyt 

olimpiával kapcsolatos cikkeikben, míg a játékok után nem fukarkodtak a legpozitívabb 

jelzők használatával a lezajlott moszkvai olimpia értékelésekor. A sport szaklapok 

ugyanakkor szokásos olimpiai évi tematikájuk szerint, helyet adtak az olimpiai 

mozgalom múltjának bemutatására és mélyebb esélylatolgatásokra is, azonban a bojkott 

kérdése valamilyen kontextusban így is szinte mindegyik cikkben megjelent.  

7.7.2. A Los Angeles-i olimpia a magyar sajtóban 

A Los Angeles-i olimpiára való felkészülésről 1982 januárjától kezdődően, 

általában a Magyar Olimpiai Bizottság üléseihez igazodva jelentek meg cikkek a 

politikai napilapokban, részletezve a MOB által kitűzött célokat, a hátralévő felkészülési 

idő teendőit, a válogatási szempontokat, a Los Angeles-i szervezőkkel való 

egyeztetéseket. Az olimpiai év kezdetétől a sportlapok speciális olimpiai rovatokat 

indítottak meg. A Népsport 1984. január 13-ától kezdődően, „Ha jól megnézzük…” 
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címmel heti rendszerességgel foglalkozott a magyar esélyekkel. A cikksorozat 

bevezetőjében a következőképpen fogalmazott: „Az olimpia közeledtével mindig eljön a 

pillanat, amikor az ember lázas izgalommal leltározáshoz kezd. Az előző évek 

emlékeiben keresi a holnap hőseit, s velük a reményt, hogy ünnepelhessen. Számolgat és 

mérlegel. Esélylatolgatás közben aztán törvényszerűen kerülnek elő a bizakodás örök 

szavai: ha jól megnézzük…”
173

 Ugyancsak a Népsportban március 3-tól minden 

szombaton megjelent az „Olimpiai Revü”, mely a Los Angeles-i előkészületek 

legfrissebb híreinek a közreadására volt hivatott. Vasárnaponként pedig március 11-től 

az „Egy héttel közelebb…” sorai az olimpiai játékokhoz köthető aktuális kérdéseket és 

az olimpián várható nemzetközi mezőny erősségét elemezték. A Képes Sport hasábjain 

pedig Feleki László tollából január 10-étől hetenként megjelenő „Napló”-ban 

elsősorban ironikus hangvételű, kritikai írások születtek meg a játékok kapcsán.           

A magyar újságokban az első aggodalmat tükröző írás 1984. február 5-én látott 

napvilágot a Magyarországban „A hang” címmel, azután, hogy a Szovjet Olimpiai 

Bizottság Los Angeles-i látogatása után az amerikai külügyminisztérium kijelentette, 

hogy a szervező bizottságnak nem lett volna joga jegyzőkönyvet aláírni a szovjetekkel. 

„Néhány hónappal a Los Angeles-i nyári játékok rajtját megelőzően a jelek arra 

utalnak, hogy a sport és a politika újból erőteljesebben kapcsolódik egybe. […] Jelentős 

sportdiplomáciai egyeztető munkára lesz szükség ahhoz, hogy a Los Angeles-i olimpia 

mindenféle zavaró körülmény nélkül megkezdődhessen.”
174

 Ugyanazon a napon a 

Népsport azzal az új hírrel foglalkozott, hogy Kalifornia állam szenátusi bizottsága 

megváltoztatta a megelőző év késő őszén hozott döntését, mellyel a Washingtoni 

szövetségi kormányt arra próbálta rábírni, hogy ne engedélyezze a Szovjetunió 

részvételét a Los Angeles-i olimpiai játékokon. A cikkben Gallov Rezső kijelenti, hogy 

az előzmények ismeretében joggal lehetnek kétségei a szovjet sportvezetésnek az 

olimpiai biztonság tekintetében, a szerző mégis arra buzdít, hogy a mi „szemléletünkben 

a bizakodásnak kell érvényesülnie. Bíznunk kell a rendezők igyekezetében, önmagunk 

leleményességében és alkalmazkodó-képességében, a nemzetközi helyzet javulásában, 

de mindenek előtt az olimpiai eszme erejében és hatékonyságában.”
175

 Február 23-án a 

Népsport már Adrianov szovjet NOB tag azon megnyugtató nyilatkozatáról számolt be, 

miszerint igaz az elmúlt időszakban alapos okuk volt a szervező bizottság bírálatára, 
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azonban azóta a szervezők nagyon sokat tettek, amiért elismerést érdemelnek. A szovjet 

küldöttség utazásával kapcsolatos problémák már elsősorban az USA kormányszerveit 

érintik. 

1984. március közepétől a biztonság, a szovjet részvétel körülményeinek 

nehézsége mellett megjelent még egy olyan kritikus kérdés a Los Angeles-i játékokkal 

kapcsolatban, az olimpia elüzletesítésének témája, ami teret adott új bírálatok 

megfogalmazására. A magyar lapok is elkezdtek foglalkozni az témával, 

kihangsúlyozva, hogy a pénz hatalmának megjelenése abszolút ellentétes az eredeti 

olimpiai eszmével. A magyar újságírók aggodalmukat fejezték ki, hogy az olimpia 

eredeti értékeitől eltávolodva, Los Angelesben a dollárok versenyévé válik. Az Élet és 

Irodalomban az Aján Tamással készített interjút a következő bevezető szöveggel látták 

el március 30-án: „Bankjegyek körül forog a világ – a sport sem emelhetett védelmi 

rendszert maga köré: a pénz ledöntötte a falakat, s már régen kapitulálásra 

kényszeríttette a századelő szellemében gondolkodó egyre szűkebb csoportját.”
176

 

Gyárfás Tamás ezzel kapcsolatban egy végletes fordulatot látott körvonalazódni, és a 

Népsportban a következőkre hívta fel a figyelmet: „Egykor volt a félelem, hogy az 

olimpia megrendezése mindenkor ráfizetés. Most még a levegőből is dollárt csinálnak. 

Nem túlzás, lassan már az egész világ panaszkodik, de fizet.”
177

       

1984. április 13-án a Magyar Olimpiai Bizottság ülésén hivatalosan foglalkozott 

a Szovjetunió pár nappal korábbi Amerikát-bíráló nyilatkozatával, és kiadta saját  

állásfoglalását a szovjet felvetések kapcsán. Ezt a politikai és sportlapok egyaránt 

főoldalon közölték, de a cikkek címei bizakodó hangvételt sugalltak: „Aggodalommal 

de bizakodva” (Népszabadság), „Hazánk az olimpiai eszme ápolója” (Magyar Hírlap), 

A béke jelképe az ötkarikás játékok – aggodalom és bizakodás” (Hétfői Hírek), 

„Olimpiai felkészülésünk helyzetéről és a Játékok időszerű kérdéseiről tárgyalt a MOB” 

(Népsport), „Meggyőződéssel vallom, hogy az olimpiai eszme győzedelmeskedni fog” 

(Képes Sport).  

A Népsport nagy nevű magyar olimpiai bajnokokat is megszólaltatott, hogy 

fejtsék ki véleményüket a kialakult helyzettel kapcsolatban, természetesen azokat idézte  
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csak, akik Los Angeles előkészületeinek a bírálatára vállalkoztak.
178

  

A szovjet, illetve a magyar olimpiai bizottságok végső állásfoglalásáig a 

sajtóban egyre fokozódott a Los Angeles-i olimpia politikai vonatkozásainak, a 

szervező város hibáinak, és a helyszín veszélyes voltának a hangsúlyozása. A 

távolmaradásról szóló döntések közlése viszont alapvetően tárgyilagos hangvételt ütött 

meg, ebben az időszakban már ritkán jelentek meg újságírói állásfoglalások, 

publicisztikai írások. Az elkövetkező hetekben a híradások hirtelen megritkultak; a 

cikkekben az újságszerkesztők igyekeztek utólagosan bizonyítani a távolmaradás 

jogosságát, a nem szocialista országokból származó hivatalos vélemények is 

egyértelműen a távolmaradás melletti érveket visszhangozták. A bojkott elhatározásával 

a Politikai Bizottságnak új sajtótervet kellett készítenie, melyet július 5-én fogadtak el. 

Ennek alapelvei a következőkben foglalhatóak össze: az olimpiai előkészületekről ne 

tudósítsanak, szorítkozzanak a tényszerű közlésekre, szenteljenek nagyobb figyelmet a 

szocialista országokban zajló versenyeknek, adjanak teret a döntést alátámasztó külföldi 

nyilatkozatoknak, az olimpiáról mértéktartóan, színes anyagok nélkül tudósítsanak, a 

központi lapok az MTI híreit használják.
179

  

Nyomtatásba csak a szamizdat-folyóiratokba kerülhetett bármi, ami túlment 

azon, hogy a sportolók megértéssel és csalódottan vették tudomásul… A Beszélő 1984. 

évi júniusi különszáma közölt egy összeállítást az országban tapasztalható hangulatról. 

Ebben kapott helyet 26 munkás nyílt levele a Központi Bizottsághoz, amelyben 

felszólították az illetékeseket, hogy változtassák meg álláspontjukat, mert a „szocialista 

internacionalizmus elvét messze túlhaladja az Önök által megfogalmazott 

                                                 
178

 Kovács Pál olimpiai vívó-bajnok így fogalmazott: „Sajnos nem vagyok meggyőződve arról, hogy Los 

Angelesben a szocialista országok sportolói részére biztosítani kívánják mindazokat a feltételeket, 

amelyek feltétlenül szükségesek a versenyzéshez, a jó szerepléshez. Nap, mint nap értesülünk most arról, 

hogyan akadályozzák egyesek, köztük hivatalos kormányszervek is, az egyenlő feltételek megteremtését, 

és milyen zavart keltő terveket szőnek az olimpia idejére. Ez ellen mindannyiunknak, és minden 

lehetséges fórumnak tiltakoznia kell.” Németh Imre kalapácsvető kifejtette: „Én úgy képzeltem el, hogy a 

jelenlegi feszült politikai helyzetben, éppen az olimpia az egyik lehetőség, amely elősegíti az oldódást, a 

közeledést. Tudjuk azonban, hogy az USA egyes befolyásos körei ezt nem akarják. Ezért helyes minden 

erőnket latba vetni, hogy a helyzet megváltozzon.” Novák Ilona úszó a következőket fejtette ki: „Minden 

versenyző álma, hogy az olimpián érje el sportpályafutásának csúcsformáját. És ha az olimpiai részvétel 

jogos feltételeit nem teremtik meg számunkra, semmilyen más verseny sem pótolhatja az olimpiát.” 

Végezetül Kárpáti Károly birkózó így nyilatkozott: „Számomra is egyenesen megdöbbentő, hogy az 

USA-ban egyes körök az olimpiát felhasználva milyen politikai manővereket kezdtek, amelyek céltáblája 

a Szovjetunió és a többi szocialista ország.” Olimpiai felkészülésünk helyzetéről és a Játékok időszerű 

kérdéseiről tárgyalt a MOB. Népsport, 1984. április 14.  
179

 Jelentés a Politikai Bizottságnak a XXIII. Nyári Olimpiai Játékokkal összefüggő kérdésekről. MOL-

MK-S-288.f.5.csoport-910.5.ő.e. 



 123 

szolidaritás.”
180

 Beszámoltak a Magyarok az Olimpiáért akcióról, mely közel 300 

aláírót szerzett, illetve a Műszaki Egyetemen indított aláírásgyűjtésről.  

A HVG 1984. július 28-i számában azt igyekezett bizonygatni, hogy az 1980-as 

és 1984-es olimpiai bojkottok olimpiai eredményeket „degradáló” hatása nagy 

különbségeket mutat, hiszen a Los Angeles-i játékokról sportszempontból sokkal 

jelentősebb nemzetek hiányoznak, mint Moszkvából, így az ott szerzett érmek értéke is 

alacsonyabb lesz. A bojkottáló szocialista országok ugyanis 1972-ben Münchenben az 

aranyérmek 47%-át, Montrealban pedig csaknem 58%-át szerezték meg, így igazi 

magas szintű versenyeket 1984-ben a Barátság Játékok ígértek. (6. táblázat)  

A hivatalos olimpiai sporttudósítások ennek ellenére korrektek voltak, 

beszámoltak minden fontos eseményről, közölték az eredményeket, de hangvételüket a 

szigorú tényszerűség jellemezte, ugyanakkor a rendellenességekről igyekeztek 

kiemelten hírt adni. Ilyen módon bírálat érte az olimpia szervezését, az Amerikában 

tapasztalható biztonságot, megemlítették a sportversenyek és a záróünnepség 

lebonyolításának bakijait, a televíziós közvetítések egyoldalúsága miatti felháborodást, 

kritizálták a nem kielégítő egészségügyi és közlekedési viszonyokat és az állandó 

füstködöt.
181

  

Az olimpiai játékok bezárását követően az újságírók figyelme a Barátság 

Versenyek irányába fordult, az ezekről szóló cikkekben már nem fukarkodtak a 

szuperlatívuszokban megfogalmazott megjegyzésekkel, és természetesen a 

távolmaradók által rendezett viadalokat az év fő eseményének, az igazi erőpróbának 
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nevezték. A vízilabda sportágban megrendezett Tungsram Kupáról pedig egyenesen 

kijelentették, hogy végre egy sporteseménynek igazán „lesz mondanivalója a világ 

számára”
182

. 

 A magyar sajtó 1984-es tevékenységével kapcsolatban kijelenthető, hogy a 

szerv törekedett arra, hogy az olvasókat minél árnyaltabb információval lássa el. Arra 

viszont természetesen nem volt módja, hogy a valós folyamatokról, a háttérben 

meghozott döntésekről is beszámoljon, a napilapok pedig a tényeket összerendező, 

átfogó elemzésekre sem vállalkozhattak. Burkoltan ugyan, de itt-ott a sportolókkal való 

együttérzésnek, alternatív véleményeknek is hangot adott, de az „államérdek” 

kiszolgálásának igénye, a bojkott ilyenfajta interpretációját azért nagyban akadályozta. 

Az üzenetek dekódolásához értő, több forrásból tájékozódó hazai újságolvasók, ha nem 

is a maguk teljességében, de nagy vonalaiban rekonstruálhatták az eseményeket, a 

döntések hátterét, a valós körülményeket, és egy-egy metafóra, hasonlat, párhuzam 

olvastán úgy érezhették, hogy cinkosan összekacsinthatnak a cikk írójával. Ez azonban 

messze nem jelentette azt, hogy az újságírók elmentek a végsőkig a közléshatárok 

tágításában. 

7.7.3. A szöuli olimpia a magyar sajtóban 

A Los Angeles-i olimpia lezárását követően már a Magyar Hírlap 1984. 

novemberi számában felvetődött a kérdés: „mi lesz négy év múlva?”. A cikk hangvétele 

erős bizonytalanságot hordoz: „Erre ma még lehetetlen hiteles feleletet adni. Ahhoz 

különösebb politikai érettség sem kell, hogy megítéljük: hibás volt a döntés, mely 

Szöulnak ítélte oda a játékok rendezési jogát. Ez a határozat, pontosabban a kijelölt 

helyszín már önmagában nézetkülönbségek, konfliktusok forrása. S aligha puszta 

föltételezés, hogy döntésével a NOB eleve veszélyes politikai irányba terelte a 

sportot.”
183

 A cikk utolsó soraiban azonban reményteljesebb az újságíró hozzáállása: „A 

feladat mindenesetre egyértelmű: teljes erővel és jól felkészülni – az olimpiára.”
183  

A magyar sportvezetés részéről megmutatkozó elkötelezettség az 1988-as 

olimpiai részvétel irányában jól tükröződik az új olimpiai ciklus idején a sajtóban 

megjelenő cikkekben, riportokban. 1985. március 29-én a Veszprém megyei Naplóban 

Schmitt Pál az OTSH elnökhelyettese, MOB főtitkár kihangsúlyozta, hogy „az olimpia 

mindenkié”, amit június 22-i Magyar Hírlapnak adott interjújában azzal is kiegészített, 
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hogy véleménye szerint „teljes részvételre lehet számítani”. Az olimpiával kapcsolatos 

cikkek ettől kezdődően alapvetően azt hangoztatták, hogy elsődleges feladat az olimpiai 

mozgalom egységének megőrzése, és elsősorban a Magyarország elemző rovataiban, és 

a Magyar Hírlap tudósításaiban, folyamatosan írtak azokról a fejleményekről, melyek az 

esetleges közös rendezés kapcsán alakultak ki.  

Mintegy újévi ajándékként a Képes Sport 1988-as első számában hírt adott arról, 

hogy a MOB egyhangúan döntött Magyarország 1988-as olimpiai részvételéről. Deák 

Gábor elnök aláírta a jelentkezési lapot, melyet a NOB a meghívó mellékleteként 

küldött, Magyarország így a 114. jelentkező lett a NOB 167 tagországa közül.
184

  

Ezek után 1988-ban az olimpiai játékokig hátralévő időben mind a politikai, 

mind pedig a sportlapokban a készülődésé, az esélylatolgatásé, a visszaszámlálásé és az 

olimpiatörténeti visszaemlékezésé lett a főszerep. A Népszabadság 1988. augusztus 25-i 

száma a Tatán megrendezett ünnepi olimpiai csapatgyűlésről a következőképpen 

tudósította Deák Gábor beszédét. „A MOB elnök rámutatott arra, hogy 

bizonytalanságokkal terhes út vezetett a mostani nyári játékokig, s azok, akik az 

olimpiai részvételre pályáztak, nem lehettek egészen biztosak abban, hogy érdemes 

készülniük. Ennek ellenére rendkívül nehéz, tiszteletre máltó munkát végeztek.”
185

 Az 

ünnepi csapatgyűlést követően a politika képviseletében, Fejti György az MSZMP KB 

titkára a Magyar Hírlapnak határozottan kijelentette, hogy Szöulban „fantasztikus 

olimpia lesz”, amin Magyarország legjobb sportolói is részt vehetnek, ugyanis a politika 

most nemzetközi egyeztetésben azért dolgozott, tárgyalt a szövetségesekkel és a 

szélesebb diplomáciával, hogy elháruljanak az akadályok és részt vehessünk az 

olimpián. Fejti emellett azt is kifejtette, hogy „az olimpia okán annak helyszíne is a 

magyar politika és gazdaság érdeklődésének előterébe került. Fölismertük, hogy 

érdekünkben áll ezzel a térséggel, ezzel az országgal kapcsolatainkat normalizálni.”
186

  

Az olimpia idején a lapok folyamatosan tudósítottak a játékok eredményeiről, a 

magyar sikerekről, a cikkek közös jellemzője a szöuli rendezéssel való magyar 
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elégedettség, az olimpiai mozgalom egységének a visszaállításának a hangsúlyozása, és 

a magyar sport kiemelkedő szerepének méltatása a világban. A sport politikai vetülete, a 

politika kihívásai az olimpiai játékokkal kapcsolatban Szöullal kapcsolatban többet már 

nem jelentek meg a magyar újságok hasábjain. 

 

7.8. A bojkottált olimpiák az érintett sportolók és sportvezetők 

szemével 

A szocialista országokban, így Magyarországon is a sportolók életét komolyan 

befolyásolták, behatárolták a politikai folyamatok, ugyanis a sport, mint politikai 

alrendszer működött. Mindazonáltal a sportolók minden nemzetközi megmérettetésre 

igyekeztek a legnagyobb erőbedobással készülni, és kevéssé foglalkoztak a politikai 

kihívásokkal. Az 1980-as évek élsportolóival kapcsolatban Földesiné Szabó Gyöngyi 

szociológiai szempontból már végzett a politikai befolyás hatását is detektáló komoly 

kutatást az 1990-es években, melyet a Félamatőrök, félprofik : magyar olimpikonok 

(1980-1996) című könyvében publikált. Az általam készített interjúk eredményei 

alapvetően összecsengnek Földesiné kutatásának eredményeivel, annak ellenére, hogy 

az interjúalanyok nem voltak teljesen azonosak.  

A hazai és nemzetközi politikai helyzet kihívásai ellenére a felkészülés mindig 

egy valós olimpiára szólt, ezt bizonyították a sportvezetői visszaemlékezések is. 

„Amikor 1980 tavaszán felmerült a nyugati országok távolmaradásának kérdése 

politikai okokra hivatkozva, ez nem hatott a sportolókra olyan értelemben, hogy ez most 

nem lesz olyan olimpia.”
187

 A sportvezetőkkel és a sportolókkal készített interjúk 

alanyai, a moszkvai olimpiával kapcsolatban, legelőször a rendkívüli, néha már zavaró 

mértékű biztonsági intézkedésekre utaltak, és azt jegyezték meg, hogy meglehetősen 

furcsának hatott a kiürített főváros, gyakorlatilag nem lehetett helyi emberekkel 

találkozni. Elmondásuk szerint az olimpia hangulatában, szervezésében, nem volt 

észlelhető az, hogy sok ország sportolói nem voltak jelen, erről a szervezők is 

igyekeztek megfeledkezni. A magyar élsportolók a sportolói mezőny ereje tekintetében 

inkább azzal szembesültek, hogy a Magyarországon hagyományosan sikeresnek 

tekinthető sportágak esetében inkább sűrűsödött a mezőny, semhogy hígult volna, 

hiszen ezekben a sportágakban világviszonylatban is elsősorban a szocialista országok 

jeleskedtek. A Moszkvában szerzett eredményeket olimpikonjaink természetesen teljes 

                                                 
187

 Interjú Buda Istvánnal, 2008. január 9.  
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értékűnek tekintették, hiszen „az idő is bebizonyította, hogy utólag senkit sem érdekelt, 

hogy a moszkvai olimpia csonka volt. Az idő elmosta, hogy kik indultak és kik nem.”
188

 

Összességében a készített interjúk alapján elmondható, hogy 1980-ban a nagypolitika 

miatt az olimpiai játékokra kivetülő konfliktusok, illetve annak a ténye, hogy sokan 

távol maradtak a játékoktól a sportolók hozzáállását, hangulatát, lelkesedését, illetve 

teljesítményét egyáltalán nem befolyásolta.  

 1984-ben azonban már nem tudták figyelmen kívül hagyni a nagypolitika 

eseményeit, hiszen azok őket személyesen érintették és károsították. Az olimpiai keret 

tagjai egészen a bojkott döntés bejelentéséig úgy edzettek, hogy szinte fel sem merült 

bennük az, hogy Magyarország úgy is határozhat, hogy nem küld csapatot Los 

Angelesbe, ezért sokan elsőre nem is akarták elhinni a hivatalossá vált hírt. A vívók, a 

tornászok, a birkózók, a kajakosok, a kenusok, az úszók és a vízilabdázók felkészülési 

edzőtáborozásuk alatt tudták meg Buda Istvántól a döntést, mások, így például az 

atléták és az öttusázók (Szalma László, Szombathelyi Tamás) a televízióból értesültek 

róla, míg az evezősök és kerékpárosok pedig éppen nemzetközi versenyeken vettek 

részt, amikor május 16-án a MOB-határozat megszületett. 
189

  

Talán nem meglepő, hogy a sportolók ebben a helyzetben már nem tudták 

intenzíven, elhivatottan folytatni edzésmunkájukat, akkor sem, ha a politikai vezetés új 

célkitűzést, a Barátság Játékokon való jó szereplést állította eléjük. Tragédiának, 

sportkarrierjük romba döntésének érezték ezt a politikai határozatot. Emellett amit 

borzasztóan nehezen tudtak feldolgozni, és ami Földesiné kutatásából is erősen 

megmutatkozik, hogy értesültek róla, hogy a sportvezetők egy része a biztonsági 

fenyegetések ellenére is kiutazott Los Angelesbe. Valójában magyar pontozóbírók, 

játékvezetők és a sporttudomány képviselőinek a Los Angeles-i jelenlétéről volt szó, 

amit a politikai vezetők szükségesnek tartottak ahhoz, hogy az olimpiai folytonosságot, 

és az olimpiai mozgalomban való bennmaradást kifejezzék. Emellett egy kis létszámú 

magyar sajtócsoport tudósított Amerikából, természetesen a sajtósok személyes 

biztonsága felől szintúgy nem merültek fel kétségek, aggodalmak.  

                                                 
188

 Interjú Nébald Györggyel, 2008. február 23.  
189

 „Először nevetgéltünk, hogy ez biztosan valami tréfa, és ez nem igaz. De utána maradt az a 

dermedtség, hogy Istenem, hol van akkor a coubertini szellem, és az egész légkörébe hogyan fér ez bele. 

Nem tudtunk mit csinálni.” Interjú Stefanek Gertrúddal, 2008. február 26. 

„Érdektelenné, okafogyottá vált az egész. Olyan volt, mintha összeomlott volna a világ, mintha ránk 

szakadt volna.” Interjú Rácz Lajossal, 2008. január 17. 

„Borzasztó érzés volt, mert semmi közünk nem volt hozzá.” Interjú Szombathelyi Tamással, 2008. január 

16. 
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Néhány régebbi, tapasztaltabb sportoló a csalódottság okán arra az elhatározásra 

jutott, hogy azonnal befejezi a versenyzést, ami hosszú távon kihatott az utánpótlás 

nevelésre, hiszen ezzel a fiatalabb reménységek példaképei, tapasztaltabb edzéstársai 

hagyták ott idő előtt az edzőtermeket, sportpályákat. Ebben a hangulatban a Központi 

Bizottság külön, speciális Munkacsoportot állított fel azzal a feladattal, hogy többek 

között folyamatosan kísérje figyelemmel a sportolók hangulatát.  

A sportolók egyöntetűen tisztában voltak azzal, hogy egy személyben senki sem 

hibáztatható a döntésért, hiszen az Magyarországnak a Szovjetuniótól való egyértelmű 

befolyásoltsága miatt született meg.
190

 Csupán Németh Sándor birkózónk hitt abban, 

hogy a távolmaradás elkerülhető lett volna.
191

  

Az olimpiai játékokra felkészült sportolók versenyzési lehetőségének biztosítása 

érdekében a szocialista országok sportvezetőinek 1984. május 24-i találkozója döntést 

hozott arról, hogy különböző időpontokban és helyszíneken A-kategóriás 

sportversenyek rendeznek a nyáron. Magyarország négy sportág versenyeinek adott 

otthont, a vívásnak, a kötöttfogású birkózásnak, a műugrásnak és a vitorlázásnak. Több 

sportolónk azonban úgy vélte, és ez összecsengett a játékokat követő szocialista 

országok sportszervezeti vezetőinek prágai tanácskozásán az OTSH küldötteinek 

észrevételével
192

, hogy a Barátság Játékok szervezettsége és lebonyolítása nem mindig 

érte el a megfelelő színvonalat, valamint a sorsolásokban és a bíráskodásban is 

helyenként visszaélések mutatkoztak. 
193

  

Ezek az észrevételek, amiket a sportolók a sportpályákon a versenyszabályok be 

nem tartása kapcsán át is éltek, belekerült az 1984. októberi hivatalos OTSH jelentésbe 

                                                 
190

 „Buda István is sarokba volt szorítva. Ő mondta ki a végső szót, de ez abszolút politikai döntés volt. 

Ilyenkor a vezetőkre szoktak orrolni az emberek, de hát nem az ő hibája volt.” Interjú Nébald Györggyel, 

2008. február 23. 

„Nagyon sokan a Buda Pista bácsira nagyon haragudtak, mert hogy ő közölte, de szerintem ez magasabb 

szinteken dőlt el, csak ő volt a hírvivő.” Interjú Jánosi Zsuzsával, 2008. február 22. 

„Egyszerűen gyengék voltak az akkori vezetők, és nem mertek szembeszállni a szovjetekkel.” Interjú 

Stefanek Gertrúddal, 2008. február 26. 

„Nem nagyon volt választása senkinek, és senki sem volt elég karakteres ahhoz, hogy azt mondja, ez így 

nem lesz jó.” Interjú Wladár Sándorral, 2008. március 4. 

„Magyarország előretolt hídfő állása volt a szovjet birodalomnak, itt állomásozott a hatalmas Krasznaja 

Armija, mi meg hallgattunk jó nagyokat.” Interjú Vaskuti Istvánnal, 2008. április 24. 
191

 „Ha egy ember karizmatikus és bátor, akkor odaáll és meglépi azt, amit meg kell lépnie, vagy nem kell 

ott ülni azon a széken. Semmi bajunk nem lett volna belőle, a románoknak sem lett bajuk.” Interjú 

Németh Sándorral, 2007. december 9. 
192

 A szocialista országok sportszervezeti vezetőinek prágai tanácskozása. MOL-KÜM-XIX-J-1-k-

szocialista országok-215-77t.-sz.n. /1984. (128.d.) 
193

 „Ez nem a barátságról, hanem a szemétségről szólt: a szovjetek és az NDK mindent egyeztetett, úgy 

osztották be a pályát, hogy senki másnak ne legyen esélye.”Interjú Vaskuti Istvánnal, 2008. április 24.  

„Voltak variálások, csalások elsősorban a szovjet sportolók javára: belépett ugrásokat fogadtak el, 

diszkoszvetésnél pattanás utáni távolságot mértek…” Interjú Szalma Lászlóval, 2006. október 19. 
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is, hiszen visszafogottan ugyan, de az is említést tett bírói, játékvezetői csalásokról, 

visszaélésekről.
194

 A Barátság Játékok másik fontos sajátossága az volt, hogy számos 

sportágban, így birkózásban, vívásban, öttusában erősebb mezőny alakult ki, mint az 

olimpiai résztvevők mezőnye.
195

  

A Barátság versenyekre a magyar élsportolók meglehetős ellenszenvvel 

tekintettek, így kifejezetten nehéz volt ebben a lelkiállapotban a megmérettetéseken 

kiemelkedő teljesítményt nyújtani.
196

 Később, a Magyar Olimpiai Bizottság úgy 

határozott, hogy a Barátság Versenyeken elért helyezéseket ugyanúgy fogják tekinteni 

és díjazni, mint a rendes olimpiai eredményeket, azonban ezt 1984-ben a versenyzők 

még nem tudhatták. 
197

 Ez a későbbi kárpótlás azonban nem sokat jelentett már ezeknek 

a versenyzőknek, a 15 interjúalanyom közül csupán 3 említette meg a Barátság 

Versenyen elért eredménye kapcsán, hogy ezt később olimpiai elismeréssel díjazták.  

 A sportolók számára a távolmaradás kifejezetten fájó lehetett annak okán is, 

hogy a Los Angeles-i olimpián résztvevő magyar sportvezetők egyöntetűen pozitívan 

nyilatkoztak az amerikai játékokról, igaz ezt a véleményüket akkor még nem nagyon  

 

 

                                                 
194

 „A versenyek objektív eredményét, a sportbarátság elmélyítését a hazaiaknak a maximális sikerre való 

törekvése kissé gátolta. Ez a játékvezetőkön, a versenybírókon, valamint az előre elkészített sorsolásokon 

keresztül jutott érvényre. Ilyen jellegű észrevétel fogalmazódott meg férfi atlétikában, cselgáncsban, női 

kézilabdában, ökölvívásban és férfi tornában, de hasonló hangzott el a résztvevőktől hazai versenyeinken 

is (birkózás, vívás). Az előre lefektetett elvek közül a dopping ellenőrzés nem valósult meg.” Emlékeztető 

az OTSH elnöki értekezletének 1984. október 8-i üléséről, MOL-XIX-J-14-b-1984. év. (76.d.) 
195

 „A barátság versenyeken egy olyan vitriolos mezőnyt hoztak létre azokból, akik nem vettek rész Los 

Angelesben, hogy valami borzalom. Azt a sok világnagyságot együtt látni, és gyengébbet szinte nem látni 

közte, az félelmetes volt. Akármerre nyúlt az ember, csak VB, EB győztessel, helyezettel találkozott.” 

Interjú Rácz Lajossal, 2008. január 17. 

„A Barátság Verseny életem egyik legnehezebb versenye volt, de megnyertem. Ha ezzel összevetem a 

Los Angeles-i mezőnyt, akkor vélhetően az olimpiát is megnyertem volna.” Interjú Gáspár Tamással, 

2008. január 25. 
196

 „Nem is akartunk kiutazni Moszkvába versenyezni, de megfenyegettek bennünket, hogy aki nem 

megy, az többet nem utazhat külföldre. Meg kellett mutatni a világnak a szocialista országok 

nagyszerűségét.” Interjú Szalma Lászlóval, 2006. október 19.  

„Lelkileg nagyon negatív volt az egész helyzet. Egyáltalán nem tudtunk fontosságot tulajdonítani ennek a 

versenynek.” Interjú Kosztolányi Kamillával, 2008. február 18. 

„A vezetőink gyorsan tudatosították velünk, hogy az olimpia helyett megrendezendő Barátság Versenyen 

hasonló helytállást várnak tőlünk, de szerintem ezt senki sem vette komolyan.” Interjú Wladár Sándorral, 

2008. március 4. 

„Van olyan, hogy VB, meg van olimpia, de az hogy Barátság Verseny ki a fenét érdekel? Én ezt 

megnyertem Varsóban, és?” Interjú Szombathelyi Tamással, 2008. január 16. 
197

 „Akkor még nem tudtuk, hogy később olimpiai bajnokoknak nyilvánítanak majd bennünket. Akkor 

még csak a düh és a feszültség dolgozott bennünk. Nem volt egyszerű, de hát túléltük. Viccelődtünk is 

aztán vele, hogy nekünk nem formaruhánk, hanem otthonkánk van.” Interjú Jánosi Zsuzsával, 2008. 

február 22. 
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hangoztatták.
198

 

 A sportolókkal készített interjúk azt tükrözték, hogy az a bánat, düh, és 

igazságtalanság-érzés mely a Los Angeles-i olimpiáról való távolmaradás miatt az arra 

teljes odaadással készülő sportolókban a döntés bejelentésekor kialakult, ma is éles, 

felejthetetlen és fájó emlékként él. Annak okán, hogy ezek a sportolók már a szocialista 

berendezkedésű Magyarországon szocializálódtak, és ismerték az államvezetés 

hajtóerőit és gátjait, ebben a döntésben is egyértelműen felismerték a külső, szovjet 

nyomás jelenlétét, és gyakorlatilag a magyar sportvezetők kiszolgáltatott helyzetét.  

 

7.9. Dilemmák az olimpián való részvétel kérdéséről külföldön az 1980-

as években: Nagy-Britannia 1980, Románia, 1984 

 Az 1979. decemberi szovjet afganisztáni beavatkozást követően a kis 

hidegháborúban a politikai események nem csak Magyarországon jelentették azt, hogy 

az ország politikai és sport vezetése döntési szituáció elé került, hanem a többi NOB 

tagállam is hasonló cipőben járt. Az Olimpiai Charta 41. és 42. paragrafusa értelmében 

a döntési jogkör egyértelműen a nemzeti olimpiai bizottságok hatáskörébe tartozott, 

azonban fontos kérdéssé vált, hogy az állami vezetés akar-e, illetve tud-e nyomást 

gyakorolni az olimpiai szervezetre, és érvényesíteni tudja-e politikai megfontolások 

alapján megfogalmazott érdekeit.  

Amikor az amerikai elnök, James Carter 1980 januárjában felvetette a moszkvai 

olimpia bojkottjának lehetőségét, Nagy-Britannia több angolszász országgal 

egyetemben, miniszterelnöke vezetésével mindent megtett, hogy kövesse az amerikai 

álláspontot. Az 1980. május 24-i olimpiai nevezési határidő végéig a részvétel 

kérdéséről Nagy-Britanniában egyrészről a mérvadó politikai szervek
199

, másrészről az 

olimpiai mozgalom és a sportügyek területén működő két autonóm szerv
200

 között 
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 Békesi László szerint: „Ez egy igazi sportünnep volt, a sport és az ifjúság csodálatos 

győzelme.”(Seifert 1997, 48.)  

„A Los Angeles-i olimpián tényleg a sport volt a lényeg. Nagyon komoly teljesítménnyel, jó kedvvel, a 

sportágak iránti szeretetből, és fantasztikus közönség előtt mentek a játékok. Emlékszem, hogy, amikor 

onnan hazajöttem és ezeket el akartam mondani, akkor berendeltek a Hold utcába, és a párttitkár, a 

szakszervezeti és mindenféle bizalmi előtt megróttak, hogy micsoda dolog, hogy én ilyeneket mondok.” 

Interjú Kovács Tamással, 2008. március 28. 
199

 A miniszterelnök és hivatala, a Külügyi és Nemzetközösségi Hivatal, a Környezetvédelmi 

Minisztérium, mely alá a sportügyek is tartoztak Hector Monro sportminiszter vezetésével, valamint a brit 

parlament alsó- és felsőháza. 
200

 A Brit Olimpiai Bizottság (British Olympic Association – BOA) és a Fizikai Rekreáció Központi 

Tanácsa (Central Council of Physical Recreation - CCPR) 270 sporttal kapcsolatos intézmény, 150 

amatőr sportklub és sportolók millióinak a képviseletében.  
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komoly csatározások zajlottak le. Az ilyen jellegű konfliktusok kimenetelét a 

hagyományőrző Nagy-Britanniában a nem-kormányzati szervek és a demokratikus 

intézményi rendszer autonómiájának védettsége határozta meg. A brit miniszterelnöki 

titkárság vezetői ugyan egyetértettek abban, hogy „az olimpiáról való visszalépés 

sértené legjobban a szovjeteket”
201

, azonban „az egyedüli szervezet, amely távol 

tarthatja Nagy-Britanniát az olimpiai játékokról, az a Brit Olimpiai Bizottság 

(továbbiakban BOA)”
202

 volt. A BOA folyamatosan és karakán módon kitartott az 

olimpiai eszme sérthetetlensége és az olimpián való részvétel mellett, március 4-i ülésén 

hivatalosan is megerősítette azt a szándékát, hogy küldjön brit csapatot a moszkvai 

játékokra, azonban a meghívólevélre való válaszadást március 25-re halasztotta. 

Március 14-én pedig határozatot fogalmazott meg a parlamenti tagok számára, melyben 

kiemelte, hogy „a BOA-nak, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjának, 

kötelezettsége a játékok támogatása. Ha politikai nyomás miatt a BOA nem fogadja el a 

moszkvai meghívólevelet, akkor ellenszegül a NOB szabályainak, amit a tagsággal 

együtt magára vállalt.”
203

 Magyarországon a MOB-nak is hasonló kötelezettsége volt a 

NOB irányába, azonban itt a politikai nyomás elegendően erősnek bizonyult ahhoz, 

hogy a MOB a nemzetközi olimpiai szervezet szabályainak való ellenszegülést válassza, 

kivédve ezzel a belső, nemzeti és a szocialista blokkon belüli konfliktushelyzetet.  

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada igyekezett minden lehetőséget 

kihasználni annak érdekében, hogy jelentős nemzetközi találkozókon népszerűsítsék a 

bojkott-gondolatot. Az Európa Tanács tagországainak sportért felelős miniszterei 

március 20-21-én Strasbourgban találkoztak, ahol Nagy-Britannia sportminisztere, 

Hector Monro tolmácsolta kormánya bojkott- álláspontját.
 204

 Ekkor még bízott abban, 

hogy a későbbiekben majd nemzeti olimpiai bizottságát is sikerül rávennie, hogy 
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 Michael Alexander levele R.M.J. Lyne-nek (Foreign and Commonwealth Office) január 8-án 

(www.cabinetoffice.gov.uk) 
202

 Geoffry Needham (Környezetvédelmi Minisztréium) levele Mike Pattisonnak (miniszterelnöki 

titkárság) január 14-én (www.cabinetoffice.gov.uk) 
203

 A BOA levele a Brit parlament tagjainak 1980. március 14. (www.cabinetoffice.gov.uk) 
204

 „Nagy-Britannia kormánya a parlament alsóházával összhangban úgy gondolja, hogy amíg a 

Szovjetunió fojtatja agresszióját az afgán nép ellen, abszolút helytelen volna, ha brit állampolgárok részt 

vennének a moszkvai olimpián. Ez az eset sötét felhőt bontott a kelet-nyugati kapcsolatok fölé. 

Szeretnénk utat mutatni a teendők kapcsán, és ráébreszteni a szovjet vezetőket, hogy nem tehetnek ilyen 

agresszív lépéseket büntetlenül. Egy véletlen naptári egybeesés teszi lehetővé azt, hogy a helyzet 

nemzetközi helytelenítése a Szovjetunió számára az olimpiai játékok kapcsán váljék világossá… A 

moszkvai olimpiával – amint az a pártaktivisták számára kiadott kézikönyvből is kitűnik - a Szovjetunió 

saját politikájának elfogadtatására, elismerésére törekszik, így számára kifejezett jelentősége van az 

olimpia sikerének… Mi nem tudjuk elfogadni az agressziót, és reméljük, hogy a nyugati országok 

csatlakoznak az álláspontunkhoz.” (Az 1980. március 20-21-i Strasbourg-i ET ülés jegyzőkönyve,  

www.cabinetoffice.gov.uk) 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/
http://www.cabinetoffice.gov.uk/
http://www.cabinetoffice.gov.uk/
http://www.cabinetoffice.gov.uk/
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döntést hozzon a távolmaradásról, ennek ellenére 4 nappal később a BOA a 

meghívólevél elfogadásáról határozott.  

Az olimpiai részvételről a vita nem csupán a kormány és a BOA között zajlott, 

hanem a brit parlamentet és a médiát is megosztotta. Az alsóházban március 17-én 

minden idők leghosszabb sporttémájú vitája alakult ki az olimpiával kapcsolatban, mely 

nagyban szimbolizálta az ország megosztottságát a kérdésben. A parlamenti ülés nem 

állt ki egyértelműen a kormány javaslata mellett, elsősorban a munkáspárti képviselők 

támadták az olimpiai bojkott-tervet. Az ülés legradikálisabb szónoka, Tam Dalyell volt, 

aki meg akarta értetni az alsóházzal azt, hogy a Szovjetunió miért tekintette 

szükségesnek az afganisztáni beavatkozást.
205

 Ennek alapján természetesen a 

munkáspárti tagok jelentős része, köztük a korábbi kormány sportminisztere, Denis 

Howell is határozottan kiállt a moszkvai olimpia és a brit sportolók szereplése 

mellett.
206

 A brit parlament alsóháza a végső szavazáson azonban 315 igen szavazattal 

147 ellenében elítélte a szovjet afganisztáni intervenciót és meggyőződését fejezte ki 

arról, hogy az Egyesült Királyságnak nem volna szabad részt vennie a moszkvai 

olimpiai játékokon. Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy a BOA engedjen a politikai 

nyomásnak, hanem kitartott autonómiája mellett, és a politikai vezetés szándékát 

figyelmen kívül hagyva, csak a sportérdekeket és az olimpiai mozgalom érdekeit szem 

előtt tartva határozott a moszkvai szereplésről. Magyarországon a politikai érdekeket 

sajnos nem tudták hasonló módon figyelmen kívül hagyni a MOB közgyűlés tagjai. 

Négy évvel később Románia volt a „renitens” nemzet, hiszen nem 

engedelmeskedett a szocialista ideológiai blokk közös akaratának és részt vett a Los 

Angeles-i olimpián. Ez azonban korántsem azért történt, mert a Román Olimpiai 

Bizottság nagy szabadságfokkal rendelkezett volna, mint ahogyan a BOA. Nem 

dönthetett a hivatalos román politikától függetlenül, azonban ebben az esetben ez éppen 

azt jelentette, hogy a román csapatnak ki kell utaznia Los Angelesbe, ugyanis „a román 
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 „Kétségkívül Brezsnyev úr csupán átmenetileg kívánta csapatait bevetni Afganisztánban a rend 

helyreállítása érdekében, mint ahogyan a brit kormány is tett korábban Észak-Írország, vagy az 

amerikaiak Vietnám esetében… Nem könnyű a csapatok kivonása, ha polgárháborús szituáció uralkodik 

egy országban… A Szovjetunió helyesen vagy helytelenül úgy érezte, el kell magát szigetelni az iszlám 

államok miatt  a határain jelentkező nehézségek elől...” Tam Dalyell felszólalása a Brit alsóházban, 1980. 

március 17. (http://hansard.millbanksystems.com/commons/1980/mar/17/olympic-games) 
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 „Nincsen jogunk arra, hogy speciális célra használjuk a sportolóinkat, és azt kérjük tőlük, hogy 

bojkottálják az olimpiát. Én azt fogom nekik javasolni, hogy menjenek el Moszkvába, és felhívom a 

tisztelt házat, hogy támogassa ezt a nézőpontot.” Denis Howell felszólalása a Brit alsóházban, 1980. 

március 17. (http://hansard.millbanksystems.com/commons/1980/mar/17/olympic-games) 

http://hansard.millbanksystems.com/commons/1980/mar/17/olympic-games
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1980/mar/17/olympic-games
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diktátor, Ceaucescu ezzel is demonstrálni akarta országának a szocialista tábortól való 

függetlenségét, a Szovjetunióval való szembenállását.”(Földesiné 1993, 8.) 

Ceaucescu annak ellenére, hogy mélyen kommunista érzelmű, diktatórikus 

vezető volt, 1984-ben a bojkott kapcsán kihasználta az alkalmat, hogy országa 

nemzetközi megítélését javítsa azáltal, hogy ellenáll a szovjetekkel való szolidaritás-

vállalásnak. Ráadásul Ceaucescu ebben a helyzetben az USA és az olimpiai mozgalom 

manipulálására is képessé válhatott, és kihasználta a körülményeket a személyes 

elismertségének javítása, és Románia nemzetközi státuszának és gazdasági pozíciójának 

a javítása céljára. „A Los Angeles-i Olimpia Szerevező Bizottsága, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság és az Egyesült Államok kormányának legfőbb célja az volt, hogy 

megtörje a Los Angeles-i szovjet bojkottot. Mivel tisztában voltak Románia szörnyű 

gazdasági helyzetével, a Reagan kormányzat előnyös kereskedelmi ajánlatokkal, és a 

legnagyobb kedvezmény elvének a megújításával próbálta elcsábítani Nicole 

Ceaucescut. Ceaucescu opportunista politikusként, illetve a nyugati gazdasági 

segítséggel kapcsolatos tapasztalatai alapján, egy kitűnő lehetőséget látott arra, hogy 

Románia és saját javára aknázza ki a bojkott szituációt.”(Wilson 1994, 93.) Emellett az 

Egyesült Államoknak szüksége volt Kelet-Európában egy országra, amelyre 

támaszkodhatott, és ezt a szerepkört Románia, erőskezű vezetője, és a Szovjetuniótól 

való függetlenebb pozíciója miatt tökéletesen be tudta tölteni.  

Peter Ueberroth, a szervezőbizottság elnöke gazdasági szempontból is 

lényegesnek tartotta a román részvételt, viszont egyértelműen abban a hitben élt, hogy 

Románia is erős szovjet-nyomás alatt állt. Ennek okán próbált minden úton az ország 

segítségére sietni és május 18-án Siperco román NOB-taggal való egyeztetése során 

kijelentette: „Ígérem, hogy a LAOOC mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a 

román sportolók részt vehessenek a versenyeken. Jelentse ez akár a sportolók 

utaztatását, vagy felszerelések biztosítását, mi segíteni fogunk.(Ueberroth 1998, 289.) 

Ugyanakkor Mircea Raceanu, a Román Külügyminisztérium amerikai-ügyek vezetője a 

döntés kapcsán utólag kijelentette: Románia olimpiai részvétele a legmagasabb 

bukaresti vezetésnél sohasem volt kérdéses.(Wilson 1994, 88.) A Los Angeles-i 

szervezők azonban 60 000 dollárral és az odautazás finanszírozásával biztosították be a 

román részvételt. Ez a döntés furcsa módon még a szovjetek számára is kecsegtetett 

bizonyos előnyökkel, lehetőségekkel, hiszen így gyakorlatilag a szovjet blokk is egy 

megbízható csatornát tudott kiépíteni a Nyugattal.(Wilson 1994, 91.) Románia olimpiai 
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részvételével nagy sikert aratott a világban, és történetének legeredményesebb 

olimpiáját produkálta.  

Kellett tehát egy szocialista ország, ami egyrészt hídfőt állít a két ellentétes tábor 

között, gazdasági csatornákat nyit meg, és ezt a lehetőséget Ceaucescu ismerte fel a 

leghamarabb, így Románia válhatott a kapoccsá a nyugat felé és vehetett részt 

büntetlenül a Los Angeles-i nyári játékokon. További ilyen szerepben tetszelgő 

országokra nem volt szükség, így a blokk többi tagjának döntését komolyabb kontroll 

alatt tartotta a Szovjetunió. Talán ha Romániának nem lett volna ilyen karakteres 

vezetője abban az időben, akkor Magyarország lehetett volna a híd, de sajnos ehelyett, 

1984-ben összetört sportolók és összetört sportszeretők országává vált.  

 

7.10. A hidegháború vége és az olimpiai mozgalom  

1984. után a változások szelei egyre nagyobb erővel süvítettek végig az egész 

világon. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió kapcsolatait, az a tény is enyhülésre 

ítélte, hogy a nyugat-európai országok, különösen az NSZK, egyre jobban érdekeltté 

váltak tág körű, nyugat-keleti (kereskedelmi) kapcsolatok kiépítésében és 

fenntartásában. Ez folyamatos párbeszédet, élő kapcsolatot követelt meg a két tömb 

országai között. Másfelől voltak olyan kisebb szocialista országok, így Magyarország is, 

melyek kifejezetten erős elkötelezettséget mutattak az enyhülés mellett, így felvállalták 

a közvetítő szerepet a két nagyhatalom között.  

A Szovjetuniót mélységesen sújtó gazdasági problémák hatása a társadalom 

számára, leginkább a mezőgazdasági kollektivizmus csődje kapcsán volt érezhető, az 

addig alapvetően önellátó ország, ezúttal már gabonaimportra szorult.
207

 Az 1985-ben 

hatalomra kerülő Mihail Gorbacsov retorikájában már eltért a korábbi pártfőtitkároktól, 

a „békés együttélés” és az „elégséges védelem” fogalmakat kezdte használni. Nagy 

célkitűzése, álma az volt, hogy prosperáló nagyhatalomként vezesse át a szovjet 

birodalmat a XXI. századba, ezért bizonyos reformok bevezetését is szükségesnek ítélte 

meg. A Kreml a birodalom talpra állításának megvalósítása érdekében újraértékelte 

külpolitikáját, és a „stratégiai kiigazítások” keretében, egy jobban védhető, kisebb és 

kevésbé költséges impériumra törekedett. Ennek érdekében megjelölték az 

Afganisztánból való kivonulás végső dátumát (1989. február 15.), csökkentették a 
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 „A Szovjetunió az óvilág beteg embere lett. A Kreml „vaj helyett ágyút-rakétát” sok évtizedes 

militarista politikája nemcsak nagyon alacsony életszínvonalat eredményezett, hanem a hadiszektor 

elszívta a forrásokat éppen azoktól a területektől, amelyek a XXI. századra készíthették volna fel a 

Szovjetuniót.” (Fischer 1992, 334.) 
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kommunista Nicaragua, Angola és Etiópia támogatását, valamint a Kelet-Európában 

kibontakozó eseményekbe sem avatkoztak már be. 

Az Egyesült Államok részéről Reagan elnök 1984. január 16-i beszédében 

kijelentette: „Készek vagyunk arra, hogy a bennünket elválasztó problémákat 

megvitassuk.”(Fischer 1992, 339.) 1985-ben Genfben megindulhatott az a 

tárgyalássorozat a szovjet és amerikai felek között, amely a „kis hidegháborúból” való 

kilépés távlati céljával, egy teljes pálfordulással, a megbékélés, és együttműködés 

jelszavait tűzte immár zászlajára. 

1988. szeptember 17-én nyitották meg a XXIV. Nyári Olimpiai Játékokat, ahol a 

nyitóceremónia egyik élőképe, két mindenre elszánt, ellenséges tábor egymással való 

szembenállását vetítette a nézők elé, melyben mindkettő fél megpróbált felülkerekedni, 

azonban ezt a 14 nap sportszerű, baráti küzdelemivel feloldották.  

Sevarnadze szovjet külügyminiszter 1988. novemberi beszédéből már a szovjet 

külpolitika új irányvonala tükröződött, ami végérvényes szakítást jelentett a korábbi 

szovjet-amerikai szembenállás politikájával.
208

 A szovjet belső, gazdasági, társadalmi 

problémák miatt szükségessé váló új hangvételű, a régi szempontokat és viszonyokat 

félre tenni kívánó tárgyalások már mutatták, hogy a világ egy nagyobb változás előtt áll, 

amit a NATO főtitkár is örömmel jelentett be 1990-ben. „A hidegháború végéhez 

közeleg, de nem azért, mert Keleten és Nyugaton hasonló irányú változások történnek, 

hanem mert a kommunizmus felbomlóban van. A két politikai rendszer között nincs 

szimmetrikus, kiegyensúlyozott kapcsolat.”
209

 

A Gorbacsov által beindított folyamat futótűzként sodort végig az európai 

kontinensen, majd a világon, és az évtized végére világossá vált, hogy a kommunista 

rendszerek, a KGST, és a Varsói Szerződés összeomlása elkerülhetetlen. Megbomlott az 

addigi globális egyensúly, a bipoláris világ szétroppant, és véget ért az 1945. utáni 

történelem közel fél évszázada, Moszkva és Washington, Kelet és Nyugat hidegháborús 

rivalizálása. A világ megosztottságát szimbolizáló berlini fal sem állhatott fenn tovább 

az adott körülmények között, 1989. november 9-én a fal „leomlott”, és szűk két hónap 
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 „Korunk immár nem meghatározó tendenciája a két szembenálló rendszer harca. Ma a döntő az, hogy 

az anyagi javak termelésének és igazságos elosztásának alapján, egyesült erőfeszítésekkel regeneráljuk, 

újratermeljük és megvédjük az emberiség túléléséhez nélkülözhetetlen eszközöket és forrásokat… 

Micsoda képtelenség némely szovjet stratégiának az az elképzelése, hogy a Szovjetunió képes olyan 

erősnek lenni, mint a vele szembenálló államok bármely lehetséges koalíciója. Ha a Szovjetunió ezt a 

koncepciót követné, azzal nyilvánvalóan ellentmondana önnön nemzeti érdekeinek. Nem engedhetjük 

meg azt a luxust, hogy utánozzuk az Egyesült Államokat vagy a NATO-t és Japánt minden katonai, 

technikai újításában…” (Fischer 1992, 338.) 
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 Scheffer, Jaap de Hoop, NATO Főtitkár véleménye. Világosság 1990/1, p.38. 
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múlva ismét egy egyesült, egységes Németország tűnt fel a palettán. A kommunista 

államhatalom megdöntése, a békés eszközökkel megvalósított, vagy fegyveres harccal 

támogatott rendszerváltozás sorra bekövetkezett a közép-kelet-európai országokban, új, 

szabadon választott, a Szovjetuniótól független kormányok jöhettek létre. 1991-92 

fordulóján a rendszer magját, erejét, hathatóságát képviselő Szovjetunió is megszűnt 

létezni, s államai önállósodásával helyébe az orosz dominanciájú Független Államok 

Közössége került. Volt azonban néhány olyan erősebb, saját identitással és 

nemzettudattal bíró tagállam, mint Észtország, Lettország és Litvánia, akik ebbe a 

közösségbe már nem kapcsolódtak bele, hanem önálló és független államot hoztak létre, 

közép-kelet-európai társaikhoz hasonlóan.  

A politikai folyamatokat nem hagyhatta figyelmen kívül a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság sem, hiszen a felbomlással párhuzamosan érkeztek be az új Nemzeti Olimpiai 

Bizottságoktól az elismerési kérelmek. A 3 Balti állam mellett az önálló részvételre 

ukrán, moldáv és grúz kérések érkeztek, de ezeket a NOB már nem tudta kielégíteni: „a 

NOB ajtaja bezárult új kérelmek elfogadása tekintetében a Barcelonai Olimpia végéig, 

és ezt a döntést nem fogjuk megváltoztatni.”
210

 1992. január 25-én Boris Jelcin és Juan 

Antonio Samaranch találkozóján kialakult a végső megállapodás a volt szovjet 

tagállamok közös csapatának szerepeltetéséről.
211

 Barcelonában azonban már az egyéni 

győzelmek esetén a nemzeti himnuszok hangozhattak föl, és a nemzeti zászlók 

emelkedhettek a magasba, sőt a NOB mind a 12 tagköztársaságot 1993. január 1-ével 

felvette tagjai közé.  

A barcelonai olimpia számára a Jugoszláviában végbemenő függetlenedési 

folyamat, mely háborús cselekményekbe is torkollt szintén komoly kihívást jelentett. Az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa 1992. febr. 21-én ENSZ-csapatok Horvátországba küldéséről 

döntött, a háborús bűncselekmények elharapózásával pedig május 30-ai dátummal 

kiadta 757-es számú határozatát, mely több szempontból blokád alá vonta az országot. 

Egyidejűleg kötelezte minden tagállamát, hogy tegye meg „a szükséges lépéseket, hogy 
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 Michele Verdier, NOB szóvivő, La Vanguardia, 1991. szeptember 18. 
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 „A Független Államok Közössége Albertvillebe egyesített csapatot küld, és a részt vevő 5 

tagköztársaság (Oroszország, Ukrajna, Belorusszia, Kazahsztán és Üzbegisztán) sportolói az olimpiai 

zászló alatt fognak bevonulni. Ha csapatsportágakban győzedelmeskednek, az olimpiai himnusz fog 

felhangzani, és az olimpiai zászlót húzzák fel. Amennyiben egyéni aranyérmet szerez valaki, akkor az 

egyedüli különbségtétel az lesz, hogy megemlítik származási nemzetét. Mind a téli és a nyári olimpián a 

versenyzők viselhetik karjukon saját tagköztársaságuk megkülönböztető zászlóját.” Juan Antonio 

Samaranch, La Vanguardia, 1992. január 26. 



 137 

megakadályozza a területén lévő sportversenyeken a Jugoszláv Föderatív 

Köztársaságot reprezentáló egyének, vagy csoportok részvételét.”
212

  

Az Európai Közösség elismerése után két nappal, 1992. január 17-én a NOB úgy 

határozott, hogy felveszi Horvátország és Szlovénia nemzeti olimpiai bizottságát, így 

sportolóik saját színekben szerepelhetnek majd mind Albertvilleben, mind 

Barcelonában, azonban a térség többi tagállamának kérdése még megoldásra várt. Mivel 

a spanyol kormány ragaszkodott a 757-es ENSZ BT határozatot betartásához, így a 

Jugoszláv utódállam sporthatóságai az Olimpiai Bizottsághoz fordultak. Ezek után NOB 

Végrehajtó Bizottságának 1992. június 14-ei Lausanne-i ülése, valamint a július 7-én 

Münchenben tanácskozó G7 nagyhatalmai is egyetértettek abban, hogy ha a 

jugoszlávoknak csak az egyéni sportágakban, az olimpiai zászló és himnusz alatt 

engedélyezik a részvételt a barcelonai olimpián, akkor azzal nem kell, hogy 

Spanyolország megsértse a BT határozatát. Hosszas fejtörés után az ENSZ BT végül 

megadta 1992. július 21-én a hozzájárulását ahhoz, hogy a jugoszláv nemzetiségű 

sportolók „Önálló versenyzők csapata” néven szerepelhessenek a játékokon, 

csapatsportágakban viszont nem indulhattak. Ennek köszönhetően a 118 főre tervezett 

jugoszláv csapat helyett 86 egyéni versenyző utazhatott ki Barcelonába, 4 

csapatsportágban Izland, Norvégia, Csehszlovákia és Olaszország válogatottjai 

helyettesítették a jugoszláv együtteseket. Mivel időközben Bosznia is elnyerte az ENSZ 

és a NOB elismerését, 12 fős, szintén önálló csapattal mehetett Spanyolországba, és 

mint Horvátország és Szlovénia első ízben vehetett részt önállóan a nyári játékokon. 

Az arab világ tekintetében az Öbölháború eseményei töltötték el félelemmel a 

sportvilág vezetőit.
213

 A fő aggodalom abból fakadt, hogy ha Izrael beavatkozik, akkor 

esélyes egy egységes arab ellentábor kialakulása, mely „szükség esetén” akár a bojkott 

eszközével is élne. A háború azonban hamar véget ért és Irak még meghívást is kapott a 

barcelonai játékokra. Ez ellen Kuvait természetesen joggal tiltakozott, hiszen több 

sportolóját illetve olimpiai bizottságának elnökét, Al Sabah sejket is meggyilkolták az 

irakiak. Az öbölháború végül azonban semmilyen negatív hatást nem gyakorolt a XXV. 

nyári játékokra. 
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 ENSZ BT 757. határozat, http://daccessdds.un.org 
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 „Ha kitör a háború az, az olimpiai játékokra nagyon negatív hatással lesz. Barcelona tekintetében egy 

jelentős probléma fog kialakulni. Azt reméltük, hogy ez lesz a béke, a nemzetek közötti egyetértés 

olimpiája, de ennek ellenkezőjévé válhat… továbbá az is nagyon valószínű, hogy így néhány ország a 

bojkottot fogja választani.”Javier Gómez Navarro, Sport Államtitkár, Sport, Barcelona, 1991. január 17. 

http://daccessdds.un.org/
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Szintén a barcelonai játékok kapcsán került elő ismételten az apartheid-

rendszeréről híres Dél-Afrikai Köztársaság szereplésének kérdése. 1989-ben azonban, 

mikor F.W. Klerk került az ország elnöki székébe, egyértelműen megindult az apartheid 

politika felszámolása, melynek köszönhetően Dél-Afrika 1992-ben, 32 év után, 

visszatérhetett az olimpiai mozgalomba. Igaz a NOB még nem engedélyezte a teljes, 

188 fős delegáció kiküldését, ehelyett 97 versenyző plusz 23 hivatalos kísérő vehetett 

részt a nyári játékokon. 

1992-ben az utolsó politikai jellegű fenyegetést a katalán nép nemzetiségi 

törekvései jelentették, hiszen ki kívánták használni, hogy nemzetközi publicitást nyerhet 

az olimpia révén önállósodási vágyuk. A katalán kormányzat Jordi Pujol vezetésével a 

katalán nyelv és szimbólumok olimpiai használatának engedélyezéséért küzdött, 

melyhez további önszerveződő csoportok is csatlakoztak. A nacionalista csoportok 

végül semmiféle atrocitást nem okoztak, a megnyitó-, és záróünnepségeken 

felhangozhatott a katalán himnusz, az olimpiai fáklyafutást pedig a tömeg békésen, de 

katalán zászlókat lengetve buzdíthatta. 

A XXV. Nyári Olimpiai Játékok a kihívások leküzdése után 1992. július 25. és 

augusztus 9. között sikeresen és békében lezajlottak, 169 ország 9364 versenyzőjének a 

részvételével. A katalán város kapcsán, a lezajlott nagy változások után végre már nem 

azt kellett felsorolni, hogy kik bojkottálták az ötkarikás nyári játékokat, hanem azt, hogy 

hány új ország tette tiszteletét. A Szovjetunió eltűnésével 12 utódállama egy közös 

csapatban versenyzett, míg Észtország, Lettország és Litvánia önállóan vett részt. A 

Jugoszláv térség felbomlásával Horvátország, Szlovénia és Bosznia-Hercegovina 

debütálhatott Barcelonában, a többi jugoszláviai nemzet sportolói „Önálló 

Résztvevőkként” szerepeltek, Dél-Afrika pedig újra visszatért az olimpiára, 32 év után. 

Magyarország számára pedig a 11 arany, 12 ezüst és 7 bronzérem a második 

legsikeresebb olimpiává tette a katalán játékokat. 



 139 

8. Megbeszélés 

 

 A politikai konfliktusok időszakában a sport lehetett volna az egyetlen szféra a 

nemzetközi együttműködés arénájában, amely a társadalmi fegyverszünetre 

támaszkodva biztosítja a megosztott világ békés találkozóját és sportszerű versengését, 

azonban a disszertációban vizsgált 1980-as években a politikai akarat erősebbnek 

bizonyult. 1980-ban az Egyesült Államok vezetésével a nyugati világ nagy része döntött 

úgy, hogy nem használja ki az olimpiai játékok adta lehetőséget a szocialista 

országokkal való sportbéli erőfelmérésre, hanem inkább politikai érdekeit, követeléseit 

próbálja kifejezni azzal, hogy bojkottjával felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét 

bizonyos katonai, stratégiai, ideológiai, vagyis politikai kérdésekre. Magyarország 

politikai vezetése ezt a lépést mélységesen elítélte, azonban négy évvel később, mikor 

az olimpiai bojkott eszközét a Szovjetunió kívánta alkalmazni, a szocialista országok 

többségével egységfrontot alkotva Magyarország is beállt a sorba. Magyarország 

távolmaradása a Los Angeles-i olimpiától jelentős mértékben megmozgatta az egész 

magyar társadalmat, a sportoló és sportszerető közösségeket, és a szocialista kontroll 

folytonos biztosítása érdekében komoly feladatokat rótt a magyar politikai- és 

sportvezetésre, a külügyi és állambiztonsági szervekre, valamint a sajtó képviselőire.  

 A megosztott világ nagyhatalmainak két komoly leckére, a moszkvai és Los 

Angeles-i olimpiai bojkottokra volt szüksége ahhoz, hogy felismerjék, hogy a politikai 

bojkottok alkalmazása a sportversenyeken, olimpiákon nem érheti el célját, csupán a 

saját sportolóik megcsúfolására, és karrierjük, életük összetörésére alkalmas. A bojkott-

tapasztalatok után a szöuli olimpiára való készülés idején elég hamar egyértelművé vált, 

hogy az újabb bojkott alkalmazása nem járható út, véleményük, ideológiai 

meggyőződésük kifejezésére más, kevésbé romboló hatású csatornákat kell találni. 

Magyarország 1984. utáni politikai dialektikájából érezhetővé vált az is, hogy az ország 

már akkor sem kapcsolódna be egy újabb bojkottba, ha azt a Szovjetunió várná el tőle. 

 Az olimpiai játékok történetét a politika jelenléte végigkísérte, az 1980-as évek 

bojkottjai csak méretüknél fogva emelkednek ki az olimpiatörténet eseményeinek 

sorából. Nem csak a kétpólusú világ idején, hanem előtte a világháborúk, a diktatórikus 

rendszerek kialakulása, a diszkrimináció-ellenes mozgalmak, utána pedig ahogyan azt 

Barcelona kapcsán bemutattam az átalakulási folyamatok, az olajért, gazdasági 

erőforrásért folyó harcok, valamint a nemzetiségi problémák is politikai kihívást 



 140 

jelentettek az olimpiai mozgalom, a mozgalomban részt vevő tagországok és a sportolók 

számára. Ugyanakkor arra is lehet példát találni, hogy a sport időnként az univerzális 

megértés eszközévé, a világ nyelvévé vált, hiszen fennmaradt a szörnyű háborúk 

időszakában, időnként komoly szolgálatot téve a béke érdekében. Tovább él 

napjainkban is, segítve a világ színpadán ma zajló ellentéteknek az enyhítésében. 

Minden olyan esemény, amely befolyással van a világ békéjére, annak 

veszélyeztetésére, tartós nyomot hagy a sport fejlődésének dinamikájában, a nemzetközi 

kapcsolatokban. A nemzetközi sport kapcsán az emberiség reményeket táplál az iránt, 

hogy a sport a nemzetközi megértés, enyhülés, valamint a népek közötti bizalom 

elősegítőjévé válik. Az Olimpiai Charta 1. fejezetében is szerepel az, az elkötelezettség, 

hogy az olimpiai mozgalom célja, hogy „hozzájáruljon a jobb és békésebb világ 

építéséhez.” Az olimpiai alapelvekben leírtak több, mint fél évszázaddal megelőzték 

azokat az alapelveket, amelyek az Egyesült Nemzetek Chartájában, valamint az Emberi 

Jogok Általános Deklarációjában a Helsinki Záróokmányban kerültek 

megfogalmazásra. A sport és az olimpiai mozgalom tehát már igen hamar felismerte azt 

az igényt, hogy a világ békéjének biztosításához alapvető elveket kell teremteni, és 

gyakorta képes volt ennek kielégítésére a sport szerepének hangsúlyozásán keresztül.  

A rendszerváltozásokat követően a nagyvilág konfliktusai más kontextusban 

jelentek meg, de továbbra is komoly fenyegetést és kihívást jelentettek a világ békéjére. 

Az elmúlt két évtizedben az olimpia kapcsán továbbra is több alkalommal merült fel a 

béke ügyének elősegítése. Többek között akkor, amikor a Bosnyák Olimpiai Bizottság 

elérte a lillehammeri téli játékok idején, hogy legalább 1 napig nyugodjanak a fegyverek 

a szétesőben lévő Jugoszlávia területén. Ezt a napot az UNICEF gyermekvédői ki is 

használták igen hatékonyan arra, hogy gyerekek ezreit oltsák be bizonyos járványokkal 

szemben. 1998-ban a naganoi olimpia szellemiségének köszönhetően sikerült Koffi 

Annannak megegyezésre jutnia az iraki vezetőséggel. A 2002-es évben, több ízben 

került sor kerekasztal-tárgyalásokra a NOB és bizonyos nemzeti olimpiai bizottságok 

között, hogy előmozdítsák egyes konfliktusos országok között a békét. Tárgyalások 

folytak ilyen módon Palesztina, Izrael és Libanon; Görögország, Ruanda és Burundi; 

Törökország és Ciprus; valamint India és Pakisztán között, mely megbeszélések 

legalább egy kis lépést jelentettek a végső, végleges megbékélés felé vezető úton. Külön 

szenzációnak számított az a tárgyalás, melynek kapcsán az Egyesült Államok és Kuba 

olimpiai bizottságai hosszú távú együttműködési szerződést kötöttek 2002-

ben.(Mascagni 2002, 267.) 
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Az ENSZ Milleneumi Deklarációja 2000-ben egy speciális bekezdésében 

megerősítette az olimpia idején való fegyverszünet (Olympic Truce) kívánalmát, 

értékét. 2002-ben hasonló tartalommal szólalt fel II. János Pál pápa az olimpiai eszme, a 

sport békítő erejének támogatása, és a nemzetközi sportkapcsolatok békét támogató 

feladata kapcsán. Az Európai Unió Nizzai Szerződésében is helyet kapott az olimpiai 

fegyverszünet támogatása. 2000 júliusától létre is hoztak egy külön szervezetet 

Athénben, Nemzetközi Olimpiai Fegyverszünet Központ néven, melyet Juan Antonio 

Samaranch NOB elnök és George Papandreou görög külügyminiszter avattak fel. Az 

intézmény célul tűzte ki, hogy minden lehetséges eszközzel támogassák az olimpia 

nyomában járó békét, és ennek egyik megvalósulásaként arról határoztak, hogy az 

olimpiai láng útját mindig úgy kell kialakítani az olimpiák előtt, hogy az konfliktusoktól 

terhelt régiókon is áthaladjon, és így vigye a béke hírét a konfliktusokkal küzdő 

területekre.(Lambrinidis 2002, 264.) A békeközpont megfogalmazott egy nyilatkozatot, 

melyet több mint 160 politikai, vallási, kulturális, stb. vezető írt alá a világ minden 

tájáról, hogy kiálljon az olimpia által támogatott békeeszme mellett.
214

 

 A sport jótékony hatását számos, alapvetően más témákra orientálódó szervezet 

is felismerte, és támogatásában részesíti. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a 

hidegháború lezárása, a Szovjetunió területén való viszonyok átalakulása, és a Jugoszláv 

térség normalizálódásának folyamata kapcsán 1994-et az „Olimpiai Eszme és a Sport 

Nemzetközi Évévé” nyilvánította. 1999 júliusában, Párizsban az UNESCO megtartotta 

azt a nagyszabású világkonferenciát, melynek címe „Sport a Békekultúráért” volt. A 

Konferecia kapcsán a 2000-es évet a „Békekultúra Évének” deklarálták. 1999. május 

21-22-én Olümpia városában nagy szabású, a sport különböző vonatkozásait, kérdéseit 

tárgyaló konferenciát rendezett az Európai Unió Bizottsága. A megbeszélésen 

újraértékelték a sport társadalmi, pedagógiai, nemzetközi kapcsolatokra ható szerepét a 

21. század küszöbére érkezve. Elismerték a sport sajátos hatásait, feladatait, 

nevelésügyi, közegészségügyi, a szociális integrációt segítő, kulturális és gazdasági 

funkcióit. Ezeken túlmenően viszont rámutatnak arra is, hogy a sporthoz bizonyos 

veszélyes társítások kapcsán felmerülhetnek üzleti kelepcék, mint a gazdasági világ 

bármely területén, illetve egészségkárosító problematikák, mint a dopping kérdése, mely 

a teljesítményfokozás oltárán emberek egészségét áldozhatja fel. A konferencia 

tanulságai nyomán 1999. decemberében az Európai Unió közzétette a sporttal 
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kapcsolatos állásfoglalását. Kiállt amellett, hogy meg kell őrizni az európai 

sportstruktúrákat, állami és nem állami sportintézményeket. Támogatni kell a különböző 

sportintézmények közötti harmonikus együttműködést, mind nemzeti, mind nemzetközi 

tekintetben, ezzel is elősegítve az államok közötti megértést és kooperációt, valamint 

segíteni kell a sport szociális funkciójának a kiteljesedését.(Nádori 2000, 30.) 

Magyarországon a sport és a politika szimbiózisa a rendszerváltást követően már 

nem volt kötelező, de bizonyos tekintetben még mindig elkerülhetetlennek bizonyul. 

Ugyanakkor a politika már nem egy rendszer legitimitását erősítő eszközként 

funkcionál, hanem inkább hazai politikai csoportok rövid távú marketingeszközeként 

kerül felhasználásra. A sport depolitizálását már az 1990-es esztendőt megelőző évek 

politikai vezetése is meghirdette, majd az államtalanítási és a társadalmasítási folyamat 

is megindult a magyar sportban. Ugyanakkor sajnos sem a piac, sem pedig a civil 

szektor nem voltak képesek önmagukban megújítani a magyar sportot és alapvetően 

meghatározni a rendszerváltás társadalmilag hasznos irányát. Ugyan a kapitalizmus 

irányába történő átalakuláshoz hozzá tartozott volna  a tiszta piaci struktúrák 

megjelenése, de ennek ellenére Magyarországon még a legnépszerűbb sportágakban 

sem lehetett a versenysportot átfogóan üzleti alapokra helyezni, hiszen bebizonyosodott, 

hogy a magyar piac önmagában kicsi és erőtlen ahhoz, hogy akár csak a versenysportot 

eltartsa.  

Az állam és a politika a rendszerváltozás után megszűnt sportközpontúnak lenni, 

a sport már nem tölti be azt a stratégiai szerepkört, melynek köszönhetően a szocialista 

rendszerben a sportfinanszírozás komoly részét képezte a központi költségvetés kiadási 

oldalának. A sportpolitika alapvetően kommunikációs szerepkört vett fel. Az átalakuló 

Magyarországon nem lehetett többé informális keretek között, vagy egyesületi, párt-, 

illetve minisztériumi irodákban kiharcolt és megkötött alkukkal irányítani a sportéletet. 

A sport fenntartásáért, működtetéséért, és finanszírozásáért is elsősorban a piac 

mechanizmusai lettek felelősek, és a magyar társadalomnak és a sportvezetőknek is ezt 

az újonnan kialakuló struktúrát kellett elfogadniuk, és ezen keretek között megtalálni 

cselekvési lehetőségeiket. 
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9. Következtetések  

 

Disszertációm elején a magyar sportirányítás politikai befolyásoltsága, illetve a 

sport és politika 1980-as évekbeli kapcsolatrendszerével összefüggésben hét hipotézist 

állítottam fel, melyeket a továbbiakban, a kutatásomban összegyűjtött eredmények 

alapján kívánok értékelni. Az első öt hipotézis a magyar államrendszerben működő 

politikai szervek tevékenységével összefüggésben fogalmazódott meg.  

 Az első hipotézisem, mely a Magyar Olimpiai Bizottság tevékenységére 

vonatkozott, miszerint az olimpiai játékokkal kapcsolatos döntései gyakorlatilag a 

Szovjetunió politikai stratégiáját tükrözték, beigazolódott. A Szovjetunió számára 

ugyanis az elsődleges stratégiai cél az volt, hogy a társadalmi alrendszereinek 

teljesítménye felülmúlja a kapitalista rendszer országainak teljesítményét. A sportban 

ezt az élsportbeli sikerekkel lehetett feltűnő módon elérni. A Magyar Olimpiai Bizottság 

ebben az időben attól a magyar politikai szervtől, a Magyar Szocialista Munkáspárttól 

kapta az utasításokat, amely folyamatosan egyeztetett és konzultált legfelsőbb vezetői 

szinten, illetve az egyes szakterületek vezetői révén a Szovjetunió Kommunista 

Pártjával. Ezt az összefüggést a Los Angeles-i olimpia kapcsán egyértelműen 

kimutatták a rendelkezésre álló dokumentumok, a MOB közgyűléseket párt PB ülések 

előzték meg. A moszkvai olimpia esetében a MOB feladata az egyeztetett pártutasítás 

szerint a sportolók megfelelő politikai felkészítése volt, míg a szöuli olimpiai ciklus 

idején pedig a Szovjetuniótól való függés a rendező országgal való kapcsolatfelvétel 

kezdeti vontatottságán tükröződött. 

 Második hipotézisem, az OTSH feladatköreire vonatkozott, miszerint a 

sportfőhatóság elnökségi üléseinek napirendjén folyamatosan jelen volt az olimpiai 

élsport és a nemzetközi sportpolitikai kihívások kérdése, emiatt a tömegsport és a 

sportpropaganda feladatai háttérbe szorultak. Ez a kutatás dokumentumbázisa alapján 

nem igazolódott be. Úgy gondoltam, hogy az 1980-as évek olimpiai bojkottjainak 

kérdéséről részletes és folyamatos jelentéseket találok majd az OTSH anyagokban, 

azonban a dokumentumok tanúsága szerint az elnöki, elnökhelyettesi értekezletek 

anyagaiból szinte teljesen kimaradt a bojkottok kialakulásának nyomon-követése, sőt az 

éves munka értékelésekor 1984. kapcsán sem a bojkott okaira, körülményeire 

koncentrált az elnöki értekezlet, hanem a Barátság Versenyek eredményeiről, 

lebonyolításáról szólt.  Az olimpiákkal kapcsolatban, általánosságban az OTSH feladata 
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a felkészülési tervek és az értékelő beszámolók elfogadására terjedt ki, a politikai 

kérdéseket a pártberkeken belül tárgyalták, mindazonáltal a nemzetközi szocialista 

sportvezetői fórumokon OTSH tisztségviselők vettek részt. 

 Harmadik hipotézisem, mely a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi és 

Politikai Bizottságának a határozathozatalára vonatkozott, miszerint az a szovjet 

testvérpárt utasításai nyomán hozta meg döntéseit a sportszférát illetően, bizonyítást 

nyert. Az olimpiai játékok előtt a szocialista országok politikai és sportvezetői több 

ízben találkoztak annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a 

versenyekkel kapcsolatban, és ezeket a találkozókat követték minden esetben a PB 

ülések, amelyek a közös irányvonal szerint döntést hoztak.   

 Negyedik hipotézisem, amely arra vonatkozott, hogy a Magyar Népköztársaság 

Külügyminisztériuma elsődlegesen a többi nemzettel való egyeztetés feladatát kapta a 

80-as években az olimpiák kapcsán csak részben igazolódott be. A Külügyminisztérium 

és a magyar külképviseletek tevékenyek voltak ugyan a NOB tagországokkal 

kapcsolatos információk gyűjtésében, közvetítésében és értelmezésében, melyet az 

MSZMP felé továbbítottak, azonban a konkrét egyeztetéseken inkább központi 

pártfunkcionáriusok, OTSH és MOB hivatalnokok vettek részt. 

Ötödik hipotézisem beigazolódott, miszerint a magyar állambiztonsági szervek 

az olimpiai játékok idején kiemelt hírszerző és megfigyelő szerepet kaptak, mely egy 

összehangolt szocialista államvédelmi politika része volt. 1980-ban elsősorban az 

állambiztonság szerveknek a hírszerző tevékenységre és a Moszkvába kiutazó turisták 

ellenőrzésére kellett koncentrálniuk, 1984-ben a disszidens magyarság megfigyelése és 

a belső reakció elhárítás állt a középpontban, míg 1988-ban a már a pártállam 

gyengülésének köszönhetően a belső megfigyelések helyett Észak-Korea politikájának 

nyomon követése volt a fő feladat. 

 Hatodik hipotézisemben azt vetettem fel, hogy a magyar sajtó írásai 1980, 1984 

és 1988 olimpiai játékaival kapcsolatban jól visszatükrözték a nemzetközi politikai 

események nyomán kialakított szocialista pártérdekeket. A hivatalos sajtó írásaiban 

valóban nyomon lehetett követni a nemzetközi politikai helyzet változását, illetve a 

Szovjetunió olimpiákkal kapcsolatos retorikáját, csupán a szamizdat kiadványokban 

lehetett ettől eltérő véleményeket is olvasni. 

 Végső hipotézisem szerint, a hagyományos magyar olimpiai sikersportágakra, az 

1984. évi olimpia bojkottja miatti elkeseredés negatív hatást fejtett ki, amely a 

következő évek sportbéli eredményeiben és a sportolók hozzáállásában is tükröződött. 
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A hipotézis végül is nem igazolódott be, hiszen a következő két nyári olimpián 

kiemelkedően szerepeltek a magyar versenyzők (Szöul 11-6-6, Barcelona 11-12-7 

érem), de a sportolókkal készített interjúk viszont azt sugallják, hogy a sok időelőtti 

visszavonulás miatt a fiatalabb generációk fejlődését akadályozta a tapasztaltabb 

sportolók jelenléte az edzéseken. Másfelől viszont lehet, hogy néhányan éppen ezzel a 

kihívással tudtak élni. 
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10. Összefoglalás 

 

Az 1980-as években kiújuló hidegháborús szovjet amerikai csatározások 

nyomán a II. világháborútól kezdődően a nemzetek közötti politikai, társadalmi, 

ideológiai viszonyrendszer katalizátoraként működő sport egyszerre a nemzetközi 

konfliktusok megvívásának egyik preferált eszköze lett. A szocialista Magyarországon 

az 1980-as években elsősorban az olimpiai játékok kapcsán merültek fel politikai 

megfontolásokat igénylő kérdések, amelyek tekintetében alapvetően a Szovjetuniótól 

való függőségi viszony volt a meghatározó, de az egyes döntések, iránymutatások 

meghozatalában lényeges magyar sport és politikai intézményi tevékenység is 

megmutatkozott.  

A disszertáció az 1980-as évek nyári olimpiai játékokkal kapcsolatos magyar 

dilemmák és döntéshozatali mechanizmusok feltárására vállalkozott, az MSZMP, az 

OTSH, a MOB, a külügyi és belügyi hatóságok levéltári dokumentumai, a korszak 

magyar sajtója, valamint a korszak kiemelkedő élsportolóival és sportvezetőivel 

készített interjúk alapján.  

Stratégiai kérdésekben a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi, illetve 

Politikai Bizottsága a Szovjetuniótól kapott utasítások alapján hozott döntéseket az 

olimpiai játékokon való részvétel, az azokkal kapcsolatos politikai előkészületek és 

feladatok kérdéseiben. Határozatait továbbította azon végrehajtó szervek irányába, 

melyeknek az olimpiai sport területén jogosítványai voltak, ezekben az MSZMP 

párttagok jelenléte segítette elő a határozatok keresztülvitelét.  

A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma delegált diplomáciai testülete 

révén a külföldi országokban kialakuló helyzetről, az olimpiai játékok kapcsán 

foganatosított intézkedéseikről folyamatosan tudott információt gyűjteni, melyet a 

párthatóságok felhasználhattak a szocialista országokkal összehangolt politikájukban. A 

belügyminisztérium keretein belül a magyar állambiztonsági szervek végeztek 

elsősorban hírszerző és elhárító tevékenységet, a pártpolitikai döntések segítésére és 

védelmére. 

A hivatalos magyar sajtó is a pártérdekek szolgálatában állott, ugyanis a 

szocialista országokban összeegyeztetett, sportra vonatkozó politikai álláspontok 

helyességének az alátámasztására volt hivatott. Az olimpiákat megelőző időszakban a 

szovjet retorika szerint készültek az írások, míg a Los Angeles-i olimpiáról való 
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távolmaradási döntés meghozatala után az MSZMP Politikai Bizottságában 

megfogalmazott irányelvek szerint tudósítottak a nyári sporteseményekről.  

 Az 1980-as években az olimpia, így a magyar sport is a nagypolitikai 

csatározások áldozatául esett, hamvaiból azonban sikerült feltámadnia, hiszen a világ 

nagyhatalmainak vezetői is ráébredtek arra, hogy a nemzetközi politikai ellentéteket 

máshol kell megoldani. 1989-90-ben a világrend átalakulása, a rendszerváltozások 

sorozata új kereteket, és lehetőségeket biztosított a nemzetközi sportkapcsolatok 

bonyolítására. A moszkvai és Los Angeles-i olimpiák bojkottját követően Szöul, még 

inkább pedig Barcelona bebizonyította, hogy a sport eszköze lehet a népek 

közeledésének is, hozzájárulhat az országok elismeréséhez vezető út meggyorsításához, 

a kettészelt, megosztott országok újraegyesítésének előkészítéséhez, és a béklyók közül 

kiszabaduló, önállósodó nemzetállamok politikai elismertetésének. 
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Summary 
 

 Since World War II, sport functioning as the catalyst of the political, social and 

ideological relations of nations, through the Soviet-American cold war fray, in the 

1980s became a preferred tool to adjust the international conflicts. In the socialist 

Hungary the main sport field to produce political questions was the Summer Olympic 

Games, in point of which the dependent position on the Soviet Union was 

determinative, but in the decision making the main Hungarian sport and political 

institutions’ activity was important.    

 The main aim of the dissertation was the exploration of the Hungarian dilemmas 

and decision-making mechanisms related to the Summer Games of the 1980s, on the 

basis of the MSZMP, OTSH, MOB, home and foreign affairs authorities’ archive 

documents, the Hungarian press, and the interviews made with top athletes and sport 

leaders of the time. 

 In strategic questions the Central and Political Committees of the Hungarian 

Socialist Workers’ Party decided about Olympic participation, political preparations and 

tasks related to the games on the grounds of Soviet instructions. The resolutions were 

forwarded towards those executive organizations, which disposed of entitlement in 

Olympic sport questions, but the presence of MSZMP party members there fomented 

the implementation of the decisions. 

 The Hungarian Ministry of Foreign Affairs through its delegated diplomats 

could continuously collect information about the foreign countries’ situation, their 

Olympic plans, and their activities related to the Games, which were used in the party 

authorities to make their socialist aligned policy. Within the Ministry of Home Affairs 

the organizations of the state security dealt with intelligence and preventive tasks in the 

support and defense of the political decisions. 

 The official Hungarian press also stood in the service of the party interests, in all 

socialist countries it was used to confirm the correctness of the sport related policies. 

Before the Olympic Games the newspaper articles were based on the Soviet rhetoric, 

after the decision about the Los Angeles non-participation the reports the year’s sport 

events were orientated by the MSZMP Political Committee’s guidelines. 

 In the 1980s the Olympic Games, and through them the Hungarian sport also fell 

prey to the big political fights, but it could rise from its ashes, as the leaders of the 
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world’s greatest powers realized that the international political conflicts must be solved 

in other fields. In 1989-1990 the change of the world order, and the series of system-

changes created new frameworks and possibilities for the international sport relations. 

After the boycotts of the Moscow and Los Angeles Olympic Games, Seoul and 

Barcelona demonstrated that sport can be a tool of the nations’ rapprochement, can 

contribute to the preparation of the divided nations’ reunification, and the political 

acknowledgement of the newly independent nations. 
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sz.n./1985.(77.d.)/ 
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13. 1985. május 22.: Cselgáncs kongresszus és VB Szöulban 1985. szeptember 16 

és október 1 között. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-Koreai Köztársaság-82-77.t.-

sz.n./1985.(77.d.)/ 

14. 1985. június 19.: A szöuli olimpia ügye., A KNDK sajtókiadványa. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-k-Koreai Köztársaság-82-77.t.-sz.n./1985.(77.d.)/ 

15. 1985. június 24: A Koreai Munkáspárt álláspontja a XXIV. olimpiai játékokkal 

kapcsolatban. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/1/1985.(177.d.)/ 

16. 1985. július 22: Világkupa részvétel Japánban, illetve Szöulban. /MOL-KÜM-

XIX-J-1-k-Koreai Köztársaság-82-77.t.-sz.n./1985.(77.d.)/ 

17. 1985. augusztus 1: A szöuli olimpia - Dzon Dzun Gi nyilatkozata. /MOL-KÜM-

XIX-J-1-j-IX.t.-001261/4/1985.(177.d.)/ 

18. 1985. augusztus 7. KNDK javaslata az 1988-as olimpia rendezésével 

kapcsolatban. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/5/1985.(177.d.)/ 

19. 1985. augusztus 15.: Tájékoztató az 1988. évi szöuli olimpiai játékokkal 

kapcsolatban. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-Koreai Köztársaság-82-77.t.-

sz.n./1985.(77.d.)/ 

20. 1985. augusztus 22: Koreai törekvések a 86-os szöuli ázsiai játékokkal 

kapcsolatban. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/6/1985.(177.d.)/ 

21. 1985. szeptember 12.: A szöuli olimpián való részvétel kérdése (KNDK, Kína, 

Kuba) . /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/7/1985.(177.d.)/ 

22. 1985. szeptember 17.: A magyar taekwondo válogatott és vezetőinek dél-koreai 

meghívása. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-Koreai Köztársaság-82-77.t.-

sz.n./1985.(77.d.)/ 

23. 1985. október 15: A szovjet nagykövet közlései. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-

001261/11/1985.(177.d.)/ 

24. 1985. október 18: A szöuli olimpiával kapcsolatos kubai álláspont. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/10/1985.(177.d.)/ 

25. 1985. november 1: Kínai vélemény a szöuli olimpián való részvételről. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/12/1985.(177.d.)/ 

26. 1985. november 6.: A XXIV. szöuli nyári olimpiával kapcsolatos lausanne-i 

tárgyalások és a hanoi szocialista egyeztető. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-Koreai 

Köztársaság-82-77.t.-sz.n./1985.(77.d.)/ 



 167 

27. 1985. november 11: Fidel Castro tanácskozása Kim Jong Nam 

külügyminiszterrel a szöuli olimpiáról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-

001261/10/1985.(177.d.)/ 

28. 1985. november 24: Csehszlovák vélemény a szöuli olimpián való részvétellel 

kapcsolatban. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/9/1985.(177.d.)/ 

29. 1985. december 12: Kínai és kubai vélemények az olimpiával kapcsolatban. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-IX.t.-001261/13/1985.(177.d.)/ 

30. 1985. december 19.: Észak és Dél-Korea versenyzőinek részvétele a Pannónia 

Kupán., Dél-Korea olimpiai bizottságának elnökének részvétele a budapesti 

ANOC ülésen. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-Koreai Köztársaság-82-77.t.-

sz.n./1985.(77.d.)/ 

31. 1986. január 28.: A lausanne-i észak-dél sporttanácskozás (Cson Dze Hong 

külügyminiszter helyettes közlései). /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz 

köthető tételek-IX.t.-00123/3/1986.(178.d.)/ 

32. 1986. február 6.: Dél-Koreával kapcsolatos esetleges publikálások 

észrevételezése a KNDK részéről. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz 

köthető tételek-IX.t.-00123/4/1986.(178.d.)/ 

33. 1986. február 7.: A KNDK álláspontja az ANOC szöuli ülésével kapcsolatban. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-

00123/5/1986.(178.d.)/ 

34. 1986. február 17.: Az olimpiai előkészületekkel kapcsolatos szovjet álláspont. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-

00123/6/1986.(178.d.)/ 

35. 1986. február 19.: Olimpiai előkészületekkel kapcsolatos egyeztető tanácskozás 

Budapesten. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-

00123/7/1986.(178.d.)/ 

36. 1986. február 26.: A szöuli olimpiával kapcsolatos kínai információk. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/8/1986.(178.d.)/ 

37. 1986. március 13.: Ho Dam, a KMP PB tagja, KB titkár, kijelentései. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-KNDK-81-10.t.-001880/1986.(88.d.)/ 

38. 1986. március 15.: Csin Csun Guk, a KNDK olimpiai bizottságának alelnökének 

kijelentései az olimpia közös rendezéséről. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem 

országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/9/1986.(178.d.)/ 
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39. 1986. április 24.: Tájékoztató az 1988-as szöuli olimpiai játékokkal kapcsolatos 

problémákról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-

00123/10/1986.(178.d.)/ 

40. 1986. április 18.: Az 1988-as olimpia rendezésének a kérdése. /MOL-KÜM-

XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/11/1986.(178.d.)/ 

41. 1986. június 26.: A KNDK tájékoztatása a lausanne-i sporttárgyalások harmadik 

fordulójáról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-

00123/12/1986.(178.d.)/ 

42. 1986. július 26.: Az el nem kötelezettek sportminiszteri tanácskozása. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/13/1986.(178.d.)/ 

43. 1986. augusztus 26.: Tájékoztató az 1988-as szöuli olimpiai játékokkal 

kapcsolatos problémákról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető 

tételek-IX.t.-00123/14/1986.(178.d.)/ 

44. 1986. szeptember 1.: Az 1988-as olimpiával kapcsolatos helyzet – kilátások és 

javaslatok. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-

00123/16/1986.(178.d.)/ 

45. 1986. szeptember 19.: A KNDK budapesti nagykövetsége tanácsosának kérése. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-

00123/15/1986.(178.d.)/ 

46. 1986. szeptember 25.: Az olimpiával kapcsolatos tárgyalások állása. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/17/1986.(178.d.)/ 

47. 1986. október 28.: Samaranch kubai látogatása /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem 

országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/18/1986.(178.d.)/ 

48. 1986. november 6.: A KNDK olimpiával kapcsolatos elképzelései. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/19/1986.(178.d.)/ 

49. 1986. november 17: Jelentés a szocialista országok sportszervezeti vezetőinek 

XXXV. tanácskozásáról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-szocialista országok-215-7.t.-

330/1987.(76.d.)/ 

50. 1986. december 10.: Albán állásfoglalás az olimpiai részvételről. /MOL-KÜM-

XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/20/1986.(178.d.)/ 

51. 1986. december 11.: A KGST csúcs és az olimpia, a KNDK reagálása. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országhoz köthető tételek-IX.t.-00123/21/1986.(178.d.)/ 
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52. 1987. január 19.: Olimpiával kapcsolatos kubai álláspont liberalizálódása. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/3/1987.(167.d.)/ 

53. 1987. január 20.: Az olimpiához köthető KNDK álláspont megmerevedése. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/2/1987.(167.d.)/ 

54. 1987. január 21.: Kuba álláspontja az olimpiával kapcsolatban. /MOL-KÜM-

XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/1/1987.(167.d.)/ 

55. 1987. február 25.: Tájékoztató az 1988-as szöuli olimpiai játékokkal kapcsolatos 

problémákról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/4/1987.(167.d.)/ 

56. 1987. február 26.: A KNDK és a NOB tárgyalásai. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem 

országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/5/1987.(167.d.)/ 

57. 1987. március 3. Tájékoztató a dél-koreai sportminiszter magyarországi 

látogatásáról Dél-Korea sportminiszter látogatása és Deák Gábor elvtárssal 

folytatott megbeszéléséről. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-Koreai Köztársaság-87-7.t.-

1836/2/1987.(38.d.)/ 

58. 1987. március 12.: Tájékoztató az 1988-as szöuli olimpiai játékokkal 

kapcsolatos problémákról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető 

tételek-IX.t.-00477/6/1987.(167.d.)/ 

59. 1987. március 13.: Az 1988. évi nyári olimpiai játékok kérdése a KNDK 

külügyminiszter helyettesével folytatott konzultációs megbeszéléseken.. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/7/1987.(167.d.)/ 

60. 1987. április 8.: Olimpiai előkészületek, kubai álláspont /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-

Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/8/1987.(167.d.)/ 

61. 1987. május 11.: A KNDK álláspontja a szöuli olimpiával kapcsolatban. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/9/1987.(167.d.)/ 

62. 1987. június 4.: NOB küldöttség látogatása a KNDK-ba. /MOL-KÜM-XIX-J-1-

j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/10/1987.(167.d.)/ 

63. 1987. június 12.: A NOB küldöttségének tárgyalásai a KNDK-ban. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/12/1987.(167.d.)/ 

64. 1987. június 17.: Olimpiai előkészületek. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem 

országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/11/1987.(167.d.)/ 
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65. 1987. június 23.: Jelentés a MOB delegációjának szöuli útjáról. /MOL-KÜM-

XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/13/1987.(167.d.)/ 

66. 1987. június 24.: Li In Gju külügyminiszter helyettes tájékoztatója a dél-dél 

konferenciáról, a dél-koreai helyzetről, az olimpia előkészítéséről és Dél-Korea 

ENSZ-felvételi törekvéseiről. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-KNDK-81-14.t.-

003582/1987.(80.d.)/ 

67. 1987. augusztus 27.: A Koreai félsziget és az olimpia kérdése. /MOL-KÜM-

XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00477/15/1987.(167.d.)/ 

68. 1987. augusztus 31.: A KNDK tájékoztatása a lausanne-i tárgyalások IV. 

fordulójáról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/14/1987.(167.d.)/ 

69. 1987. szeptember 24: Jelentés a szocialista országok sportszervezeti vezetőinek 

XXXVI. tanácskozásáról. /MOL-KÜM-XIX-J-1-k-szocialista országok-215-7.t.-

8070/1987.(76.d.)/ 

70. 1987. október 19.: A KNDK üzenete a kubai vezetésnek az olimpiával 

kapcsolatban. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/16/1987.(167.d.)/ 

71. 1987. október 27.: A KNDK olimpiai állásfoglalásával kapcsolatos vélemények. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/17/1987.(167.d.)/ 

72. 1987. november 16.: A KNDK sajtókonferenciája az olimpiai játékok ügyében. 

/MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00477/18/1987.(167.d.)/ 

73. 1988. január 19.: Az NDK és Kuba álláspontja a KNDK-nak az olimpia közös 

rendezésére vonatkozó követeléseiről. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem 

országokhoz köthető tételek-IX.t.-00326/1/1987.(125.d.)/ 

74. 1988. január 22.: Szovjet tájékoztatás a szöuli olimpiával kapcsolatos 

kérdésekről. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-

00326/2/1987.(125.d.)/ 

75. 1988. január 27.: Kuba olimpiai nevezéssel kapcsolatos álláspontja. /MOL-

KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz köthető tételek-IX.t.-00326/3/1987.(125.d.)/ 

76. 1988. június 6.: NDK érdeklődés. /MOL-KÜM-XIX-J-1-j-Nem országokhoz 

köthető tételek-IX.t.-00326/4/1987.(125.d.)/ 
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OTSH 

1. 1980. február 29. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. Előterjesztés – Javaslat 

a Moszkvában az olimpia ideje alatt megrendezésre kerülő nemzetközi 

sportszövetségi kongresszusok magyar résztvevőire.  /MOL-XIX-J-14-b-1980. év. 

(69.d.)/ 

2. 1980. október 24. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. Magyar Úszó 

Szövetség – Jelentés úszás és vízilabda sportágban a XXII: nyári olimpiai játékokra 

történő felkészülésről és szereplésről. /MOL-XIX-J-14-b-1980. év. (70.d.)/ 

3. 1980. november 12. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. Előterjesztés elnöki 

értekezletre az OTSH vezetése, főosztályai, szakszövetségei és intézményei 1981. 

évi sportdiplomáciai kapcsolataira. Előterjesztés, Javaslat a nemzetközi sport-

tisztségviselőkkel szembeni követelményekre. /MOL-XIX-J-14-b-1980. év. (70.d.)/ 

4. 1981. január 30. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. Az 1984. évi olimpiai 

játékokra történő felkészülés célkitűzései és feladatai. /MOL-XIX-J-14-b-1981. év. 

(72.d.)/ 

5. 1981. március 13. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. Előterjesztés a MOB 

közgyűléséhez a MOB Alapszabályának módosításáról. Javaslat a MOB személyi 

összetételére. /MOL-XIX-J-14-b-1981. év. (72.d.)/ 

6. 1983. január 14. OTSH – MSZMP közös ülés jegyzőkönyve. Javaslat a testnevelés 

és sport fejlesztési koncepciójára 2000-ig. /MOL--XIX-J-14-b-1983. év. (75.d.)/ 

7. 1983. január 28. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. Előterjesztés az 1983. 

évi versenynaptárra.  /MOL--XIX-J-14-b-1983. év. (75.d.)/ 

8. 1983. április 8. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője.  /MOL--XIX-J-14-b-

1983. év. (75.d.)/ 

9. 1983. május 13. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. Intézkedés terv a 

testnevelés és sportmozgalom kádermunkájának további javítására. /MOL--XIX-J-

14-b-1983. év. (75.d.)/ 

10. 1984. január 17-18: Jelentés a szocialista országok olimpiai bizottságainak főtitkári 

értekezletéről. /MOL--XIX-J-14-b-1984. év. (76.d.)/ 

11. 1984. április 19. Jelentés az OTSH delegációjának Los Angeles-i és Washingtoni 

látogatásáról. /MOL--XIX-J-14-b-1984. év. (76.d.)/ 

12. 1984. december 14. OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. /MOL-XIX-J-14-b-

1984. év. (76.d.)/  
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13. 1984. október 8. OTSH elnöki értekezlet emlékeztetője. Jelentés az olimpiai ötpróba 

tapasztalatairól, javaslat az akció folytatására. Jelentés a szocialista országok „A” 

kategóriás „Barátság” versenyeiről. /MOL-XIX-J-14-b-1984. év. (76.d.)/ 

14. 1984. október 17-20: A szocialista országok sportszervezeti vezetőinek prágai 

találkozója. /MOL-XIX-J-14-b-1984. év. (76.d.)/ 

15. 1985. november 6: OTSH elnökségi értekezlet emlékeztetője. /MOL-XIX-J-14-b-

1985.év. (77.d.)/ 

 

2.) A Magyar Olimpiai Bizottság iratai 

 

1980. Moszkva 

 1. dosszié: MOB titkársági értekezletek 1979/1980 – emlékeztetők (8 db), 

Tárgyalási program a moszkvai olimpia szervező bizottságával 1979. május 16-

19. 

 2. dosszié: Jelentés a MOB delegációjának moszkvai látogatásáról, 1980. május 

26-29.  

 3. dosszié: Moszkva 1980 – NOB körlevelek (4 db) 

 4. dosszié: A moszkvai olimpia helyszínnel kapcsolatos kérdései (5 db) 

 5. dosszié: A magyar küldöttség összetétele (3 db) 

 6. dosszié: Számszerű nevezés ( 3 db) 

 7. dosszié: Akkreditálási ellenőrzési listák 

 1. kiadvány: Igények a sportági olimpiai felkészülési programokhoz (1977-

1980) 

 2. kiadvány: Az 1980. évi olimpiai játékokra történő felkészülés célkitűzései és 

feladatai  

 

1984. Los Angeles (84) 

 OLIMPIA iktatás 1982. év 103. doboz, 1-35. 

 OLIMPIA iktatás 1983. év. 13. doboz , 1-7. 

 1984. év iratai: dobozszám, iktatószám nélkül 

o A Los Angeles-i Szervező Bizottság (LAOOC) Kommünikéi – (8 db) 

o Megbízási szerződés (5 db) 
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o A szarajevói olimpiára vonatkozó dokumentumok (3 db) 

o Nemzetközi szervezetekkel való levelezés /NOB, ACNO, LAOOC, 

ENOC, IOA, nemzeti olimpiai bizottságok, nemzetközi sportági 

szövetségek/  (26 db) 

o A MOB megrendelései, kifizetései és kapott támogatásai az olimpiával 

kapcsolatban (17 db) 

o Újságírókra vonatkozó anyagok (5 db) 

o Egyéb (19 db) 

o MOB jutalmak az 1984-es éve eredményes sportolói és sportvezetői 

számára 

 

1988. Szöul 

 8. doboz. 1985. OLIMPIA 489-588 

 9. doboz. 1986. OLIMPIA 589-675.  

 15. doboz. 1987. OLIMPIA 713-737 

 11. doboz. 1988. OLIMPIA 771-869 

 

3.) Állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára 

 

1980. Moszkva 

1.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-11/1/1979   Bp. 1979. január 13. 

2.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-216/4/1979   Bp. 1979. október 8. 

3.) ÁBTL. 2.7.1. NOIJ-III-247-10/1979    Bp. 1979. október 23.  

4.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-243-266/11/1979  Bp. 1979. november 15. 

5.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/I-259-291/4/1979   Bp. 1979. december 14. 

6.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-266-295/5/1979  Bp. 1979. december 19. 

7.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-18-21/22/1980   Bp. 1980. január 25. 

8.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-26-41/3/1980   Bp. 1980. február 18. 

9.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-BRFK-23-43/12/1980  Bp. 1980. február 20. 

10.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-39-56/18/1980  Bp. 1980. március 6. 

11.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-98-112/9/1980  Bp. 1980. május 16. 

12.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-97/2/1980   Bp. 1980. június 5. 
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13.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-112-146/13/1980  Bp. 1980. június 25. 

14.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-158/7/01980   Bp. 1980. július 10. 

15.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-BRFK-108-161/1/1980  Bp. 1980. július 14. 

16.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-140-166/5/1980  Bp. 1980. július 19. 

17.) BM ÁBTL. 2.7.2. 65-9/141/80 Értesülések időszerű eseményekről 1980. július 19. 

18.) BM ÁBTL. 2.7.2. 65-9/94/80    Értesülések időszerű eseményekről 1980.április 23. 

19.) BM ÁBTL. 2.7.2. 65-9/50/80   Értesülések időszerű eseményekről 1980.február 28. 

20.) BM ÁBTL. 2.7.2. 65-9/38/80   Értesülések időszerű eseményekről 1980. február14.  

  

1984. Los Angeles 

1.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-46/3/1982    Bp. 1982. március 18. 

2.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ- III/III-211-248/11/1982   Bp.1982.december14. 

3.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/III-196-223/5/1983             Bp.1983.november11. 

4.) ÁBTL 1.11.4. ES-I/1-c/1984. – 1554. 67/9-771  Bp. 1984. február 14. 

5.) ÁBTL 2.1.7. NOIJ-III/I-35-35/1/1984    Bp. 1984. február 17. 

6.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II.61.62/3/1984   Bp. 1984. március 27. 

7.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/I-69-69/16/1984    Bp. 1984. április 6. 

8.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ.III/I-77-77/4/1984   Bp. 1984. április 18.  

9.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ.III/I-85-85/10/1984   Bp. 1984. május 2. 

10.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-82-86/10/1984   Bp. 1984. május 3. 

11.) ÁBTL 1.11.4. ES-I/1-c/1984.-1554. 67/9-2626 Bp. 1984. május 3.  

12.)  ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-83-87/10/1984   Bp. 1984. május 4. 

13.)  ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/I-88-88/2/1984   Bp. 1984. május 7. 

14.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-86/1/1984    Bp. 1984. május 9. 

15.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-91-95/12/1984   Bp. 1984. május 16. 

16.)  ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/I-96/5/1984    Bp. 1984. május 17. 

17.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/II-95/2/1984    Bp. 1984. május 17. 

18.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-92-96/9/1984   Bp. 1984. május 17. 

19.)  ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-92-96/10/1984   Bp. 1984. május 17. 

20.)  ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-92-96/11/1984   Bp. 1984. május 17. 

21.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ -Győr-36-96/8/1984   Győr.1984. május 17. 

22.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-93-97/4/1984   Bp. 1984. május 18. 

23.) ÁBTL. 2.7.1. NOIJ III/III-93/a-97/5/1984   Bp. 1984. május 18. 

24.)  ÁBTL. 2.7.1. NOIJ III/III-93/a-97/12/1984   Bp. 1984. május 18. 
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25.)  ÁBTL. 2.7.1. NOIJ III/II-97/6/1984   Bp. 1984. május 21. 

26.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/II-97-98/1/1984   Bp. 1984. május 21. 

27.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-94-98/11/1984    Bp. 1984. május 21. 

28.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-23-98/8/1984   Bp. 1984. május 21. 

29.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-Fejér-13-98/9/1984                      Székesf.1984.május21. 

30.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-Hajdú-10-98/14/1984            Hajdú.,1984.május 21. 

31.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/III-94-98/10/1984   Bp. 1984. május 21. 

32.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/IV-92/4/1984    Bp. 1984. május 21. 

33.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-Bács-26/1984      Kecskemét 1984. május 21. 

34.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/IV-93-99/17/1984   Bp. 1984. május 22. 

35.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ III/II-99-100/10/1984   Bp. 1984. május 23. 

36.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-Bács-27-100/8/1984     Kecskemét 1984. május 23. 

37.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-Fejér-14-100/9/1984      Dunaújv. 1984. május 23. 

38.) NOIJ 2.7.3. 288-176/5/27/1984    Bp. 1984. május 23. 

39.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Veszprém –27/1984     Veszprém. 1984. május 23. 

40.) ÁBTL. 2.7.3. 6-7/333/841984.     Bp. 1984. május 24. 

41.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/IV – 95 – 101/8/1984  Bp. 1984. május 24. 

42.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – BRFK – 78 – 101/4/1984  Bp. 1984. május 24. 

43.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III – 98 – 121/10/1984  Bp. 1984. május 25. 

44.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III – 99 – 103/9/1984  Bp. 1984. május 28. 

45.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Győr – 39 – 103/10/1984    Győr. 1984. május 28. 

46.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/IV – 98/4/1984   Bp. 1984. május 28. 

47.) ÁBTL 3.1.2. M-41158. 103-104. Dejkó B dosszié H-67992   Bp. 1984. május 

29. 

48.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/I – 105 – 105/18/1984  Bp. 1984. május 30.  

49.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III – 101 – 105/12/1984  Bp. 1984. május 30. 

50.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – BRFK – 82 – 105/16/1984  Bp. 1984. május 30. 

51.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Komárom – 24 – 105/13/1984   Komárom.1984. május 30. 

52.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III – 105 – 107/19/1984  Bp. 1984. június 1. 

53.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/II - 106 – 107/11/1984  Bp. 1984. június 1. 

54.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/II - 106/10/1984   Bp. 1984. június 1. 

55.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III - 103 – 107/10/1984  Bp. 1984. június 1. 

56.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – BRFK - 85 – 108/8/1984  Bp. 1984. június 4. 

57.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Borsod - 29/1984     Leninváros. 1984. június 4. 
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58.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/II -108/4/1984   Bp. 1984. június 5. 

59.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III - 105 – 109/9/1984  Bp. 1984. június 5. 

60.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Borsod -30 – 110/8/1984     Miskolc. 1984. június 6. 

61.) ÁBTL 2.7.3. Szakelosztó 6-7/365/1984   Bp. 1984. június 6.   

62.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/IV -106 – 112/9/1984  Bp. 1984. június 8. 

63.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III -109 – 113/9/1984  Bp. 1984. június 11. 

64.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/IV -107 – 114/6/1984  Bp. 1984. június 12. 

65.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Szolnok -20 – 114/7/1984     Szolnok. 1984. június 12. 

66.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – BRFK -92 – 115/3/1984  Bp. 1984. június 13. 

67.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III -112 – 116/9/1984  Bp. 1984. június 14. 

68.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III -113 – 117/13/1984  Bp. 1984. június 15. 

69.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III -113 – 117/18/1984  Bp. 1984. június 15. 

70.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Győr -45-118/6/1984           Győr. 1984. június 18. 

71.) ÁBTL 3.1.2. M-41619. 10-11. Deák Ferenc „B” H-69158. Miskolc. 1984. 

június 20. 

72.) ÁBTL 3.1.5. 33-R-1298. „Vakondok” RED      Szolnok.  1984. június 25. 

73.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III -129 – 134/9/1984     Bp. 1984. július 10. 

74.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/III -142/7/1984      Bp. 1984. július 27. 

75.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/IV -148 – 148/7/1984     Bp. 1984. július 30. 

76.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/IV -142 – 151/5/1984           Bp. 1984. augusztus 2. 

77.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/I -152 –152/16/1984           Bp. 1984. augusztus 3. 

78.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – III/II -163/3/1984          Bp. 1984. augusztus 21. 

79.) ÁBTL 3.1.5 O-19102. 113-120. Olimpia RED dosszié.  Bp. 1984. szeptember 5. 

80.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ – Békés -49 – 179/4/1984   Békés 1984. szeptember 12. 

1988. Szöul 

1.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-50/5/1986      Bp. 1986. május 13. 

2.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-95-97/6/1986     Bp. 1986. május 20. 

3.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-216-221-/12/1986          Bp. 1986. november 13. 

4.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-229/1/1986             Bp. 1986. december 2.  

5.) ÁBTL. 2.7.1. NOIJ-III/I-31/5/1987     Bp. 1987. február 12. 

6.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-III/II-99/6/1987       Bp. 1987. május 22. 

7.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-Összefoglaló jelentések-165/9/1989   Bp. 1988. augusztus 22. 

8.) ÁBTL 2.7.1. NOIJ-Összefoglaló jelentések-174/12/1989  Bp.1988.szeptember 2. 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Ezen disszertáció egy több éves kutatási munka lezárásának tekinthető. A dolgozat 

végére érve szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondja mindazoknak, 

akik munkám megszületéséhez hozzájárultak.  

 

A disszertáció létrejöttéhez legnagyobb mértékben a TF Társadalomtudományi 

Tanszékének munkatársai segítettek hozzá, külön nagy köszönettel tartozom Dr. 

Szikora Katalin tanszékvezető asszonynak, aki szakmai tanácsaival, javaslataival 

végigkísérte munkámat, Dr. Földesié Szabó Gyöngyi professzorasszonynak, aki mind 

formai, mind szerkezeti, mind pedig szakmai szempontból sok segítséget nyújtott, 

illetve természetesen Dr. Szakály Sándornak, témavezetőmnek, aki lehetővé tette, hogy 

ezt a témát megfelelő módon kutathassam.  

 

Köszönöm az odaadó segítségét Varga Istvánné, Icuka néninek, aki a TF Doktori Iskola 

előadójaként végigkísérte PhD tanulmányaimat és tevékenységemet, és a doktori 

folyamattal kapcsolatos ügyintézésével támogatta előmenetelemet. 

 

Sokat köszönhetek a Magyar Olimpiai Bizottság és Akadémia munkatársainak, 

kiváltképpen Dr. Mező Máriának, aki eljuttatott engem az ókori olimpiák helyszínére, 

illetve Vajna Rezső Úrnak, aki hozzáférhetővé tette számomra a MOB dokumentumait.  

 

Köszönettel tartozom a Magyar Országos Levéltár, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára, az OSA Archívum, a Lausanne-i Olimpiai Múzeum Levéltára, a TF 

könyvtár és a Sportmúzeum Könyvtár munkatársainak, akik sokat tettek azért, hogy a 

megfelelő levéltári és irodalmi forrásokhoz hozzájussak, és azokat kutathassam. 

 

Köszönöm összes interjú-alanyomnak, hogy időt fordított rám, és saját tapasztalataival 

bővítette a korszakról rendelkezésre álló ismereteimet. 

 

Végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb köszönettel édesanyámnak tartozom, aki 

mindvégig bátorított, támogatott, tapasztalataival segített, és javaslataival hozzájárult a 

dolgozat tartalmának tökéletesítéséhez. 
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Mellékletek 

 

1. TÁBLÁZAT: Amerikai – szovjet éremharc az olimpiákon 

 Egyesült Államok Szovjetunió 

 arany ezüst bronz arany ezüst bronz 

1952 42 19 17 22 30 19 

1956 32 25 17 37 29 32 

1960 34 21 16 43 29 31 

1964 36 26 28 30 31 35 

1968 45 28 34 29 32 30 

1972 33 31 30 50 27 22 

1976 34 35 25 49 41 35 

1980 - - - 80 69 47 

1984 83 61 30 - - - 

1988 36 31 27 55 31 46 

1992* 37 34 37 45 38 29 

Összesen 410 311 261 440 357 326 

*az 1992-es olimpián Független Államok Közössége Egyesített Csapataként szerepelt a volt Szovjetunió 
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2. TÁBLÁZAT: A Magyar Állambiztonsági szervek iratanyaga az 

1980-as évek olimpiai játékaival összefüggésben 

A 

DOKUMENTUM 

TÍPUSA 

MOSZKVA 1980 LOS 

ANGELES 

1984 

SZÖUL ÖSSZE

SEN 

Afganisz

tán előtt 

Afgani

sztán 

után 

A játé 

kok 

előtt 

A 

játé 

kok 

után 

Napi Operatív 

Információs 

Jelentés 

 

6 

 

10 

 

65 

 

5 

 

8 

 

97 

Belügyminisztéri

umi jelentés 

 

0 

 

4 

 

6 

 

0 

 

0 

 

10 

Munkadosszié 0 0 2 0 0 2 

Különleges eset 

dosszié 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

Összesen 6 14 73+2 5+(2) 8 111 
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3. TÁBLÁZAT: Az MSZMP felépítése az 1980-as években 

Az MSZMP felépítése és a formális igazgatási hierarchia 

MSZMP pártszerv  Állami megfelelője 

Első titkár (később főtitkár) 

 

 

 

Kormányfő (a minisztertanács 

elnöke) 

 

Politikai Bizottság (PB) 

 

 

 

Kormány (a minisztertanács) 

 

Központi Bizottság (KB)  

 Agitációs és Propaganda Osztály  

 Nemzetközi Pártkapcsolatok Osztálya  

 Osztályok  

 

 

 

 

 

 

Minisztériumok 

 

Budapesti és kerületi pártbizottságok, megyei, 

városi és községi pártbizottságok 

 

 

 

Fővárosi és kerületi tanácsok, 

megyei, városi és községi tanácsok 

 

Üzemi pártbizottságok, intézményi 

pártbizottságok 
 Üzemek, intézmények 

Forrás: www.wikipedia.hu  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/MSZMP_PB
http://www.wikipedia.hu/
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4. TÁBLÁZAT: A Nyári Olimpiai Játékokról távolmaradó országok 

Nyári olimpiák Bojkottáló és távolmaradó országok 

1948 London  

1952 Helsinki Német Demokratikus Köztársaság* 

1956 Melbourne Chile, Egyiptom, Spanyolország, Hollandia, Libanon, Svájc 

1960 Róma Chile 

1964 Tokió  

1968 

Mexikóváros 

Haiti, Észak-Korea,  

1972 München Irak, Sierra Leone 

1976Montreál Algéria, Kongó, Csád, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea, 

Guayana, Kenya, Líbia, Libéria, Lesothó, Madagaszkár, Malawi, 

Mali, Mauritius, Nigéria, Niger, Sri Lanka, Szudán, Szíria, 

Tanzánia, Uganda, Zaire, Zambia 

1980 Moszkva Albánia, Argentína, Bahrein, Bermuda, Dzsibuti, Fidzsi-szigetek, 

Fülöp-szigetek, Gambia, Honduras, Indonézia, Izrael, Japán, 

Kajmán-szigetek, Kanada, Katar, Kenya, Kína, Liechtenstein, 

Malaysia, Malawi, Mauritánia, Német Szövetségi Köztársaság, 

Norvégia, Pakisztán, Paraguay, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Thaiföld, 

Tunézia, Törökország, Uruguay 

1984 Los Angeles Afganisztán, Albánia, Angola, Benin, Bolívia, Bulgária, 

Csehszlovákia, Etiópia, Felső-Volta, Irán, Jemeni NDK, Kongó, 

Koreai NDK, Német Demokratikus Köztársaság, Kuba, Laosz, 

Lengyelország, Líbia, Magyarország, Mongólia, Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                  

1988 Szöul Albánia, Kambodzsa, Kuba, Etiópia, Madagaszkár, Észak- Korea,  

1992 Barcelona Palesztina 

1996 Atlanta  

* Az NDK-t ekkor még a nyugati országrész minden információból kihagyott, ezért nem tudott 

részt venni a játékokon. 
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5. TÁBLÁZAT: A Magyar Állambiztonsági Szervek szervezeti 

egységei és azok feladatkörei 

Szervezeti egység Feladat 

III./I. Hírszerző 

Csoportfőnökség 

- információk szerzése a kapitalista országok 

külpolitikai, gazdasági, tudományos, valamint katonai 

terveiről és eredményeiről; 

- az ellenséges hírszerző szervek objektumainak, 

fedőszerveinek, terveinek és módszereinek 

felderítése;  

- a lojális magyar emigráció támogatása, az 

ellenséges emigráns szervezetek bomlasztása; 

III./II. Kémelhárító 

Csoportfőnökség 

- a nyugati hírszerző szervek rezidenturáinak és 

ügynökeinek felderítése, tevékenységük elhárítása; 

- a Magyarországra utazó külföldi állampolgárok 

ellenőrzése és vízummal való ellátása  

III./III. Belső reakció és 

Szabotázselhárító 

Csoportfőnökség 

- a Magyar Népköztársaság állami, gazdasági, 

társadalmi rendjének megdöntésére vagy 

gyengítésére törő elemek tevékenységének 

felderítése és megszakítása; 

- a politikai bűncselekmények megakadályozása; 

- az ellenséges csoportok bomlasztása, elszigetelése; 

- az ipar, közlekedés, mezőgazdaság, tudományos 

kutatások terén a kártevő tevékenység felderítése és 

elhárítása; 

- a párt és a kormány vezetőinek operatív védelme; 

- az államtitok és a szolgálati titok védelmének 

megszervezése a népgazdaság fontosabb területein; 

III./IV. Katonai Elhárító 

Csoportfőnökség 

- az elhárító munka szervezése a Honvédelmi 

Minisztérium, a Határőrség és a Belső Karhatalom 

szerveinél; 

- a fegyveres erők között működő ellenséges 

tevékenység felderítése és elhárítása; 

- a szökések és hazaárulások megelőzése, üldözése; 

- a fegyveres alakulatok titokvédelmének biztosítása; 

III./V. Operatív Technikai - az operatív szervek segítése technikai eszközökkel; 
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Csoportfőnökség - rádió-elhárítás, rádiólehallgatás, rejtjelfejtés  

- postai küldemények ellenőrzése; 

III./1. Vizsgálati osztály - országos hatáskörrel vizsgálat folytatása az 

államellenes, béke- és emberiség ellenes, a 

társadalmi tulajdon elleni valamint a katonai 

bűntettekben; 

- börtönelhárítás a politikai foglyok körében; 

III./2. Operatív 

Nyilvántartó Osztály 

- a népi demokráciával szembenálló veszélyes 

ellenséges személyek külön nyilvántartásának 

vezetése; 

- a főcsoportfőnökség által beszervezett ügynököknek 

és azok kapcsolatainak, valamint a konspirált és 

találkozási lakások nyilvántartásának vezetése; 

- a főcsoportfőnökség fontos, bizalmas iratainak 

őrzése; 

III./3. Útlevél Osztály - magyar állampolgárok hivatalos és magán jellegű 

útlevélügyeinek intézése, kivándorlási kérelmeinek 

elbírálása; 

III./4. Tájékoztató, 

Értékelő, Nemzetközi 

Kapcsolatok Osztály 

- rendszeres tájékoztatók készítése a párt, a kormány 

és a BM vezetői részére a külső és belső ellenséges 

tevékenységről, valamint a rendkívüli eseményekről, 

és azok elemzése; 

- a baráti országok állambiztonsági szerveivel való 

kapcsolattartás biztosítása; 

III./5. Felügyeleti Osztály - a megyei politikai osztályok ellenőrzése, 

felügyelete; 

III./6. Személyzeti 

Osztály 

- a párt káderpolitikai irányelveinek érvényre 

juttatása a főcsoportfőnökségen (kinevezések, vezetői 

megbízások, leváltások, kitüntetések, stb.); 

Forrás: http://www.abtl.hu/html/hu/_11_1_intezmeny_tort.html 

 

http://www.abtl.hu/html/hu/_11_1_intezmeny_tort.html
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6. TÁBLÁZAT: Mennyi aranyérmet nyertek a bojkottáló országok a 

többi Olimpiai Játékokon? 

 

 Münchenben 

1972-ben 

Montrealban 

1976-ban 

Moszkvában 

1980-ban 

1972-ben 

bojkottálók 

(Irak, Sierra 

Leone) 

 

- 

 

0 

 

1 

1976-ban 

bojkottálók 

(afrikaiak) 

 

2 

 

- 

 

3 

1980-ban 

bojkottálók 

(USA és társai) 

 

73  

(31,81%) 

 

63 

(26,80%) 

 

- 

1984-ben 

Bojkottálók 

(SZU és társai) 

 

108 

(47,16%) 

 

135 

(57,87%) 

 

155 

(75,24%) 

/OTSH adatok, In. HVG 1984. július. 28./ 
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1. Diagram: Amerikai és szovjet olimpiai aranyérmek a 

hidegháborúban
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2. Diagram: Az 1984-es olimpia bojkottjával kapcsolatos belső-reakció 

Az állambiztonsági szervek által 

felderített belső-reakciós tevékenységek 

az 1984-es bojkott döntés kapcsán
12
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KÉPEK 

Levelek, újságkivágások a moszkvai olimpia kapcsán 

 

 

 

1. kép: Los Angeles Times 1980. május 16. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 15. doboz, ID49002,  
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2. kép: Az 1980-as olimpiai bojkottot támogató levél Killanin NOB elnöknek,  

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 13. doboz, ID49029. 

 

 



 189 

 

 

 

3-4. kép: A NOB elnöknek küldött újságkivágások az 1980-as olimpia kapcsán, az 

Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 13. doboz, 

ID49029.
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5. kép: a NOB elnöknek küldött német levelek mellékletei, az Olimpiai Múzeum 

Levéltára, Lausanne. 13. doboz, ID49029. 

 

6. kép: A NOB elnöknek küldött angol levél és melléklete, az Olimpiai Múzeum 

Levéltára, Lausanne. 13. doboz, ID49029. 
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7. kép: Egy francia általános iskolai tanulóinak üzenete lord Killaninhoz 1980. február 

21-én. Az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 65. doboz, ID48980. 
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8. kép: Képeslapok lord Killaninnak a NOB azon döntése kapcsán, melyben kiállt a 

moszkvai olimpia mellett. az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 12. doboz, 

ID48973.  
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9. kép: Lord Killaninnak küldött, bojkottot-támogató levél képmelléklete. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 12. doboz, ID48973. 

 

 

10. kép: Lord Killaninnak küldött, bojkottot-támogató levél képmelléklete. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 12. doboz, ID48973. 
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11. kép: Lord Killaninnak küldött, bojkottot-támogató levél képmelléklete. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 12. doboz, ID48973. 

 

 

12. kép: Lord Killaninnak küldött, bojkottot-támogató levél képmelléklete. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 12. doboz, ID48973. 
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13. kép: Lord Killaninnak küldött, bojkottot-támogató levél képmelléklete. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 12. doboz, ID48973. 

 

 

14. kép: Lord Killaninnak küldött, bojkottot-támogató levél képmelléklete. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 12. doboz, ID48973. 
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Levelek, újságkivágások a Los Angeles-i olimpia 

kapcsán 

 

 

 

15. kép: Irán levele a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz a Los Angeles-i bojkott 

mellett, az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 22. doboz. ID 49567 
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16. kép: A Ku-Klux Klan levele az afrikai országoknak, melyről később kiderült, hogy 

a KGB koholmánya volt. 

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 22. doboz. ID 49567 
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17. kép: Újságcikkek képei a Los Angeles-i bojkott kapcsán,  

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 21. doboz, ID49566 

 

 

18. kép: Újságcikkek képei a Los Angeles-i bojkott kapcsán,  

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 21. doboz, ID49566 
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19. kép: Újságcikkek képei a Los Angeles-i bojkott kapcsán,  

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 21. doboz, ID49566 

 

 

20. kép: Újságcikkek képei a Los Angeles-i bojkott kapcsán,  

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 21. doboz, ID49566 
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21. kép: Újságcikkek képei a Los Angeles-i bojkott kapcsán,  

az Olimpiai Múzeum Levéltára, Lausanne. 21. doboz, ID49566 

 


