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4 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

A fôváros egyesítésének esztende-
jére (1873) írta Vörös Károly
Pest-Buda sportklubjainak indu-

lását felvázoló cikke konklúziójaként, „elsô-
sorban mégis csak a sportélet szervezetei
azok, amelyek a társadalom új, polgárosodó
rétegei között a személyi érintkezést is
megindítva, de mindenképpen sûrítve, elkez-
dik a városi polgári társadalom szélesebb és
szorosabb egységbe való összekovácsolá-
sát”.1 Tanulmányában Vörös azt is megem-
lítette, hogy a liberális arisztokrácia által
1861-ben alapított Budapesti Hajósegylet-
ben már „katolizált zsidó nagykereskedôk”
is részt vettek, így a Koppély, illetve a Wodi-
aner család férfitagjai.2

Miként alakult e téren a zsidók integráci-
ója a dualizmus (1867–1918), vagyis a ma-
gyarországi zsidóság vélt aranykorának ide-
jén? Ami a zsidók és keresztények sportegye-
sületekben történô egymáshoz közeledését il-
leti, a polgárosodásnak a „válaszfalak” ledön-
tését szorgalmazó reformprogramja betelje-
sítetlen ideál maradt. Nézzük a részleteket.

*
Az elsô kérdés az, vajon a nyelvében és

kultúrájában az 1860-as évektôl tömegesen
magyarosodó zsidó polgárság fiatalabb tag-

jai vágytak-e egyáltalán arra, hogy felvételt
nyerjenek az arisztokrácia, illetve a keresz-
tény középosztály sportegyesületeibe? A zsi-
dók testi ábrázolásában is megmutatkozó
korabeli sztereotípiák szerint nyápic vagy
potrohos, de mindenképpen férfiatlan zsidó
inkább arról álmodozott, hogy a mágnások
gyülekezôhelyének tekintett Nemzeti Kaszi-
nóban, vagy a „gentry club”-nak tartott Or-
szágos Kaszinóban csevegjen a hagyomá-
nyos elit tagjaival. 

A zsidók véznaságát, ügyefogyottságát,
ebbôl fakadóan pedig a sportolástól való tar-
tózkodását illetô korabeli elôítéleteket az ak-
kulturálódó zsidók is interiorizálták. Egyese-
ket éppen ez az általuk is osztott elôítélet, a
mezei munkáktól és az iparosságtól az el-
nyomás évszázadai alatt eltiltott zsidóság fi-
zikai elsatnyulásának a hite vitt arra, hogy
felhívják hitfeleik figyelmét a testi edzés
szükségességére. Ezt tette dr. Schuschny
Henrik, fôreáliskolai orvos és egészségtanta-
nár, aki az Izraelita Magyar Irodalmi Társu-
lat 1895-ben megjelent legelsô évkönyvében
úgy ítélte, hogy az „oly melegen kívánt bele-
olvadás a nemzetbe” csak akkor lesz „igazán
befejezve”, ha a magyar zsidó „hazafiságán
és mûveltségén kívül egészséges, edzett test-
tel és önérzettel fog rendelkezni”.
Schuschny ugyanis úgy ítélte, hogy a zsidók
nemcsak a „testi nevelés” terén maradtak el,

Konrád Miklós

SPORT-
EGYLETEK 
ÉS ANTI-
SZEMITIZMUS
— a magyar zsidóság aranykorában
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de önérzetük is túl csekély volt. E jellemhibá-
juknak köszönhették azt a még fennálló tár-
sadalmi elszigeteltséget, amelynek felszámo-
lását, vagyis „az unos-untalan emlegetett
»válaszfal« lerombolását”, az önérzetet is nö-
velô testedzés bízvást elôsegítené.3

Ami a sportegyesületek potenciális tag-
ságát alkotó fiatal férfiak vágyait illeti, any-
nyi joggal feltételezhetô, hogy egy részük
szívesen sportolt volna lakóhelye valame-
lyik klubjában, akár mert szeretett sportol-
ni, akár azért, hogy személyes példájával is
cáfolja a „vézna zsidó” kliséjét, vagy azért,
mert valóban vágyott a keresztény társada-
lom befogadására, és egy ildomos klubbe-
szélgetéshez képest együtt izzadni egy ne-
mesi származású vagy akár kékvérû fiatal-
emberrel intimebb, a befogadásra szom-
jazó szemszögébôl vonzóbb perspektívát 
jelentett.

*
Egyeseknek ez sikerült is, de ami a ha-

gyományos elit, vagyis az arisztokrácia és a
nemesi származású „történelmi középosz-
tály” tagjai által alapított sportklubokat ille-
ti, a zsidók ezekbe általában csak kikeresz-
telkedésük árán juthattak be. Az arisztokra-
tának tekinthetô Lovaregyletbe 1827-es ala-
pítása és 1914 között csupán három zsidó
férfirôl tudjuk biztosan, hogy vallása meg-
tartása mellett nyert felvételt: 1865-ben a
közgazdász Lévay Henrik és a hírlapíró Lu-
dassy Mór, 1867-ben a bécsi Rothschildok
egyik tagja. Rajtuk kívül a Lovaregylet leg-
alább tizennégy kitért zsidót fogadott tagjá-
nak, utolsóként 1869-ben Wodianer Bélát.
Ennek utána már csak kitért zsidók leszár-
mazottait találjuk az újonnan felvett tagok

névsorában, nevezetesen az 1840 körül ka-
tolizált Koppély Fülöp két unokáját, Harká-
nyi Jánost 1881-ben, majd Harkányi Andort
1886-ban. A Lovaregylet ezután kitért, illet-
ve zsidó felmenôkkel bíró férfiakat sem fo-
gadott be, ami a magyar arisztokrácia faji
antiszemitizmusának erôsödésére utal.4

A Lovaregylethez hasonlóan a Nemzeti
Kaszinóhoz közel álló, ám az elôbbiekkel el-
lentétben nôi tagsággal is rendelkezô Park
Clubnak az alapszabályai szerint „a sport
különbözô nemeinek pártolása” csak egyik
célját képezte. Mindenesetre az 1895-ben
megnyílt clubnak az 1900-as években min-
tegy 20 konvertita, illetve zsidó származású
tagja volt, míg zsidó vallású egy sem, egé-
szen 1907-ig, mikortól a klub báró Roths-

child Alfons személyében szintén tagjaként
tudhatott egy bécsi Rothschildot.5 Hogy né-
hány további példát említsünk: az 1900-as
években a Budapesti Lawn-Tennis-Clubnak,
illetve az 1905-ben alapított Budapesti Polo-
Clubnak úgyszintén nem volt zsidó vallású
tagja. Igaz, az utóbbi esetben nem csak a zsi-
dók panaszkodhattak kirekesztésre, hiszen
a Polo-Club tizenkét tagú választmányát
egy kivétellel kizárólag grófok alkották.6

A zsidóknak a sportegyesületekbôl való
kirekesztését a kortársak az 1880-as évektôl
kezdték felhánytorgatni. Ennek több oka le-
hetett. A tiszaeszlári vérvád körül kikristá-
lyosodó antiszemita válság figyelmesebbé
tette a sajtót a zsidók társadalmi helyzeté-
nek rendellenességeire. A sport ekkor vált
fôúri passzióból polgári hobbivá. Végül ez
idô tájt lépett színre az a már elmagyaroso-
dott zsidó nemzedék, amelyik egyfelôl ter-
mészetesnek vélte, hogy együtt sportoljon
azokkal a keresztény fiatalemberekkel, akik-
kel a középiskolába is együtt járt, másrészt
szüleihez képest kevésbé tûrte, hogy jog-
egyenlôsége dacára másodrangú állampol-
gárként élje életét. A kritikák zöme az 1875-
ben létrejött, az 1880-as évektôl mintegy
negyven éven át gróf Andrássy Géza
elnöklete alatt mûködô Magyar Atlétikai
Clubot (MAC) illette. Az antiszemitizmus el-
leni harc céljából 1882 novemberében in-
dult Egyenlôség legelsô számának vezércik-
kében megjegyezte, miszerint a MAC az an-
tiszemitizmust „alapszabályainak hallgatag
szentségéül vallja”.7 E megjegyzéssel a zsi-
dó hetilap arra utalt, hogy bár alapszabályai
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szerint a klub, amint az összes eddig emlí-
tett sportegyesület és társaskör, nyitva állt
az izraeliták elôtt, a gyakorlatban a zsidó
vallásúaknak esélyük sem volt a bejutásra.
Amint írta az Egyenlôségnek másfél hónap-
pal késôbb küldött levelében egy, a MAC-ba
jóhiszemûen jelentkezett, ám visszautasított
egyetemi hallgató: „Alapszabályaik, hirde-
téseik és felhívásaik bámulatosan interkon-
fesszionálisak. Antiszemita lólábukat csak
a körükbe lépni kívánó meggondolatlan
zsidónak mutogatják.”8

Úgy tûnik tehát, hogy a MAC diszkrimina-
tív tagfelvételi politikája ekkor még nem volt
közismert, legalábbis ez a zsidó egyetemista
nem hallott róla. Vagy csak nem akart halla-
ni róla? Amikor ugyanis a MAC és a fôváro-
si sportegyletek zömének antiszemitiz-
musát a Herkules címû sportlap három évvel
késôbb a nyilvánosság elé tárta, már „köztu-
domású titok”-ról írt. Az alcíme szerint „test-
gyakorlati közlöny” mindenesetre e titok ki-
beszélésére törekedett: „Hangyabolyba nyú-
lok, a sportvilág legkényesebb kérdését érin-
tem, a mely kérdés minden társaságban, min-
den egyesületben a legélénkebb megbeszélés
tárgyát képezi, de melyrôl nyilvánosan
nyomtatásban még senki sem mert nyilatkoz-
ni. [...] Sportegyleteink legnagyobb része
zsidó vallású tagot meg nem tûr kebelében.
Nincsen megmondva egyetlen egy sportegy-
let alapszabályaiban sem, hogy a vallás a föl-
vételnél egyes tagokra nézve akadályul szol-
gálhat, nem mondotta ki egyetlen egy sport-
egylet sem Magyarországon, hogy zsidó val-

lású tagot nem vesz föl, és mindezek
daczára, tényleg alig van sportegyle-
tünk, melynek zsidó tagja volna. Így
nincsen zsidó tagja a pesti lovaregy-
letnek, mely az ország legelsô sport-
egylete, nincsen izraelita tagja a ma-
gyar athletikai clubnak, nincsen zsi-
dó tagja egyetlen egy fôvárosi csóna-
kázó-egyesületnek sem, sôt a buda-
pesti kerékpáregyesület és a magyar
velocipéd club sem vesznek föl zsidó-
kat tagokul.” Ami kifejezetten a fôvá-
rost illeti, a szerzô úgy tudta, „egész
Budapesten a nemzeti tornaegyleten,
a fôvárosi vívóclubbon és a vaspari-

pa-egyleten kívül alig van sportegylet, mely-
nek zsidó tagja volna”.9

A sportlap cikkérôl a Fôvárosi Lapok is
beszámolt, üdvözölve, hogy elindította e
„kényes kérdés megvitatását”.10 A Herkules
egy ideig nem is hagyta nyugodni a kérdést,
ismételten tiltakozott, amiért a sportegyesü-
letek „legnagyobb része zsidó vallású tagot
meg nem tûr kebelében”.11 A problémát tá-
gabb kontextusba helyezve rámutatott,
hogy az arisztokrata MAC-ba „nem csak a
zsidó vallású, de még a keresztény polgári
elem sem hatolhatott be eddig”, míg általá-
ban a sportegyletekbe „nem csak a zsidók,
de a középosztályon alul álló férfiak sem lép-
hetnek be”.12

A zsidóknak a sportklubokból való kizá-
rását a liberális lapok ekkortól a dualizmus
végéig fel-felpanaszolták. A helyzet ugyan-
is az idô haladtával mit sem változott. Ez ma-
gyarázza, hogy amikor 1898-ban a MAC el-
nöke, gróf Andrássy Géza egy, a klubja által
tiszteletére adott díszvacsorán saját szemé-
lye és családja filoszemitizmusáról gyôzköd-
te hallgatóságát, egyes sportlapok nem mu-
lasztottak rámutatni szavai és klubja antisze-
mita tagfelvételi politikája közötti ellent-
mondásra.13 A gróf beszédét az Egyenlôség
sem hagyta szó nélkül. „Filoszemitizmust
hirdetni az athléták exkluzív társaságában,
ahová zsidó be nem jutott eddig soha”, jegy-
ezte meg kesernyés-ironikusan a zsidó heti-
lap, „az igazán olyan különös szeszély, ami-
lyent csak egy gróf Andrássy engedhet meg
magának”.14 Andrássy Géza hitvallása klub-

jának politikájában nem hozott irányváltást,
a tagok profilját tekintve hasonló jellegû töb-
bi fôvárosi sportegyesület is javarészt zárt
maradt a zsidók elôtt. Amiként a cionista
Zsidó Szemle 1911-ben leszögezte: „A »Ma-
gyar Athlétikai Club«, a »Budapesti Torna
Club«, a »Budapesti (Budai) Torna Egylet« zsi-
dót nem vesznek fel tagjaik közé.”15 A Sport-
hírlap 1914 márciusában azon sajnálkozott,
hogy „sem a BTC-ben, sem a MAC-ban nin-
csenek izraelita vallású footballisták”.16

*
Ki hogyan reagált a sportegyletek zsidó-

ellenességére? A neológ felekezeti sajtó,
élén az Egyenlôséggel, nem lépett túl a disz-
krimináció tényének szórványos rögzítésén,
ami meglepô, mivel a zsidó polgárság társa-
dalmi befogadásának kérdésével rendszere-
sen és részletekbe menôen foglalkozott. A
sportlapok, illetve az országos sajtó már
több figyelmet szentelt a problémának. A
sportegyletek merev exkluzivitását a hírla-
pírók kivétel nélkül elítélték, ám általában
nem kifejezetten a mögötte felsejlô zsidóel-
lenesség miatt, hanem mert hátráltatta a kö-
zéprétegek összeolvadását, vagyis a reform-
korban megálmodott – és álomnak is ma-
radt – egységes középosztály létrejöttét.

A bírálat gyakran konkrét esetekre is rá-
világított. Ezt tette például az a fiatalember,
aki a Herkulesnek 1887-ben beküldött leve-
le szerint egy meg nem nevezett vidéki vá-
rosban szeretett volna egy vívó-, illetve tor-
naegyletet alakítani. Amikor azonban puha-
tolódzni kezdett, vajon a helyi úri társaság
elfogadná-e a zsidó bankhivatalnokok, ke-
reskedôsegédek és önálló iparosok belépés-
ét, „e kérdésre az urak kivétel nélkül nem-
mel feleltek”. Emiatt viszont az egész terve
füstbe ment, „mert épen az említett ifjak kö-
zött találkozott volna a legtöbb lelkes
mûködô tag”. E „gentrigôg” annál sajnála-
tosabb volt, konkludált a levélíró, hogy
„nemcsak a sportnak, de egész nemzeti erô-
södésünknek gátat vet”, hiszen „éppen a
sportnak kellene azon térnek lenni, hol a kü-
lönbözô társadalmi rétegek érintkeznek”.17

Talán, hogy elkerüljék a partikularista ér-
dekvédelem gyanúját, az általános sajtóban
e kérdésben hírlapírói minôségükben felszó-
laló zsidó szerzôk a hitsorsosaikat sújtó disz-
krimináció hangsúlyozása helyett a sport-
klubok felekezet, foglalkozás vagy társadal-
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mi rang szerinti elkülönülô szervezôdését
ostorozták. Noha a „szabadságnak és de-
mokrácziának” a sportban kellene legin-
kább érvényesülnie, írta 1888-ban Lövinger
Gyula, „mert hisz testileg mégis sokkal
egyenlôbbek vagyunk, mint szellemileg”,
Magyarországon éppen ellenkezôleg ala-
kult: „Nagyon sajátságos dolog, de tény,
hogy míg külföldön a sport a különbözô tár-
sadalmi osztályokat öszszehozza, türelmes-
sé teszi egymás iránt, addig hazánkban
épen a kaszt szellemet növeli.”18 Tizenhat
évvel késôbb a patinás Pesti Naplóban Se-
ress László hasonlóan vélekedett: „Van elite
klub és van «pôbli». Van «keresztény» egylet
és van «zsidó» egylet. Az úri klub nem ját-
szik a pôblivel, a keresztény a zsidóval. [...]
Ahelyett tehát, hogy a sport gondolata, az
emberi ügyesség fejlesztésének szeretete
egyesítené mindazokat, akik magának a
sportnak nemzetnevelô erejét ismerik, ellen-
kezôleg: ez a sport választófal lesz ember és
ember között.”19

Kifejezetten zsidó részrôl, vagyis a közé-
letben zsidóként fellépôk részérôl a legmar-
kánsabb reakció a cionisták kicsiny csoport-
jától jött, akik 1906-ban egy saját, nyíltan
zsidó sportegylet létrehozása mellett döntöt-
tek. A Vívó és Atlétikai Club (VAC), a fôvá-
ros egyetlen kimondottan zsidó sportegye-
sülete, „azokból az ifjú sportemberekbôl ala-
kult”, emlékezett vissza 1909-ben a klub
egyik tagja, „kik a magyarországi csaknem
kivétel nélkül antiszemita sportegyletekbôl
kinézve, immár büszkén zsidóságukra, a zsi-
dó ifjúsággal a zsidó ifjúságért akar[t]ak
munkálkodni”.20 A cionista sportclub két le-
gyet ütött egy csapásra. Egyfelôl megoldást
kínált a többi sportegyesületbe fel nem vett,
vagy felvett, de magukat befogadottnak
nem érzô fiatal zsidóknak. Másfelôl gyakor-
latba ültette az „izomzsidóság” Max Nordau
által népszerûsített cionista projektjét, va-
gyis arra törekedett, hogy megvalósítsa a
testileg-lelkileg elsatnyult „gettózsidót” és
az idegbeteg „asszimilánst” felváltó – egy-
ben az elnôiesedett zsidó férfi antiszemita
sztereotípiáját is megcáfoló – Új Zsidó mar-
cona férfiideálját. A többnyire egyetemis-
tákból verbuválódott egyesület elôször a
Budapesti Zsidó Torna Egylet nevet vette fel,
ennek alapszabályait azonban a Belügymi-
nisztérium 1906-ban nem hagyta jóvá, mi-
vel a fiatalságnak sportolás céljából, ám „fe-

lekezeti alapon” való tömörülését nem tar-
totta „nemzeti szempontból” helyeselhetô-
nek, vagyis asszimilációs elvárásaival össze-
egyeztethetônek.21 A cionista ifjak semlege-
sebb névre átkeresztelt egyesületének alap-
szabályait a belügy 1907 februárjában elfo-
gadta.22 Pedig csak a név változott, de nem
a cél. Amint Goldmann Benô, a VAC egyik
alapító tagja írta a klub 10 éves fennállása-
kor: „A zsidóság fizikai regenerációja: ez
lett a V. A. C. programmja. A »Muskel Ju-
dentum«, amint azt Nordau követeli.”23

Goldmann Benô ekkor már azt is elége-
dettséggel nyugtázhatta, hogy a cionizmust
ellenzô, a cionista sportegyesülettel szem-
ben kezdetben ellenséges „vezetô zsidó kö-
rök” idôvel változtattak álláspontjukon,
ugyanis a neológ Pesti Izraelita Hitközség
vezetôsége 1914-tôl anyagi támogatásban
részesítette a VAC-ot.2 Ha tehát a fôváros úri
sportegyleteinek zöme a dualizmus végéig
nem nyílt meg a zsidók elôtt, e diszkriminá-
ció a zsidóságon belül ideológiailag frontá-
lisan szembenálló két tábort e téren
legalább együttmûködésre késztette.
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M indenekelôtt meg kell különböztetni a
modernizálódó zsidóság gyorsan nö-
vekvô részvételét az élsportban egy-

részt, a kötelezô iskolai testneveléshez való hozzáállását
másrészt. Míg az elôzôben sikerei már a hazai sportpiac
19. század végi intézményes megszervezése óta mindmá-
ig egyre látványosabbak, az elitiskolázásban való gyor-
san növekvô, majd a ‘keresztény kurzus’ alatt mestersé-
gesen visszafogott részvételét inkább ezzel ellenkezô ten-
denciák kísérték. Mindkettô összefüggött az ‘asszimilá-
ciós’ magatartás-stratégiák helyzetileg változó érvénye-
sülési lehetôségeivel. 

Az élsport a zsidótörvények koráig majdnem tisztán
szabadversenyen alapuló területe volt a zsidók és nem-
zsidók közötti szimbolikus kompetíciónak, fôképp a
nagyvárosi polgárságban és értelmiségben. Itt az ered-
mény forrása „kizárólag az egyéni érdem”, az 1929-es
Magyar Zsidó Lexikon (67.o.) megfogalmazásában. A
kezdeti nehézségek után a 20. század elejétôl a magyar
sportegyesületekben nem érvényesült jelentôsebb disz-
krimináció vagy elkülönülés. Budapesten is csak egy ki-
fejezetten ‘zsidó’ egylet alakult a Lexikon szerint. Az
élsportban való egyre markánsabb zsidó túlképviseltség-
nek1 a fizikai önképzés és a kollektív öndistinkció mel-
lett fontos hozama volt a zsidó elit társadalmi integrá-

ciójában. A sportsikerek hozta nemzeti dicsôséghez való
hozzájárulás megerôsítette az érintettek magyarságtuda-
tát és – akarva - nem akarva – a zsidóság külsô megíté-
lését a nemzeti elit kiemelkedôen értékes eleme gyanánt.
Az idézett forrás nem rejti véka alá, hogy az elitsportban
való kitûnôség segített „rácáfolni arra az elfogult teóri-
ára, amely a zsidók testi satnyaságát, fizikai teljesít-
ményre való alkalmatlanságát igyekezett bizonyítani”.
(uo. 803. o.) Márpedig ez a sztereotípia súlyos múlttal bír
a hazai közhiedelmek és politikai ideológiák történeté-
ben.2 Ráadásul volt is valamelyes társadalomtörténelmi
valóságalapja, mivel a diaszpóra zsidóságának hozott
kultúrájából hiányzott a testi erôkifejtés, a fizikai erô-
szak, a férfiasság agresszív kiélése vagy a katonai eré-
nyek presztízse, melyek így vagy úgy értelmet adhattak
a testedzésnek. Ennek kultusza kizárólag a modernizáció
és az asszimiláció terméke volt.

A tévhitek cáfolása végett a Lexikon tucatnyi oldalt
szentel a zsidók szereplésének az élsportban, külön cik-
kekkel az atlétikáról. a birkózásról, a futballról, a kerék-
pározásról, az úszásról, a tornáról és a vívásról. A zsidó
sportolók érdeklôdése tehát a populáris csapatjátéktól a
kifejezetten ‘úri’ sportágakig terjedt – mint amilyen a ne-
mesi férfierényt kifejezô vívás. Ez utóbbi nyilvánvalóan
összefüggött a diplomás zsidóság honi párbajképességé-
vel és (statisztikailag is igazoltan) kiemelkedô párbajozá-
si kedvével.  A Lexikonban név szerint felidézett másfél-
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ZSIDÓSÁG 
ÉS TESTNEVELÉS 
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A zsidóság és a testedzés kapcsolatának problémáját többfajta mítosz és félreértés terheli. 
E szûk keretek közé szorított tanulmány ezek tisztázásához hivatott hozzájárulni.
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száz zsidó élsportoló többsége (52 %) egyébként magyar
nevet viselt, ami kutatásaim szerint a legmagasabb ará-
nyú a nevesítve azonosítható korabeli zsidó elitkategó-
riákban. Ez is szolgálhat illusztrálására az elitsportban
való jeleskedés és a nemzeti asszimiláció kapcsolatához.    

Másként alakult a zsidó fiatalság iskolai helyzete a
testnevelésben. Itt is volt természetesen egy virtuális ver-
senyhelyzet, de ez több szempontból sem biztosított
egyenlô esélyt zsidóknak és nem zsidóknak. Az elôbbiek
többségileg mindig többé-kevésbé kültagoknak számí-
tottak a középiskolák közönségében. Vagy úgy, mint
másvallásúak az egyházi iskolákban 1919 elôtt (még ak-
kor is, ha ez nem járt intézményes megkülönböztetéssel),
vagy mint publikus stigmatizáció részesei a ‘keresztény
kurzus’ alatt, vagy mint ‘alkulturális kültagok’, amennyi-
ben sokszor az iskolai mobilitás haszonélvezôi gyanánt
eredetileg (1919 elôtt többségileg) ‘latinos’ mûveltséggel
nem bíró családoktól, leginkább kispolgári miliôbôl szár-
maztak. Ha a zsidó férfiak hagyományaikban nagy súly-
lyal szereplô szellemi erôkifejtés szokásrendjét és igényét
(‘lernen’) hasznosíthatták a fôbb gimnáziumi tárgyak el-
sajátításában, a tornaórán nem ez volt a helyzet. E mel-
lett asszimilációs életstratégiájukban szintén fontosab-
bak voltak a keresztény középosztály mûveltség-ideáljá-
nak (magyar, latin, német, történelem, matematika) meg-
felelô, a gimnázium hivatalos értékrendjében domináns
és egyben az egyetemi képesítés felé vezetô ‘szellemi be-
fektetések’, mint az ilyes haszonnal nemigen kecsegte-
tô jó tornajegy. Így 1945 elôtt a zsidó gimnazisták haj-
lamosak voltak elhanyagolni a testnevelést, miközben
maximálisan teljesítettek a szellemi tárgyakban.

A zsidó és az összes fiú és lány érettségizô jegyátlagai
tornából és a fô szellemi tárgyakból* a budapesti
születésûek elkülönítésével (1920-1948)**

TORNAJEGYEK ÁTLAGA

Fiúk Magyarországon 1919-37 1938-44 1945-49
zsidók 2,00 1,91 1,53
együtt 1,75 1,56 1,54

Fiúk Budapestrôl 
zsidók 1,89 1,74 1,57
együtt 1,66 1,48 1,57

Lányok Magyarországon 
zsidók 1,29 1,69 1,57
együtt 1,32 1,50 1,66

Lányok Budapestrôl 
zsidók 1,25 1,60 1,61
együtt 1,21 1,44 1,51

SZELLEMI TÁRGYAK ÁTLAGA

Fiúk Magyarországon 1919-37 1938-44 1945-49
zsidók 2,23 2,10 1,98
együtt 2,35 2,32 2,28 

Fiúk Budapestrôl
zsidók 2,35 2,04 2,05
együtt 2,48 2,22 2,24

Lányok Magyarországon
zsidók 1,93 1,92 1,80
együtt 2,03 2,00 2,07

Lányok Budapestrôl
zsidók 1,94 1,93 1,86
együtt 1,92 1,93 2,00

* Magyar, német, történelem, latin, fizika, matematika.
** Forrás : az Európai Kutatási Tanács ELITES08 (2008-
2013) programjának eredményeibôl Nagy Péter Tibor és
a szerzô vezetése alatt.: teljeskörû országos prozopográ-
fiai minta az összes fellelhetô beiratkozási anyakönyv
feldolgozásával. 
Megjegyzés: a korabeli 1 (jeles) – 4 (elégtelen) skálán
az alacsonyabb jegyátlag jobb, a magasabb rosszabb
minôsítésre utal! 

Ezt a helyzetet pontosan illusztrálja a táblázat Soá el-
ôtti része. A szellemi tárgyakban a jegyek különbségei
mindig a zsidó diákság fölényét mutatják, különösen a
fiúknál, míg jegyátlagaik a testnevelési órákon társaiké-
inál rendre sokkal gyengébbnek bizonyultak. Ezeknek
a szisztematikus és egyes részleteiben – például a fiúk és
a lányok vagy budapesti és az országos adatok közötti
összehasonlításban – igen érdekes eltéréseknek részle-
tesebb elemzéséhez itt nincs helyünk. Egyedül a vészkor-
szakkal majd a felszabadulással járó fordulatot vehetjük
közelebbrôl górcsô alá.

1938-1943-ban a zsidók tornajegyei még a korábbi
szintjeikhez képest is mélyrepülésben vannak. Ennek több-
fajta körülménye mögött a tanúvallomások szerint legna-
gyobb súllyal a (nem ritkán leszerelt, elsô világháborús ka-
tonatisztekbôl átvedlett) tornatanárok antiszemitizmusa
eshetett latba. Errôl az irodalomban nem ritkán esik em-
lítés. Ennek az antiszemitizmusnak a zsidótörvények éve-
iben azonban nem csak a nácizmus inspirálta hivatalos
zsidóellenesség képezte fô referenciáját, azaz egyfajta
máskor is érvényesülô politikai konformizmus. Mint a be-
vezetôben tárgyaltuk, a zsidógyûlölet fogalomtárában 
régóta szerepelt a testileg alulfejlett, ’nôies’ zsidó
sztereotípiája, aki értelemszerûen katonának sem való. En-
nek a háborús években különös – mintegy önmegvalósí-
tó próféciai státuszt – kölcsönzött a zsidó fiatalok kizárá-

A harcos
cionizmus már
Nordau által 
a század elején
kiadott 
jelszava, 
a ’Muskel-
judentum’
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sa a fegyveres katonai szolgálatból, de még azokból a pa-
ramilitáris nevelési, szocializációs és képzési formákból is
– mint a cserkészet vagy a leventeség – amelyek a testi
készségek fejlesztésére voltak beállítva. A tornában való
jeleskedés ebben a történelmi helyzetben a katonai eré-
nyek átvételének s a fiúknál a férfiasság egyfajta kiélésé-
nek igazolásául is szolgált. Ezt a habitust azonban a náci
felfogással egyre jobban azonosuló kései keresztény kur-
zus elképzelés-rendszere a keresztény fiataloknak tartotta
fenn. Sok kurzuslovag tornatanár számára így megenged-
hetetlennek tûnt, hogy zsidó diákjaik a keresztényekhez
hasonlóan jó tornajeggyel zárják le tanulmányaikat. 

Ugyanezek a testhasználati gyakorlatban megvalósu-
ló beállítottságok ráadásul a zsidó diákok egy részében ele-
ve negatív reakciókat válthattak ki, nem ritkán kifejezett
viszolygást. Ha a legjobb tornászok között feltûnôen sokan
nyilas érzelmûek, s ôk ezt nem átallják zsidó társaikkal
szemben verbális vagy fizikai erôszakkal kifejezni, érthetô,
hogy ez visszatarthatta az utóbbiakat attól, hogy különös-
képp törekedjenek az elôbbiek mintájára jó tornatermi tel-
jesítményre. Egyébként sem tudtak volna ellenállni annak,
hogy a tornatanárok esetenként önkényesen leminôsítsék
eredményeiket. A jegyek a tanárok egyéni beállítottsága
szerinti manipulálása része egy olyan osztályozási rend-
szernek, ahol az erre vonatkozó döntések az érintett tanár,
illetve – fôképp bizonytalanság esetén – a tanári kar fele-
lôsségét képezi. A gimnáziumokban korábban (és késôbb
is) elôfordult a tornajegy informális feljavítása, ha erre egy
egyébként érdemesnek ítélt eminens diák esetében szükség
mutatkozott (’nehogy elrontsa a bizonyítványát’). Ez külö-
nösen az érettségizô osztályoknál volt bevett úzus ebbôl az
érettségin nem szereplô melléktárgyból. A zsidótörvények
korában ezt a kvázi szokásjogot a tanári karok zsidó diák-
jaik elônyére azonban nemigen juttathatták érvényre a kö-
zületi vagy keresztény gimnáziumokban, hatóságaikkal
vagy nyilas érzelmû kollégákkal szemben.

Mindezeknek a hatásoknak összesített eredményét
azonban adataink valószínûleg pontatlanul tükrözik, rész-
ben alábecsülik, mégpedig legalább két okból. 

Egyrészt, az átlagjegyekben megnyilvánuló leminôsítés
a továbbra is állami és más középiskola padjait koptató zsi-
dó diákok esetében bizonyíthatóan sokkal súlyosabb lehe-
tett, hiszen a tornajegyek táblázatunkban mért összesítésé-
ben a zsidó gimnáziumok tanulóié is beleszámítottak, me-
lyekbe a korabeli zsidó diákságnak immár közel fele járt az
1940-es években, miután a nem zsidó gimnáziumok indu-
ló osztályaiban 1939 óta drasztikus numerus clausus-t al-
kalmaztak. Azt nem kell bizonyítani, hogy a zsidó gimná-
ziumban nem lehetett antiszemita diszkrimináció.

Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy a zsidóellenes
hisztériára a zsidóság leginkább elvilágiasodott és a ’nem-
zeti asszimilációban’ is legerôsebben bízó és részt vevô
részlegeiben sok család ’kitéréssel’ válaszolt. Ez különösen
Budapesten volt így, talán leginkább érintve a neológ
hátterû középosztály középiskolába járó gyermekeit. A ha-
bitusukban továbbra is többé-kevésbé zsidó – és környe-
zetük által még sokáig annak is tekintett (’kitért zsidó’) –
gimnazisták nem kis (becslésszerûen az összes közel har-
madát kitevô) hányada már a statisztikailag ’keresztény’
diákságba volt besorolva. Így a maradék felekezetileg iz-
raelita tanulók átlagjegye tornából a viszonylag kevésbé
asszimilált, az agresszív virilitás és testkultusz ’goj tempó-
ját’ kevésbé átvevô zsidó fiatalok sportteljesítményeinek
iskolai minôsítését adta vissza. Ez a tény valamelyest szé-
lesíthette az eltérést a zsidó és többségében ’ôskeresztény’
diákság statisztikailag mért átlagjegyei között.    

A Soá traumája után annál látványosabb a zsidók tor-
najegyeinek felértékelôdése. A zsidó diákok ekkor már ki-
mutathatóan az átlagos teljesítményt nyújtották, illetve
ilyen minôsítést nyertek. Megállapítható, hogy a Soá
túlélôinél láthatóan egyszerre szûnt meg (vagy volt
legalább megszûnôben) a kizárólagosan ’szellemi’ teljesít-
mények kultusza, és az ôket sújtó negatív megkülönböz-
tetés. Nemcsak a zsidóellenes diszkrimináció törvényes fel-
számolásáról lehetett ugyanis szó, hanem egy ismét csak
többtényezôs helyzetváltásról. 

A korábban zsidóellenes osztályozó gyakorlatot foly-
tató tornatanárok – amennyiben a pályán maradhattak –
elképzelhetôen a kommunistává átvedlett kisnyilasok
mintájára még kompenzatív magatartással is igyekezhet-
tek feledtetni a népirtó rendszerrel való korábbi cinkos-
ságukat. Valamelyes szerepet játszhatott a zsidó tornajegy-
átlagok pozitív átfordulásában a túlélô diákság már jelzett
folytatólagos (bár, tudjuk, csak átmeneti, 1948 után leál-
ló) tömörülése a fôvárosi hitközségi fiú- és a lánygimná-
ziumban. Ez azonban nem elég a fordulat magyarázatá-
hoz. Más felmérési eredmények szerint a zsidók tornaje-
gyei ugyanis minden iskolatípusban lényegesen javultak
a felszabadulás után. Ez gyakorlatilag a Soá alatti egyik
évrôl a felszabadulás utáni másikra történt, ugyanakkor,
amikor a ’keresztény’ diákságé a korábbi szinten stagnált.3

Ez a láthatóan csak a ‘maradék zsidó’ diákságot érintô
változás nem történhetett meg egyfajta mentalitás és érték-

Tornaóra 
lányoknak
1930-ban
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váltás, a testedzéssel való habitus-jellegû beállítódások át-
rendezôdése nélkül. Ennek sok érintett számára intézményes
keretet és ideológiai támaszt biztosított a harcos cionizmus-
nak már Nordau által a század elején kiadott jelszava, a
’Muskeljudentum’ kialakításának fontosságáról. Az alijára
készülôknek érthetôen programszerûen is szakítani kellett
az egyoldalú ’szellemi’ befektetésekkel, hiszen a születô zsi-
dó állam terve olyan ’teljes társadalom’ képzetén nyugodott,
melyben a zsidók nem csak polgári és értelmiségi, hanem pa-
raszti és kétkezi munkás funkciókat is ellátnak az új állam
honvédelmi igényei mellett. Mindez fizikai képzettséget is
igényelt, ugyanakkor, amikor a kollektív önmegkülönbözte-
tés új, pozitív modelljét is magába foglalta, amennyiben fel-
számolta a ’gyáva’ vagy ’gyenge’ zsidó immár a maradék zsi-
dóság közvéleményében is stigmával illetett sztereotípiáit.

Hasonló mentalitástörténelmi átállást alapozott meg e
téren a felszabadulás után a sok zsidó fiatalt – érthetôen –
magával ragadó kommunista ideológia is. Az ehhez kapcso-
lódó szocialista sportkultusz mellett a testedzés immár össze-
függhetett az új rezsim erôszakszerveiben vállalt funkciók
betöltésének szükségleteivel is. Köztudott, hogy történelmi-
leg elôször nyíltak tágra 1945 után zsidók elôtt a rendôrség,
a hadsereg, a határôrség és persze a politikai államvédelem
pályái, melyekre a belépés bizonyos fizikai erônlétet is fel-
tételezett. A Soá traumáját követôen mindenképp felértéke-
lôdött – még a cionista vagy kommunista igazoló jövô- és
pályatervektôl is függetlenül – az ellenállásra való képesség
és az erre való testi felkészültség, ami többek között a testé-
pítés igényét, esetenként még konkrét harctechnikák elsa-
játítását is magába foglalta. A sportolás és a testedzésbeli
eredmények keresése immár azért is egyre könnyebben épül-
hetett be a túlélô zsidóság életmódjába, szabadidô eltöltési

gyakorlatába, mivel nemcsak megszûnt, de mintegy visszá-
jára fordult a ’keresztény’ sportegyesületekben a fasizálódás
korában mereven alkalmazott zsidóellenes diszkrimináció.
A sportintézmények fejlesztése részét képezte az új rezsim
politikai programjának a fiatalság lojalitásának megnyeré-
se érdekében. A fordulat évében (1948) a budapesti Testneve-
lési Fôiskolára a korábbi évek számainak dupláját megha-
ladó diákot vettek fel s közöttük közel felében népi kollégis-
tákat.4 A zsidó sportolók ezután inkább pozitív fogadtatás-
sal válhattak az államilag egyre gazdagabban dotált szocia-
lista sportélet kedvezményezettjeivé. 

De a tornában való iskolai kitûnôség mindenekfelett a
zsidó modernizáció és ’asszimiláció’ újabb – 1945 után
véglegesnek képzelt – fázisát jelképezte sok érintett csa-
ládban. Azt, hogy a ’túlélô maradéknak’ e téren is
megszûnt társadalmi különutassága.

Ez a megállapítás sem nélkülözhet azonban tragikus
felhangot, hiszen mögötte a vidéki zsidóság túlnyomó ré-
szének elpusztulása húzódik. 

JEGYZETEK

1 Lásd erre Andrew Handler máig érvényes összefoglalását :
From the Ghetto to the Games, Boulder, 1985.

2 L. legutóbb Bolgár Dániel, Pengébb zsidók, deltásabb keresz-
tények. Diskurzus a zsidó testrôl a 19. századtól a holokausz-
tig. in Egy polgár emlékkönyvébe, szerk. Bolgár Dániel, Feny-
ves Katalin, Vér Erzsébet Virág. Budapest, Kir Bt, 2018, 13-79. 

3 L. tanulmányomat : Zsidó diákok a budapesti középiskolai
piacon 1945 elôtt és után, in Iskolák, diákok, oktatáspoliti-
ka a 19-20. században, szerk. Feitl István éd Sipos András,
Budapest, Napvilág kiadó, 1996, 87. ,

4 L. Sasfi Csaba, Szegedi Péter, A Testnevelési Fôiskola diák-
jai, 1925-1948, in Korall 50. 2012. 107–137., különösen 132.
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A képviselô-testület rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy ki-
emelt fejlesztési övezetté nyilvánítja a Tengerszem utca – Szug-
lói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út által határolt zónát.

Idén Magyarország ad otthont a Maccabi Európa Játékoknak
(European Maccabi Games – EMG 2019), ehhez kapcsolódva lé-
tesülhet „Zsidó sport- és kulturális központ” az érintett terüle-
ten. A telektömbön kormányzati beruházás keretében épülhet
meg a többfunkciós létesítmény. A sport- és kulturális központ
a Maccabi VAC és a MAZSIHISZ használatába kerül – írja a zug-
lo.hu, a Zuglói Önkormányzat lapja.

A barnamezôs beruházás csak az EMG 2019-et követôen ké-
szülhet el, amely a tervek szerint jelentôs szerepet tölt majd be
a magyarországi zsidó közösség és a magyar sportélet hosszú-
távú céljainak megvalósításában.

A körzetet a képviselôknek azért kellett kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánítaniuk, mert az új kerületi építési szabályzat el-
fogadásának idôpontja bizonytalan. A testület pozitív döntésé-
vel viszont a Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor – Kacsóh
Pongrác út közötti telektömbre külön kerületi építési szabályzat
készülhet, amely jelentôsen felgyorsíthatja a sport- és kulturá-
lis központ felépítését.

A Maccabi VAC a MAZSIHISZ és az MTK támogatásával
2015-ben nyerte el az EMG 2019 rendezésének a jogát. A pályá-
zatot a kormány is felkarolta. A versenyt július 29. – augusz-
tus 7. között rendezik.

*
A sportberuházásról a minap Heisler András, a Mazsihisz el-

nöke is beszélt lapunknak adott interjújában (31-33. oldal).

ZSIDÓ SPORT- ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 
ÉPÜLHET ZUGLÓBAN

gyenge zsidó
IZOMZSIDÓ
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hirdetés

A mai kor emberét nem kevésbé foglalkoztatja a világunk és
az élet keletkezése, mint elôdeinket, az emberek többsége sze-
rint azonban a két út – a tudomány és a vallás által vázolt ke-
letkezéstörténet – továbbra is szembemegy egymással.  Sokan
szétválasztják spirituális és materiális lényüket, hogy elkerül-
jék a látszólagos ellentmondásokat. Francis S. Collins, a leg-
nagyobb amerikai élettudományi kutatóintézet, a National Ins-
titute of Health igazgatója és egyben a XX. század egyik leg-
fontosabb tudományos vállalkozása, a teljes emberi génkész-
letet feltérképezô Humán Genom Projekt volt vezetôje nehe-
zen tudta elképzelni, hogy valódi konfliktus legyen a tudomá-
nyos és a spirituális igazság között. Szükségét érezte annak,
hogy önmagában harmóniát teremtsen e két világnézet között,
így végül nem csak minden idôk egyik legfontosabb és legcso-
dálatraméltóbb tudományos eredményérôl írt könyvet, hanem
arról, hogy a tudományos és a spirituális világnézet együtte-
sen mélyen megnyugtató harmóniát is alkothat. A szerzô a sze-
mélyes élményei és tapasztalatai, valamint tudományos érvek
útján szólítja meg a hívôket, keresôket és ateistákat.  Francis
S. Collins, miközben komoly eredményeket ért el az emberi
genom és a bolygó sok más élôlénye génkészletének kutatásá-
ban, átfogóan és részletesen betekinthetett abba a folyamat-
ba, ahogyan leszármaztunk közös ôsünktôl, majd változásaink
révén elindultunk saját fejlôdési vonalunkon. Ennek nyomán
ismerte fel annak bizonyítékait, hogy az összes élô szervezet
rokonságban áll, végsô soron pedig mindez a Mindenható
mestermûve – a világmindenség, benne minden csillag, boly-
gó, elem és maga az élet is. Amint megjelent az élet, a termé-
szetes szelekció útján végbemenô evolúció lehetôvé tette a bi-
ológiai sokféleség és összetettség kialakulását. Az Isten
ábécéje címû könyvében megindokolja, miért tévedés, hogy
az evolúcióba vetett hit megkívánja az ateizmust. Tudományos
és spirituális szemszögbôl, személyes példákkal értelmezi az
altruizmust, a szabad akaratot és a véletlennek érzékelt esemé-
nyeket; mely utóbbin keresztül érvvel Isten folyamatos jelen-

léte mellett. „Isten a fizikai állandók, szabályok, evolúciós tör-
vények és a tér-idô dimenzióban véletlennek érzékelt esemé-
nyek formájában mindig velünk van, vagy inkább a világmin-
denség van ôáltala és ôbenne.” Isten tisztelete mellett elfogad-
ható az, hogy a hívô tudósok használhassák a tudomány esz-
közeit Isten néhány csodálatos rejtélyének felfedésére, miköz-
ben a hétköznapi emberek számára is megnyugtató válasz szü-
letik a legnagyobb kérdésre: hogyan jött létre az élet. A tudo-
mányos és a spirituális világlátás együttesen teszi lehetôvé,
hogy megértessük mindazt, amit láthatunk és azt is, amit nem.
„A tudomány feladata a természet felfedezése. Isten birodalma
a spirituális világ, amelyet nem tudunk felfedezni a tudomány
eszközeinek és nyelvezetének segítségével. Ehelyett a szívünk-
kel, az elménkkel és a lelkünkkel kell vizsgálnunk, és az elmé-
nek meg kell tanulnia magába fogadni mindkét világot.”

Egy tudós érvei a hit mellett
A Humán Genom Projekt vezető kutatójának  

világsikert aratott könyve hitről, teremtésről, evolúcióról.

Kapható a nagyobb könyvesboltokban  
és 15% kedvezménnyel az akademiai.hu-n!

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Isten és 
a tudomány
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Nincs olyan magyar sportrajon-
gó, aki ne ismerné a nevét. Je-
lenleg ô a világ legidôsebb

nyári olimpiai bajnoka, 98 éves. A Nemzet
Sportolója címmel kitüntetett,
ötszörös olimpiai bajnok ma-
gyar-izraeli tornász a honi
tornasport legeredményesebb
versenyzôje, 46 alkalommal
nyert magyar bajnokságot,
hétszeres csapatbajnok. Jelen-
leg ô a legeredményesebb nôi
magyar sportoló. Tíz olimpiai
érme van, ebbôl öt arany, há-
rom ezüst és két bronz. Keleti
Ágnes Izrael után ismét Buda-
pesten él, beszélgetésünk
apropója a július 29-én szin-
tén itt kezdôdô Maccabi Euró-
pa Játékok, amelynek ô az
egyik védnöke. 

– Mennyire fontos a zsidósága?
– Zsidónak születtem, édesanyám Gyár-

fás Rózsi és édesapám Klein Ferenc mind-
ketten zsidók voltak. Anyám több nyelvet
beszélô, csodaszép nô volt. Apám középosz-
tálybeli zsidó családból származott, afféle
self-made man volt, akit Auschwitzban öl-
tek meg. A zsidóságom az egész életemet
végigkísérte, annak ellenére, hogy a csalá-
dom nem volt vallásos. Én sem vagyok az,
de a zsidóságomra és a magyarságomra
büszke vagyok.
– Ha jól tudom, akár zenész is lehetett

volna.
– Igen, elég korán kezdett el csellózni ta-

nítani apám másod-unokatestvére, Friss
Antal, vagy ahogyan mi neveztük, Tóni bá-
csi. Képzelje, még ô bíztatott, hogy menjek
tornázni, mert valamivel ellensúlyozni kell
a csellózás miatti ferde tartásomat. Azt

mondogatta: lányom, nemcsak ülni, mo-
zogni is kell.
– Mikor kezdett el tornázni?
– Nagyon korán kezdtünk a nôvéremmel

menzedik tornára járni (egyfajta torna sza-
badgyakorlatok), mert neki szívburokgyul-

ladása volt, nekem meg találtak egy foltot
a tüdômön. Már a mintaelemiben is én
nyertem az osztályversenyeket. De akkori-
ban még annyi mindent csináltam: úsztam,
eveztem, korcsolyáztam is. Tizenöt éves
voltam, amikor beiratkoztam a zsidó
gimnáziumban mûködô Vívó- és Atlétikai
Club tornászszakosztályába, késôbb pedig
a Nemzeti Tornaegyletbe, de a zsidótörvé-
nyek megtiltották a zsidóknak az egyesüle-
ti tagságot. Továbbtanulni sem tudtam, így
szûcsinas lett belôlem.

A náci megszállás után megvettem Ju-
hász Piroska papírjait, és egy szomszéd
szûcsmesternél tudtam dolgozni, késôbb
pedig a fegyvergyárban lövegcsiszoló let-
tem. Mindez egyet jelentett azzal, hogy
megmenekültem. Tudja, a mozgás mindig
hozzátartozott az életemhez, de csak a fel-
szabadulás után kezdtem versenysportoló-

ként tornázni. Az 1948-as londoni olimpia
volt az elsô komoly sportverseny az életem-
ben, pontosabban, csak lett volna, mert bár
kiutaztam, de az edzésen egy rossz ugrás
után elszakadt a külsô ínszalagom, ezzel be
is fejezôdött a szereplésem.

– Miért éppen a sport lett
az élete?

– Ôszintén? Nem azért tor-
náztam, hogy tornász legyek,
hanem azért, hogy utazni
tudjak. Mindképpen világot
akartam látni, és abban az
idôben erre csak egyetlen le-
hetôség nyílt, a sport. Apám-
mal anno rendszeresen jár-
tuk az országot, hegyet mász-
tuk, eveztünk a Dunán.
Mindegy milyen sport, mert
mindegyik alapja a torna.
– Mennyire más a sport-

világ Izraelben?
– Amikor 1958-ban letele-

pedtünk az országban, Kishont Ferenc köz-
benjárására kaptam lakást. Az lett a felada-
tom, hogy hozzam létre az izraeli tor-
nasportot, miközben sokfelé tanítottam is,
többek között az ottani Testnevelési Egyete-
men is. 1958-tól 1980-ig az izraeli tornász-
válogatott edzôje és szövetségi kapitány is
voltam, több olimpiára készítettem fel a
gyerekeket. Izraelben a sport nem csupán
kedvtelés vagy szabadidôs tevékenység, ha-
nem az életre való felkészítés szerves része.
– Miért fontos a Maccabi mozgalom?
– Izraelben a Makkabia nem csupán sport-

esemény, de kulturális és vallási esemény is.
Azzal, hogy most már négyévente megren-
dezik a Maccabi Európa Játékokat is, a zsidó
életérzés terjesztését is szolgálja. Én vagyok
az idén Magyarországon rendezendô Macca-
bi Európa Játékok egyik védnöke, természe-
tesen ott leszek a megnyitón is.

Bóka B. László
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sportolt
HOGY UTAZHASSON

A VILÁG LEGIDÔSEBB
OLIMPIAI BAJNOKA
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A huszadik-század elején Európa-szerte teret
nyerô zsidó sportmozgalom az autokratikus
cári Oroszországban csak késôn és korlátozott

mértékben tudott gyökeret verni. Az 1917-es februári for-
radalom után azonban a gomba módra szaporodó zsidó
társadalmi szervezetek közt csakhamar elôkelô helyet ví-
vott ki magának a Makkabi sportklub-hálózat, amely a
zsidó ifjúság fizikai képességeinek fejlesztését tûzte ki cé-
lul. Az ingatag politikai helyzet, illetve az ennek eredmé-
nyeképp az orosz zsidókat fenyegetô erôszakos cselekmé-
nyek azonban már a kezdetektôl arra késztették a klubot,
hogy újabb célkitûzéseket fogalmazzon meg.

Az edzett zsidó fiatalokat nevelni és egyesíteni kívá-
nó szervezetként a Makkabi eltökélte, hogy tagságát –
mint erre kiváltképpen alkalmas, de legalábbis alkalmas-
sá tehetô sokaságot – a zsidóság fizikai védelmének szol-
gálatába állítja. Így az 1917-es annus mirabilis-tôl kezd-
ve egészen az orosz polgárháború végéig – és azon túl –
a Makkabi kiemelkedô részt vállalt a fegyveres zsidó ön-
védelem szervezésében. A makkabista ifjak Oroszország-
és Ukrajna-szerte gyakorta képezték a pogromistákkal
szembeszálló egységek derékhadát; a források tanúsága
szerint az önvédelem szinte minden jelentôsebb központ-
jában azonosíthatóan letették a névjegyüket. Tanulmá-
nyomban Petrográd, Odessza, és Kremencsug példáján
keresztül mutatom be, hogyan fordult a Makkabi-szerve-
zetekre épülô oroszországi zsidó sportmozgalom a para-
militarizmus felé, a makkabisták egyik legfôbb céljává
és identitásformáló tevékenységévé emelve azt.

Petrográd
Joszef Trumpeldor, az 1904-1905-ös orosz-japán há-

ború kitüntetett hôse, a cári hadsereg elsô zsidó tisztje,

majd a brit hadsereg Zsidó Légiójának alapítója és pa-
rancsnoka 1917 derekán tért vissza szülôhazájába, a re-
vizionista cionizmus szülôatyjaként is ismert Zeev Zsa-
botyinszkij megbízásából. Az angol zsidó egységek sike-
res megszervezésén felbuzdulva a két fegyvertárs kezdet-
ben nagyratörô terveket dédelgetett egy 100,000 orosz
zsidó ifjúból felállítandó, kék-fehér zászlók alatt hadba
szálló seregrôl. Reményeik szerint ez az orosz-zsidó lé-
gió a Kaukázuson átkelve támogatta volna meg az otto-
mán seregekkel a Negev-sivatagban farkasszemet nézô
brit Egyiptomi Expedíciós Haderô Palesztina elfoglalásá-
ért indított offenzíváját, ekképp formálva jogot a zsidó-
ságnak a területre.1

A szülôföldjére makulátlan brit egyenruhában vissza-
térô félkarú Trumpeldort oroszországi toborzókörútján
legendahôsnek kijáró figyelem és tisztelet övezte. Ami-
kor Trumpeldor szárnysegédje felkérte a petrográdi Mak-
kabit, hogy a klub vegyen részt a Palesztinába küldendô
haderô felállításában, a makkabisták örömest kötélnek
álltak. Majd arról értesülvén, hogy a reménybeli hadve-
zér szermélyesen is meg kívánja szemlélni leendô kato-
náit, a klub vezetôsége elrendelte, hogy Trumpeldort
olyan fogadtatásban részesítsék, mintha maga Ferenc Jó-
zsef látogatna el a Makkabiba. A lelkesült klubtagok leg-
jobb tehetségük szerinti katonai parádéval köszöntötték
Trumpeldort, hogy az megcsodálhassa a makkabista if-
jak képességeit és elszántságát. A hatás nem is maradt el,
és a bemutató után a megindult veterán beszédében arra
buzdította az ifjakat, hogy „tanulják a háború tudomá-
nyát, és legyenek készek vérüket ontani, ha kell, Izrael
Földjéért.”2 Ahogy a jelen lévô makkabisták egyike ké-
sôbb felidézte, ô és társai ekkor hallották elôször a „haza,
honfoglalás, önfeláldozás” szavakat. A látogatást köve-
tôen a petrográdi Makkabi tárgyalásba kezdett Trumpel-
dorral arról, hogy a klub edzésprogramjainak sorába fel-
vegyék a katonai kiképzést is.3
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A Zsidó légióra vonatkozó terveket azonban csakha-
mar keresztülhúzta a zsidóellenes erôszak elharapózása,
és Trumpeldor figyelme a leendô zsidó állam területéért
hadba szálló nagyszabású légió felôl a bô ötmilliós orosz
zsidóság biztonságát azonnal garantálni képes önvédel-
mi egységek szervezése felé fordult. A Makkabival
kialakított együttmûködése azonban bizonyosan fenn-
maradt, ezt jelzi például, hogy Trumpeldor petrográdi ön-
védelmi egysége saját raktáraiban tárolta a helyi Makka-
bi cserkész- és lövészcsapatainak lôszereit, cserébe a
klub engedélyezte az egység tagjai számára a Makkabi
sportszereinek használatát.4

Odessza
A cárizmus alatt felszámolt, majd 1917 márciusában új-

raalapított odesszai volt az elsô, a központi, és sokáig a
legnagyobb Makkabi-klub Oroszországban. A szervezet
alig egy hónappal megalakulása után már ezer feletti tag-
létszámmal dicsekedhetett, és vezetôje célul tûzte ki, hogy
a sportoktatás eredményeképp a zsidó ifjak felkészüljenek
a pogromokkal szembeni önvédelemre is.5 Miután augusz-
tusban részt vett a legjelentôsebb odesszai önvédelmi szer-
vezet, az Odesszai Zsidó Druzsina megalapításában, a
Makkabi Központi Bizottsága 1917 novemberében körle-
vélben hívta fel minden tagját, hogy csatlakozzon az
Oroszország-szerte alakuló zsidó önvédelmi szervezetek-
hez. Az októberi forradalom után, az egyre gyakoribb és
erôszakosabb zsidóellenes cselekmények és az ingatag,

forradalmi kilengéseket mutató politikai-társadalmi hely-
zet kontextusában a fiatal zsidó sportemberek harcba szó-
lítása még sürgetôbb feladat volt. Üdvözölve a zsidó kato-
nák különálló zsidó egységek alakítására irányuló kezde-
ményezéseit, a felhívás arra buzdította a makkabistákat,
hogy haladéktalanul szervezzenek maguk is fegyveres ala-
kulatokat, vagy csatlakozzanak már létezô önvédelmi egy-
ségekhez. Ahogy a levél fogalmazott: 

Lemoshatatlan szégyenfoltot hagyna a zsidó népen, ha
most, a nagy nemzeti forradalmak idején az erôszakra
csak jajszóval és segítségkiáltással válaszolnánk (…) Atyá-
inknak és anyáinknak joguk van követelni tôlünk, a zsidó
ifjúságtól, hogy bátran szembeszálljunk a zavargó, pimasz
pogromista csôcselékkel. És a fizikailag egészséges mak-
kabista ifjúságnak, amely nem csupán szellemében, de tes-
tében is erôs, kell elsôként csatlakoznia ehhez az ügyhöz.
A nemzeti önvédelmet azoknak kell megszervezniük, akik-
nek jelszava a zsidó nép fizikális újjászületése.6

Noha az orosz zsidók számos és sokféle önvédelmi szer-
vezetet hoztak létre a forradalmakat követôen, zsidóelle-
nes erôszakcselekmények mintegy két évig csak elszórva
jelentkeztek, és viszonylag kevés áldozatot követeltek. Az
1919-es év elején azonban a Szimon Petljura vezette Uk-
rán Népköztársaság egységei több ezer zsidót mészároltak
le a nyugat-ukrajnai Zsitomirban és a közeli Berdicsevben,
ezzel kezdetét vette az alig egy év alatt több tízezer zsidó
életet követelô ukrajnai pogromhullám. A kezdeti vérfür-
dôk után – követve a kijevi zsidó politikai vezetés irány-
mutatását – számos településhez hasonlóan az odesszai
zsidóság is gyásznapot hirdetett február 25-re.7

A gyásznap, a pogromveszély, és az önvédelmi szerve-
zetek egyre sûrûsödô, mindinkább sürgetô hangvételû fel-
hívásai jelentôs visszhangot keltettek az odesszai cionis-
ták körében, és újabb lendületet kölcsönöztek az odesszai
Makkabi önvédelmi aktivitásának. Néhány héttel a gyász-
nap után egy makkabista Druzsina-tag, Joszif Fiser (Jo-
szef Arieli) eltökélt felhívást tett közzé a helyi Makkabi fo-
lyóiratában, és a „forradalmasított” és „fizikailag újjászü-
letett” zsidóság képzetét mobilizálva így kérte klubtársait,
hogy csatlakozzanak a Druzsinához:

1919 április.
A Vörös Hadsereg
egységei 
bevonulnak
Odesszába

Joszef 
Trumpeldor
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Az 1903-as kisinyovi pogrom volt a diaszpóra-zsidó-
ság utolsó megaláztatása. Elmúltak, visszafordíthatatla-
nul elmúltak azok az idôk, amikor a zsidók vérpadra haj-
tották a fejüket, csupán fogukat csikorgatva a fájdalom-
tól és a bénító szégyenérzettôl. Nem múltak el hiába a
nemzeti mozgalom évei (…) Ne legyen köztünk egy sem,
aki nem kész bármelyik percben fegyverrel megvédeni
életünket, becsületünket és nemzeti büszkeségünket.
Egyesüljön a tevôleges ellenállás hatalmas vágyában a
zsidóság minden eleme, párt- és osztály-hovatartozásra
való tekintet nélkül (…) jobb egyszer meghalni, mint tíz-
szer átélni az ellenállás hiányának szégyenét (…) A régi
zsidóság meghalt. Az a nemzet, amely új életre kelt, ké-
pes kiragadni az ellenséges kardot, melyet feje felé akar-
nak emelni!8

Kremencsug
Az odesszai zsidó önvédelem kisebb megszakításokkal

1917 derekától egészen a kikötôváros harmadik és egyben
végleges szovjet elfoglalásáig fennállt, tagjainak száma
idônként a kétezret is elérte. A korábban öt pogromot el-
szenvedô odesszai zsidóságot így nem tizedelte meg a pol-
gárháború ezernél is több pogromja. Bár egy helyi önvé-
delmi szervezet sem képviselt ekkora erôt, a polgárhábo-
rút lezáró és az azt követô idôszakban – 1920 végétôl egé-
szen 1924-ig – egy fénykorában tízezernél is több állandó
tagot számláló, mintegy ötven települést összefogó, zsidó
önvédelmi szervezetekbôl álló hálózat mûködött Ukrajná-
ban.9 Az önvédelmi hálózat és az Ukrajnát elfoglalni és pa-
cifikálni igyekvô szovjethatalom rövid ideig kényszerû
szimbiózist alakított ki, amelyben a zsidó fegyveresek a
szovjet hatóságok és a Vörös Hadsereg segéderôiként, az
(újjá)épülô, sérülékeny és fenyegetett intézmények, terme-
lési egységek, települések védelmezôiként és kvázi-szuve-

rénjeiként léptek fel. Az új rezsim cserébe gyakran fegy-
verrel, hivatalos jogállással, vagy éppen elôjogokkal segí-
tette az ukrán vidék nyugalmában nála is életbevágóbban
érdekelt zsidó paramilitárisokat.

Azonban tartva attól, hogy a zsidókkal való kivétele-
zés vádja aláássa az egyébiránt egyre stabilabban meg-
gyökerezô szovjet uralom erôszak monopóliumát, illet-
ve arra hivatkozva, hogy egy nemzetiségi alapú fegyve-
res szervezet támogatása homlokegyenest ellentmond az
internacionalizmus eszméjének, a bolsevik hatóságok rö-
videsen megpróbálták feloszlatni a zsidó önvédelmet. Az
önvédelmi szervezetek elleni kampányban kiváltképp a
Párt zsidó tagozatai jártak élen. Ezek (nem minden alap
nélkül, de mindenképpen túlzóan) úgy érveltek, hogy az
önvédelmi szervezetek a cionisták kreálmányai – ame-
lyek ezért veszélyeztetik a Párt és zsidó tagozatai befo-
lyását a „zsidó utcára.” A cionizmus elleni elvi,
alkalomszerû kampányokban megnyilvánuló szovjet
küzdelem kontextusában a Zsabotyinszkijjal és Trumpel-
dorral ápolt kapcsolat gyakran keverte konfliktusba a
Makkabit a bolsevik potentátokkal. Utóbbiak az imperi-
alizmus és a zsidó nacionalizmus ügynökeiként, zászló-
vivôiként tekintettek a két cionista vezetôre, és különö-
sen rossz szemmel nézték a Makkabi nemzetiségi alapú,
harci kiképzésre hajazó (vagy annak fedôtevékenységé-
ül szolgáló) edzéseit és programjait.

A Kijevtôl nagyjából 300 km-re, délkeletre, a Dnyeper
mentén fekvô Kremencsug városa a zsidó önvédelem egyik
fontos központja volt a polgárháború során. A véres 1919-
es évben a Makkabi, a Hasomér Hacair szocialisztikus if-
júsági, és a Haluc mezôgazdasági ifjúsági szervezet 3-400
tagjából felállított önvédelmi alakulat derekasan kivette
a részét a város védelmébôl a köpönyegforgató hadúr, Nyi-
kifor Grigorjev csapatai ellen. Miután kitüntették magukat
a harcban, az alakulat parancsnokai a városi szovjethez fo-
lyamodtak további fegyverekért, a Makkabi tagjai pedig ra-
gaszkodtak ahhoz is, hogy az önvédelmi szervezet neve to-
vábbra is utalhasson annak zsidó jellegére. A szovjet elnö-
ke, Mihail (Mojszej) Boguszlavszkij – korábban a marxis-
ta-cionista Poalej Cion párt tagja – azonban az egység
„nemzetköziesítésére” szólított fel. Annak fejében, hogy
egyáltalán a fennmaradást engedélyezze a milícia számá-
ra, Boguszlavszkij azt követelte, hogy az önvédelemben
nem-zsidók is részt vehessenek, és az egység neve se utal-
jon a zsidóságra. Az önvédelem parancsnoka azonban ki-
jelentette, hogy ô és emberei nem csupán Kremencsug vá-
rosának, de a közeli települések zsidó lakosságának védel-
mét is céljuknak tekintik – azaz egyszerre vallották magu-
kat lokálpatrióta és zsidó nemzeti célokat követô militán-
soknak. Boguszlavszkij válaszul dühödten förmedt a pa-
rancsnokra: „a zsidó munkásifjúsággal kész vagyok tár-
gyalni, de Zsabotyinszkij légiósaival nem!”10

Noha 1921 után jelentôs harci cselekmények nem
folytak Ukrajnában, a zsidó önvédelmi szervezetek fog-

Pétervár 
1917. február.
Égetik a cári
jelképeket
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gal-körömmel küzdöttek a fennmaradásért, tartva a pog-
romok újbóli fellángolásától. A kiépülô szovjet államha-
talom azonban egyre szisztematikusabban igyekezett fel-
mérni és felszámolni a megmaradt zsidó egységeket.
1922 végén ezzel a törekvéssel összhangban a szovjet tit-
kosszolgálat (GPU) jelentôs erôforrásokat vetett be a
Makkabi meggyengítésére, kidomborítva a klub szerepét
a zsidó fegyveres szervezetekben. Egy GPU-ügynök 1922
szeptemberében például arról jelentett, hogy az önvéde-
lem fontos végvárának számító Cserkasszi városában 75-
100 tagja volt a helyi makkabista sejtnek, akik katonai
kiképzést kaptak, bár lôfegyverek nélkül.11

Kremencsugból 500-700 Makkabi-tagról számoltak
be a titkosszolgálati jelentések, de a jelentés szerint a me-
gye területén további 300 Makkabi-tag volt, akik ráadá-
sul javarészt a „zsidó kispolgárság és középpolgárság”
gyermekei közül kerültek ki. Ha a tagok osztályhelyze-
te nem lett volna elég riasztó, a jelentôs élôerôt felvonul-
tató kremencsugi Makkabit megfigyelô ügynök ezt meg-
toldotta azzal, hogy egyenesen azt állította: a helyi mak-
kabista egység „az egyik legkiválóbb katonai szervezet,
összorosz mércével is.”12 Utóbbi állítással egybecseng a

kremencsugi zsidó önvédelem parancsnokának, Salom
Rasbának a visszaemlékezése is: Rasba szerint a Makka-
bi és a Hasomer Hacair összesen nagyjából ezer tagot
számlált a városban, és „uralták az utcákat.” Mi több,
egy GPU-ügynök – vagy kettôs ügynök – rendszeresen
informálta a kremencsugi önvédelem vezetôségét a tit-
kosszolgálat szándékairól, és segített elsimítani a zsidó
fegyveresek és a GPU közti konfliktusokat.13

Alighanem a fentiekhez hasonló jelentések is hozzá-
járultak ahhoz, hogy 1922 decemberében GPU értesítet-
te minden megyei parancsnokságát, hogy a civil lakos-
ság katonai kiképzéséért felelôs szerv (Vszevobucs) –
mely ekkorra a Makkabit is felügyelte – elrendelte min-
den Makkabi-szervezet felszámolását. A körlevél egyút-
tal felhívta a Makkabi feloszlatására kijelölt GPU-pa-
rancsnokságok figyelmét, hogy a klubok cionista kapcso-
latok mellett gyakran jelentôs tagsággal és paramilitáris
egységekkel rendelkeznek.14 Noha a Makkabi még né-
hány évig a szorongató körülmények ellenére is fennma-
radt, a megszilárduló szovjet politikai rendben nem ke-
rülhette el sorsát, és az 1920-as évek végére gyakorlati-
lag teljesen megszûnt a Szovjetunióban.

JEGYZETEK

1 A Zsabotyinszkij Intézet Levéltára, Tel-Aviv, A1/2/7/2826; Ji-
chák Maor, ha-Tnu`a ha-cijonit be-Ruszija: me-Resitah ve-
`ad jamenu (Jeruzsálem: Magnes Press, 1986), 481 [A cionis-
ta mozgalom Oroszországban: A kezdetektôl napjainkig].

2 Pesach Ben `Amram (Lipovetzky), Joseph Trumpeldor: Life
and Works (Jeruzsálem: Youth and Hechalutz Department,
World Zionist Organization, 1953), 66. Héberül: Peszach Ben
`Amram, Joszef Trumpeldor: isijuto, chajav, pe`ulotav (Tel-
Aviv: Tarbut ve-chinukh, 1967), 85-86 [Joszef Trumpeldor:
Személyisége, élete és tettei].

3 Oral History Division, Jeruzsálemi Héber Egyetem (a továb-
biakban: OHD), 42/8 interjú, 5. old; Ja`akov Ja`ari (Polesz-
kin), Cholmim ve-lochamim (Petach Tikva: Sz. Z. Giszin,
1922) [Álmodók és harcosok], 287; Jichák Rabinovics, Mi-
Moszkva `ad Jerusalajim: Ha-maavak ha-jehudi ha-leumi
bi-Vrit ha-Mo`acot (Jeruzsálem: Reuven Masz, 1957), 30-31
[Moszkvától Jeruzsálemig: A zsidó nemzeti küzdelem a
Szovjetunióban].

4 „V otgyelah Makkabi: Petrograd,” Makkabi 4-5 (1918. feb-
ruár-március): 65-66 [A Makkabi szervezeteiben: Petrog-
rád]. Ld. még: Mihail Beizer, Jevrei Lenyingrada, 1917-1939:
Nacionalnaja zsizny i szovjetyizacija (Moszkva és Jeruzsá-
lem: Mosztü kulturü, 1999): 48 [Leningrádi Zsidók, 1917-
1939: Nemzetlét és szovjetizáció].

5 Igor Yeykelis, “Odessa 1914-1922: The Resurgence of Local
Social and Cultural Values during the Times of Upheaval,”
(doktori disszertáció, University of Melbourne, 1997), 200-
201; uô., “Odessa Maccabi 1917-20: The Development of
Sport and Physical Culture in Odessa’s Jewish Community,”
East European Jewish Affairs 28, no. 2 (1998): 85-89; Tan-
ja Penter, Odessa 1917: Revolution an der Peripherie (Köln:
Böhlau Verlag, 2000), 311-312; üô., “Kognitive Topographi-
en 1917: Odessas Juden zwischen kollektiver Selbstfindung

und nationalem Erwachen,” in: Jahrbuch des Simon-Dub-
now-Instituts, szerk. Dan Diner, vol. 2 (Stuttgart: Deutsche
Verlags-Anstalt, 2003), 277-279.

6 Yeykelis, “Odessa 1914-1922,” 200-201.
7 Ld. pl.: YIVO Levéltár, New York RG80/26/2085-2086; Joj-

szef Sekhtman, szerk.: Di jidise avtonomje un der nacjona-
ler szekretarjat in Ukrajne: Materjaln un dokumentn (Kijev:
s.n., 1920), 277 [A zsidó autonómia és a Zsidó Nemzeti Ál-
lamtitkárság: Iratok és dokumentumok]; “Pogromü na Uk-
rainye,” Jevrejszkaja müszl 5 (57) (1919. január 31): 19-22
[Pogromok Ukrajnában]; N. Kh, “Traur-protyeszt,” Jevrejsz-
kaja müszl 9 (61) (1919. február 28): 7 [Gyász-tüntetés]; Yey-
kelis, “Odessa 1914-1922,” 223-224.

8 J(oszif) Fiser, „Nacionalnij otpor,” Makkabi 1-4 (1919. janu-
ár-április): 3-4 [Nemzeti ellenállás].

9 Ld. a szerzô doktori disszertációját: “Hero Shtetls: Jewish Ar-
med Self-Defense from the Pale to Palestine, 1917-1970”
(Harvard University, 2017).

10 OHD 42/35/8-9. Ld. még: Salom Rasba, „Ha-hagana ve-ha-hi-
chalcut be-Kremencsug,” in: Chalucim hajinu be-Ruszija,
szerk. Jehuda Erez (Tel-Aviv: ̀ Am oved – Tarbut ve-chinukh,
1976): 108-109 [Önvédelem és Haluc-mozgalom Kremencsug-
ban]; üô., „Szamooborona v Kremencsuge,” in: Mi nacsinali
jescso v Rosszii, szerk. Jehuda Erez (Jeruzsálem: Bibliotyeka
alija, 1983), 102-103 [Önvédelem Kremencsugban].

11 Az Ukrán Biztonsági Szolgálat Ágazati Állami Levéltára, Ki-
jev (a továbbiakban HDA SZBU) 13/413/2/1/1.

12 HDA SZBU 13/413/2/2/1 (204). Ld. még: Gennagyij Esztrajh,
„Jevrejszkije szekcii kompartyii: Po matyerialam büvsego
Centralnogo partarhiva,” Vesztnyik jevrejszkogo unyiverszi-
tyeta v Moszkve 6 (1994): 41 [A Kommunista Párt zsidó szek-
ciói: A volt Központi Pártlevéltár iratai alapján].

13 OHD 42/35/9-11. Ld. még: Salom Rasba, „Ha-hagana,” 108-
109.

14 HDA SZBU 13/413/2/1/198.

Kremencsugból 
500-700

Makkabi-tagról 
számoltak be a
titkosszolgálati

jelentések

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 17

makkabisták
POGROMISTÁK

Szombat_2019_06_nyar_Szombat_Lacinak.qxd  2019.06.08.  16:35  Page 17



A zsidóság és a sport viszonyát kezdetben beár-
nyékolta egy antiszemita sztereotípia. Eszerint
a zsidók elpuhult élôsködôk, akik kupeckedés-

bôl és tôzsdei spekulációból gazdagodnak meg, nemhogy
sportolni, még dolgozni sem hajlandók. Még hogy zsidó
lóra üljön, vagy kardot vegyen a kezébe? Ez még karika-
túrának is nevetséges. Akadt is számtalan ilyen rajz.

A sikeres kereskedelem óriási munkabefektetést igé-
nyel, hiszen több évtizedes teljesítménnyel vívja ki az
eredményhez nélkülözhetetlen bizalmat, a pénzügyi
szektor mûködtetéséhez pedig nemcsak szakismeretekre
és nyelvtudásra, hanem naprakész tájékozottságra is
szükség van, tehát a lenézô minôsítés eleve tévedésen
alapul. A zsidók kétségtelenül jelen voltak a kereskede-
lemben és a bankvilágban is, de ezen felül orvosok, ügy-
védek, újságírók, operaénekesek, zenemûvészek, festôk,
írók, tudósok, gazdasági vállalkozók sorát adták a világ-
nak. A tanárok, szabók, cipészek, egészségügyi dolgozók,
pipakészítôk és írógépmûszerészek, optikusok, valamint
hangszerkészítôk között is nagyon sok zsidót vagy kike-
resztelkedett, zsidó származású személyt rögzítettek a
statisztikák már a XIX. század végén is. (Korábbi idôket
nem érdemes figyelembe venni, mert akkor erôsen kor-
látozták a feudális törvények a zsidók részvételét a köz-
életben és a gazdaságban.)

Az említett antiszemita, lenézô és sértô minôsítés azon-
ban sok zsidó fiatalt arra indított, hogy tényekkel bizonyít-
sa: a származása ellenére ô is képes helytállni a fizikai
munkában vagy a sportban. Talán ez az egyik oka annak,
hogy általában a sportban, és konkrétan a magyar sport-
ban olyan kiemelkedôen sok eredmény köthetô zsidókhoz.

A holokauszt elôtt (a második világháborútól kezdve ti-
los nyilvántartani a sportolók származását, ezért adatok
nincsenek), ötvennyolcmagyar nyert olimpiai aranyat, kö-
zülük tizenhatan zsidók voltak. Összesen nyolcvan aranyér-
met nyertek magyar sportolók a háború elôtti olimpiákon,
ebbôl huszonhetet zsidók szereztek meg. Az már csak egy

külön fricska a dzsentroid antiszemitáknak, hogy a huszon-
hét zsidó aranyból tizenhét kardvívásban született meg.

Érdekes egyébként, hogy még nagyobb a zsidó gyôzte-
sek aránya, ha csak az elsô világháború elôtti idôszakot
vizsgáljuk: ekkoriban tizennégy olimpiai bajnokunk volt,
közülük hatan zsidók – egyikük a legelsô magyar olimpiai
bajnok, Hajós Alfréd. Ô egyébként, hogy egy kicsit nehe-
zebb legyen számítgatni az érmeket, nem arany, hanem
ezüst plakettet kapott, de nem azért, mintha második he-
lyen végzett volna, hiszen a tizenhárom fokos (!) athéni
tengervízben úszva két számban is gyôzött, hanem mert
az elsô olimpián az elsô helyezésért még ezüstérmet adtak.
Ha az ô érmét is aranynak tekintjük, akkor az elsô világ-
háborúig, tehát a többé-kevésbé zavarmentes együttélés
korában a huszonkét magyar aranyérembôl tizenhármat
zsidók szereztek meg.

Ha nemzetközi összehasonlításban nézzük ezt a kér-
dést, hasonló eredményre jutunk. Kálmán Mihály egyik ta-
nulmányában (Miért volt olyan sok zsidó olimpiai bajnok
magyar?) alapos kimutatásokat közöl, melyek szerint: „A
holokauszt elôtt negyven zsidó lett olimpiai bajnok a ma-
gyar sportolók részvételével megrendezett – tehát az 1920-
as kivételével kilenc – olimpián. Közülük tizenöt, csaknem
negyven százalékuk, magyar színekben nyert. A huszon-
négy, zsidók által nyert egyéni aranyból nyolcat, a har-
mincöt csapataranyból pedig tizenkilencet nyertek ma-
gyar zsidó olimpikonok. Így a zsidók által nyert aranyér-
mek csaknem fele került Magyarországra, noha a magyar-
országi zsidóság aránya a világ zsidóságában Trianon el-
ôtt 8% körül lehetett, utána alig feleennyi. A magyar
aranyak harmadát nyerték zsidók, miközben a zsidóság ré-
szesedése a lakosságból 5% körül maradt.” (Azért van
némi eltérés az általam közölt és a Kálmán Mihály-féle
adatok között, mert ô Elek Ilonát nem tekinti zsidónak.) 

Mi lehetett az oka ennek a kiugró sikernek? Hiszen a
magyar lakosságon belül a zsidók számaránya 5–6% kö-
rül mozgott, a sportsikerekben viszont sokkal magasabb,
33–54%-os arányt értek el. (Attól függôen, a csapatban
szerzett érmeket miképp osztjuk-szorozzuk.) A tornaórá-
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kon szerzett jegyek egészen más képet mutattak, mert azo-
kat a tornatanár elôítélete befolyásolta. Ha azonban objek-
tív mérôszámok alapján ítélkezünk, nem nevezhetjük „pu-
hánynak”, „lustának”, „betegesnek” a korabeli zsidó fia-
talságot. Akárhogy számolunk, az az eredmény jön ki,
hogy a zsidók a számarányukhoz képest legalább ötszörös
eredményt értek el, messze fölülmúlva ezzel minden más
magyarországi népcsoportot.

Az egyik ok nyilvánvalóan az említett bizonyítási szán-
dék. Nem tudni persze, kit és mennyire gyôztek meg az
eredmények, kicsit sötétebbre színezi a képet, hogy a ma-
gyar sport egyik legtündöklôbb csillaga, Petschauer Attila,
akit a „kard mûvészének” nevezett a sajtó, méltán, hiszen
az amszterdami olimpián mind a 22 asszóját gyôzelemmel
fejezte be a csapatversenyek során (ifj. Horthy Miklós a ba-
rátjának tartotta) –, az oroszországi télben egy fára mez-
telenül kikötözve fejezte be az életét, megfagyott, miköz-
ben a nevetgélô keretlegények vízzel locsolták vödörbôl… 

Általánosságban feltételezhetô, hogy a nemzeti eszmé-
ért lelkesedô, a magyarság ügye mellett hitet tevô sikeres
zsidó sportemberek abban bíztak, hogy egy sötétedô kor-
ban is képesek felkelteni, illetve megôrizni a lakosság zsi-
dók iránti rokonszenvét, és ez a tény vagy remény bizo-
nyára motiválta is ôket.

A magyar zsidó olimpikonok általában budapestiek és
középosztálybeliek, olykor felsô-középosztálybeliek vol-
tak, akik megengedhették maguknak, hogy a sportnak él-
jenek. Ha ôket nem a teljes társadalommal, hanem a szin-
tén középosztálybeli életet élô budapesti nem zsidókkal
hasonlítjuk össze, akkor már nem ilyen nagy a különbség,
de még ebben az esetben is a zsidók javára billen a mérleg,
ugyanis a zsidó hagyományokon alapuló életforma,
életszemlélet részét képezte a tudatos testedzés, ugyanúgy,
ahogy a kortárs mûvészet iránti nyitottság vagy a tudo-
mány modern ágazatai iránti kíváncsiság is. 

*
Amikor a magyar zsidó sportolók teljesítményérôl esik

szó, általában férfiakról beszélünk. Hajós Alfréd úszó, Kár-
páti Károly és Weisz Richárd birkózók, Bródy György és
Sárkány Miklós vízilabdázók, Braun József futballista
(„Csibi”), Fuchs Jenô, Werkner Lajos, Kabos Endre, Ger-

de Oszkár és Petschauer Attila kardvívó, Barna Viktor és
Szabados Miklós asztaliteniszezôk, vagy Kemény Ferenc
sportdiplomata (aki Coubertin báróval közösen alapította
meg a modern olimpiai játékokat) és esetleg Aschner Li-
pót, az Újpesti Torna Egylet alapítója jut eszünkbe.

Feltétlenül meg kell emlékezni a magyar zsidó sporto-
lónôkrôl is. 

Közülük az elsô talán Kronberger Lili.Ô 1908-ban nyert
mûkorcsolya világbajnoki címet. Így írt róla a korabeli saj-
tó: „Kronberger Lili kisasszony nemcsak, hogy
kiérdemelte a mûkorcsolyázó bajnok büszke czímét, ha-
nem egyenesen hívatott e czím viselésére. Munkája töké-
letes. Ez a fenomenális tehetséggel megáldott leány, olyan
a jégen, mint egy gyönyörû költemény.” Kronberger Lili
volt az elsô, aki – a fiatal Kodály Zoltán tanácsára – ze-
nére korcsolyázott. Ma természetesnek vesszük, aligha jut
eszünkbe, hogy ez az újítás a magyar sport elsô világbaj-
nokához kötôdik. Kronberger Lili háromszoros világbaj-
nok lett, akit a Jewish Sport Hall Of Fame 1983-ban tagjai
közé sorolt, és a The World Figure Skating Hall of Fame
is tagjának tekint 1997 óta. 

Kronberger Lili viszonylag fiatalon abbahagyta a sport-
ot. A következôkben olyan nagyszerû sportolónôkrôl esik
szó, akik hosszú éveken át álltak a világ élmezônyében,
megbecsülést és tiszteletet szerezve Magyarországnak, pél-
dát mutatva nemzedékek sorának.
Eisler Sándor kereskedô két gimnazista lánya, Csibi és

Maca izgatottan arról beszélgettek, hogy egy pesti színész-
nô nemzetközi vívóversenyt nyert. Akkor nôknek nem il-
lett vívni. „A nôknek adjunk virágot, de tôrt soha” – nyi-

Elek Ilona 
és Kabos Endre
1934-ben

Braun József, 
Csibi
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latkozta a kor leghíresebb vívóklasszisa,
Nedo Nadi.

A két lány másképp gondolta. A szü-
leiktôl zongoraórára kapott pénzen be-
iratkoztak egy vívóiskolába. A csapatról
fotófelvétel készült, ôk sajnos hiába áll-
tak az utolsó sorba és hiába húzták be a
nyakukat: a kép megjelent és kiderült:
vívni járnak. A testvérek kaptak fejen-
ként egy-egy intôt. Így kezdôdött a ma-
gyar tôrvívósport két klasszisának, Elek
Ilonának és Elek Margitnak a karrierje.

Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok,
hatszoros világbajnok 1907-ben szüle-
tett. Zongoramûvésznek készült, fel is
vették a Zeneakadémiára. A zeneszerzôi
pályakezdése is jól sikerült, slágereket
komponált, amikor behívatták a papát.
„A vívás lemerevíti a csuklót, zongora-
mûvésznek ez tilos.” Ezután a magyar 
vívószövetség vezetôje tette tiszteletét
Eisler (akkor már: Elek) Sándor kereske-
dônél. „Azt nem tudom, hogy milyen
zongorista lesz ebbôl a lányból, de biz-
tos, hogy van olyan még száz is. De azt
tudom, hogy olyan vívó, mint Csibi, száz
évben, ha egy születik!”

És a papa úgy döntött, ahogy a lányai
szerették volna. Élt akkor Budapesten
egy Italo Santelli nevû edzô, aki 1896-
ban a millenniumi kardversenyt meg-

nyerte, és ezért felkérték, hogy legyen a Magyar Atlétikai
Club vívómestere. A magyar vívósport csillagainak sorát
ô tanította, többek között Petschauer Attilát és Kabos End-
rét. Elek Ilona tizenhét évesen került hozzá. Santelli azon-
nal meglátta benne a nagy tehetséget, pedig Csibi kezdet-
ben nem aratott átütô sikereket. Az 1928-as amszterdami
pótkeretbe beválogatták ugyan, végül mégsem utazhatott
ki, mert az edzésen mutatott szereplését nem találták elég
jónak. Santelli bízott benne. Tört magyarsággal ezt nyilat-
kozta: „Csibi van primadonna, kell neki az közönség!”

1929-ben Nápolyban tartották az Európa-bajnokságot,
de a Magyar Vívó Szövetség úgy döntött, takarékossági
okokból nôket nem visznek. Elek Sándor kifizette a lánya
útiköltségeit. Csibi ezt a versenyt még nem nyerte meg, de
már pontszerzô helyen végzett. Sajnos azonban nem sok-
kal ezután az egyik versenyen a zsûri igazságtalanul dön-
tött Elek Margittal szemben (akkor még nem volt találat-
jelzô gép), és ezen Csibi úgy felháborodott, hogy félrehív-
ta az elnököt, és állítólag szép higgadtan elmagyarázta
neki, mekkora butaságot csinált. Tekintve, hogy Csibi ép-
pen a robbanékony stílusáról volt híres, amit ô szép hig-
gadt beszédnek gondolt, alighanem a csillagokat is lehoz-
ta az égrôl. Két évre eltiltották „szemtelenségért”. (Testvé-

re is büszkesége lett a magyar sportnak: „Maca”, tehát
Elek Margit is nyert világbajnokságot nôi tôrvívásban,
egész pontosan ötszörös világbajnok és hatszoros magyar
bajnok lett.)

Elérkezett tehát a pillanat, hogy Csibi visszatérjen tisz-
tes polgári szakmájához és folytassa zongoramûvésznôi
karrierjét, ám ô ehelyett folyamatosan edzett. Amikor
1933-ban Budapesten rendezték az Eb-t, Santelli nagy ne-
hezen kijárta, hogy a nôi tôrcsapat is elindulhasson. Itt
már tarolt Elek Ilona.

Egy év múlva, a varsói világbajnokságon az Elek-lá-
nyok mindenkit legyôztek, a döntôt egymással vívták. Csi-
bi nyert.

Sokan nem tekintik zsidónak Elek Ilonát, mert anyai
ágon keresztényektôl származott. Anyja Hollóczy Juszti-
na varrónô volt. Ezért az ô aranyérmeit nem számítják be
a magyar zsidó sportolók eredményei közé. A legjobb ma-
gyar sportolókat tömörítô Honvéd Tiszti Klub vezetôsége
másképp látta ezt a kérdést, és Elek Ilonát kizárta soraiból,
aki így átigazolt a Magyar Atlétikai Clubba, de onnan is
kitették. Végül a Detektív Atlétikai Club fogadta be, ennek
színeiben nyert Magyarországnak olimpiai aranyat.

Nem lehet tudni, miképp alakul az 1936-os berlini olim-
pia ranglistája, ha a magyar vezetés nem zárja ki Elek Mar-
gitot, arra hivatkozva, hogy túl fiatal. Maca életébôl tehát
három világverseny esett ki, de a nôvére – zsidó szárma-
zása ellenére – eljutott a náci fôvárosba. És elhozta az
aranyérmet.

Nem tartották esélyesnek. Még Petschauer Attila is azt
írta az Az Estnek, hogy Elek Ilona ellenfelétôl, Helene
Mayertôl „a gyôzelmet nem lehet elvenni”. Helene Mayer
magas volt, szôke, kékszemû, tökéletesen árja kinézésû és
zsidó. Akkor már menekült a nácik elôl: Amerikában élt,
de Hitler megüzente neki: ha nem a horogkeresztes mez-
ben versenyez, Németországban maradt családjával va-
lami történni fog, és hogy mi lenne az a valami, afelôl nem
lehetett kétség. Helene Mayer tehát hazajött és csakugyan
náci karlendítéssel üdvözölte a közönséget – a dobogó má-
sodik fokáról. Egyébként a dobogó harmadik fokán is egy
zsidó lány állt, az osztrák Ellen Preis. Így végzôdött a Haus
der Deutschen Sports nevû üvegfalú csodacsarnokban
megrendezett küzdelem, a „három Ilona csatája”. Érdekes
élmény lehetett ez a faji felsôbbrendûségrôl szónokoló ná-
ciknak, fôképp, hogy két nappal azelôtt egy feketebôrû at-
léta, Jesse Owens is aranyérmet nyert száz méteres síkfu-
tásban.

Ekkor Elek Ilona már huszonkilenc éves. Úgy dönt,
visszavonul, és ettôl kezdve a zongorának él. De jött az
1937-es párizsi világbajnokság, és azt is meg kellett nyer-
ni valakinek, úgyhogy a magyar nôi tôrcsapat Elek Iloná-
val a döntôben 9:7-re gyôzött is. (Itt Helene Mayer egyéb-
ként egy ponttal, de visszavágott Csibinek.)

1944. május 9-tôl „állami tulajdonban álló sportlétesít-
ményben a meghatározott megkülönböztetô jelzés viselé-

Kronberger Lili
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sére kötelezett zsidók, tehát az úgynevezett sárga csillago-
sok a sportversenyeket vagy egyéb rendezvényeket nem
látogathatták.” Aztán megkezdôdtek a deportálások, a nyi-
las halálmenetek. Santelli meghalt az ostrom alatt, Maca
edzôje, Gerentsér László, a magyar vívósport egyik meg-
teremtôje már korábban, 1942-ben elhunyt. Az Elek-lá-
nyok Pesten bujkálva, de túlélték a holokausztot. Termé-
szetesen mindenki örült, aki élt, de egy sportoló számára
a tény, hogy itt maradt úgy, hogy elvesztette támaszait
és megfosztották a sportkarrierje csúcsán a versenyeken
való részvétel lehetôségétôl – a pályafutás végét jelentet-
te volna.

Elek Ilona 1948-ban, Londonban újra aranyérmet szer-
zett. Negyvenegy évesen.

Nem biztatott sok jóval ez a kor sem. Korábban a zsidó
származása, a háború után pedig a vívás „úri sport” mivol-
ta okozott gondot. A korabeli sajtó szerint a vívás a „kra-
kélerek, dzsentrik és kiválasztottak úri sportja, amely tá-
vol áll a néptôl”. A Szovjetunió által megszállt többi or-
szágban, ahogy magában a Szovjetunióban is, emiatt egy
idôre be is tiltották a vívást. 

1947-ben Lisszabonban rendezték a világbajnokságot,
erre magyar vívók már nem utazhattak ki, de aztán 1948-
ban mégis az az álláspont kerekedett felül, hogy talán pro-
pagandaszempontból jó lenne, ha vívóink néhány arany-
at hazahoznának. Elek Ilona volt az egyetlen az ott lévô
sportolók közül, aki 12 év után újra olimpiai bajnok lett.

1951-ben ismét világbajnokságot nyert. Ekkor már nyil-
vánvalóvá vált mindenki elôtt, hogy Elek Ilona a ví-
vósport egyik legnagyobb egyénisége. Neki ítélték a Feye-
rick-vándordíjat, a Nemzetközi Vívószövetség legrango-
sabb kitüntetését. A magyar hatóságok azonban nem en-
gedték meg, hogy átvegye.

„A díj ôt illeti meg. Nemcsak az egész világot bámulat-
ba ejtô eredményei miatt (három egyéni világbajnokság,
két egyéni olimpiai bajnokság), hanem a mindig tiszta
sportra törekvô szelleméért is. Szelleméért, amellyel a ví-
vás érdekében küzdött, még a legnehezebb körülmények
között is, hazája és a Nemzetközi Vívó Szövetség, a vívók
nagy családja érdekében” – olvashatjuk a Feyerick-ván-
dordíj indoklásában. Elek Ilonát ekkor már figyelte az
ÁVÓ, az 1952-es helsinki olimpiára sem akarták kienged-
ni, mint „osztályidegent”. Végül, mint éremesélyes, mégis
utazhatott, de azzal a kikötéssel, hogy nyolc (!) ÁVÓ-s is
vele utazik, mint „személyi ôr”.

Helsinkiben közel állt hozzá, hogy megszerezze a har-
madik olimpiai aranyérmét is, csak egy hibás bírói ítélet
elvette azt tôle. Irene Camber olasz versenyzôvel pont-
egyenlôség alakult ki, ezért egy döntôt kellett vívniuk. Az
a bíró, aki ellen a magyar szövetség korábban már meg-
próbált, elfogultsága miatt, óvást emelni, egy pontot „el-
nézett” Irene Camber javára. A filmfelvétel azonban meg-
maradt, ami bizonyítja, hogy valójában itt is Elek Ilona
gyôzött.

Az 1956-ban rendezett melbourne-i olimpiára már nem
engedték ki, mondván, hogy negyvenkilenc évesen „túl-
koros”. Meglehet, erônlét dolgában csakugyan elônyt él-
veztek vele szemben a fiatalabb vetélytársai, de a tôrvívás
nem elsôsorban erôsport. Csibi balkezes lévén fantaszti-
kus támadókombinációkat dolgozott ki, sikereit nemcsak
robbanékony stílusának, hanem ezeknek a kombinációk-
nak is köszönhette. Gyôzhetett volna.

1968-ban jelent meg testvérével közösen írott könyv-
ük Így vívtunk mi címmel. Ebben többek közt ezt olvashat-
juk: „Ritka balszerencsés versenyzôk voltunk. Sokan mo-
solyognak ezen, jó néhányan pedig nem minden él nélkül
kérdezték meg, hogy mi lett volna, ha még szerencsénk
is van? Mégis… Balszerencsések voltunk, mert a sokat em-
legetett két olimpiai aranyérem között a világtörténelem
egyik legvéresebb szakasza zajlott le. Bár az eredmények
– két olimpiai, három egyéni, nyolc csapat-világbajnok-
ság, sok-sok hazai és nemzetközi gyôzelem – ellentmon-
danak ennek az állításának. Ez csak a látszat, mert a má-
sodik világháború kitörésekor tulajdonképpen pályafutá-
sunk, sikereink kezdetén voltunk. Az igazi csúcsformán-
kat a háború alatti és utáni években értük el, vagyis azok-
ban az idôkben, amikor a sportkapcsolatok megszakadtak.
A háború után pedig mi, vívók, hosszú idôn keresztül sem
világbajnokságon, sem nemzetközi versenyen nem vehet-
tünk részt. Pedig – mint már említettük – akkor voltunk
erônk és tudásunk teljében.”

Elek Ilona 1988-ban halt meg. Ô volt a magyar sport
elsô nôi olimpiai aranyérmese. Hatszoros világbajnok, öt-
szörös Európa-bajnok és kilencszeres magyar bajnok volt.

*
A Rákóczi tér 14. szám alatti bérházban, 1921. január 9-

én megszületett meg Klein Ferenc zsír- és szalonna-nagy-
kereskedô, valamint sonkagyáros második kislánya, Kele-
ti Ágnes, a magyar tornasport legkiemelkedôbb személyi-
sége.

„Muskel-
judentum": 
Zelda Sulak atléta
a második 
Maccabi
játékokon
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Fantasztikusan hajlékonyan volt. Négyévesen már
úszott, korcsolyázott és síelt. Édesapja is sportember híré-
ben állt, csodálkoztak is a tiszai halászok, milyen úriem-
ber az, aki nem azért jár le a folyópartra, hogy megegyen
egy jó halászlét és megigyon mellé egy-két pohár vörös-
bort, hanem hogy naponta többször átússza a Tiszát. A
papának volt egy csónakja, hamar megtanította lányát
evezni, aki aztán a fiúkat is lehagyta a Dunán.

Az abszolút hallású Keleti Ágnes imádta a zenét. Ere-
detileg nem tornász akart lenni, hanem táncosnô. Amikor
a papa a táncosnôi karriert megvétózta, a lány a cselló
mellett döntött. Csellistaként szerette volna élni az életét;
ki tudja, mire vihette volna. Talán zenemûvészként is hír-
nevet szerzett volna Magyarországnak.

A Klein család kezdetben viszonylagos jólétben élt. Át-
költöztek az Andrássy útra. Az édesanya, Gyárfás Rózsi
gyakran vitte a gyerekeket operába. Klein Ágnes elôször
a Mária Terézia Mintaelemibe járt, majd a Deák téri Evan-
gélikus Gimnáziumba. Rajta kívül még hat osztálytársá-
ról ôrizte meg az osztálynapló, hogy „izr. vallású”. Jó ta-
nuló volt, hamar megtanult németül és angolul. A gimná-
ziumi tornatanárnôje azt javasolta, próbálkozzon meg a
versenyszerû tornasporttal, mert mozgása alapján tehet-
ségesnek ítélte. A Vívó- és Atlétikai Club (VAC) edzésére
jelentkezett, ezt az egyesületet általában zsidó sportszer-
vezetnek tekintették. Innen átkerült a Nemzeti Torna Egy-
letbe. Tizennyolc évesen válogatott lett, 1940-ben meg-
nyerte a Magyar Bajnokságot. Már készült az olasz-ma-
gyar találkozóra, amikor az egyik sporttársa jelezte a fô-
nökségnek, hogy Keleti Ágnes zsidó, és ekkor kizárták.

A zsidótörvények megrendítették a Klein család anya-
gi helyzetét. 1939-ben magyarosítottak Keletire, de ez ke-
vésnek bizonyult. Feladták elegáns lakásukat, visszaköl-
töztek a Józsefvárosba, az Üllôi útra, Ágnes pedig
elszegôdött szûcsinasnak. A Fehérhajó utcában egy
szûcsmesternél dolgozott, meg is szerezte a képesítést.

1944 tavaszán megkezdôdtek a deportálások. Elterjedt
a hír (tévesen), hogy a férjezett zsidó nôket nem viszik el,
ezért Keleti Ágnes gyorsan hozzáment korábbi edzôjéhez,
a VAC színeiben sportoló Sárkány Istvánhoz. Sárkány Ist-
ván Mauthausenbe került. Negyvenöt kilósan, de haza-
jött. Keleti Éva apját Auschwitzba hurcolták. Ô nem jött
haza. Édesanyját és nôvérét Raoul Wallenberg mentette
meg. A család többi tagjait megölték.

Volt a családnak egy ismerôse, Juhász Piroska. Úgy
tûnt, Keleti Ágnes a vele egyidôs lány nevén bujkálva
túlélheti a várható szörnyû idôket. Megvette a papírjait,
sôt még a ruháit is, és Pesterzsébeten, egy szûcsmesternél
kezdett dolgozni. A közelben laktak Keleti Ágnes rokonai,
azt mondták, ez a szûcsmester rendes ember, nem fogja
feljelenteni. Így került Pesterzsébetre; a szûcsmûhely ab-
lakából látta, amint nagynénjét, nagybátyját, azok kislá-
nyát a csendôrök felszállítják egy teherautóra. Senki nem
jött haza közülük.

A szûcsmester is menekült. Szalkszentmártonba köl-
töztek. Keleti Ágnes – nagyon pontosan – megérezte, ve-
szély idején a falunál biztonságosabb a város, és vissza-
költözött Pesterzsébetre, ahol történetesen éppen a nyilas
városparancsnok-helyettesnél kapott munkát cselédként.
Az aligha sejtette, ki takarít náluk.

„Nehéz hónapok voltak, az ember küzdött az életben
maradásért. Anyám és testvérem Wallenberg révén angol
schutzpass-szal túlélték a háborút. Apámat elvitték, és
Auschwitzban elégették. Nem nagyon szeretek erre az
idôszakra emlékezni” – nyilatkozta késôbb egy 168 Óra-
interjúban Keleti Ágnes.

A háború után megpróbálta folytatni a tornász-pálya-
futását. Hat év kihagyás után lépett újra szônyegre, de
1946-ban így is megnyerte a Balkán-játékokat. Szóba ke-
rült, hogy 1948-ban a válogatott tagjaként kijuthat a lon-
doni olimpiára – ezt ugyanaz a nô próbálta megakadá-
lyozni, akkor már a válogatott edzôjeként, aki 1940-ben
feljelentette. Hiába; Keleti Ágnes túlságosan jó volt ah-
hoz, hogy ki lehessen hagyni a keretbôl. A verseny elôtti
napon, amikor leugrott a gyûrûrôl, kifordult a bokája, és
ínszalagszakadást szenvedett. A londoni olimpián sérü-
lés miatt nem vehetett részt, de 1949-ben megnyerte a Fô-
iskolai Világbajnokságot. És 1952-ben a helsinki olimpia
talajtorna számában aranyérmet szerzett, 1954-ben fel-
emás korláton lett világbajnok, 1956-ban pedig, harminc-
négy évesen három tornaszámban és a kéziszercsapat tag-
jaként aranyat nyert. (A csapat bemutatója annyira jól si-
került, hogy Fülöp herceg, II. Erzsébet királyné férje kéré-
sére meg is kellett ismételniük.) Ô az egyetlen magyar tor-
násznô, aki öt olimpiai aranyéremmel büszkélkedhet.

Ekkorra Keleti Ágnes és Sárkány István elvált. Keleti
Ágnes nôvérét a bori lágerbôl hazavergôdött férje Romá-
niába menekítette, onnan Ausztráliába vándoroltak ki.
Az 1956-os olimpiát éppen ott, Melbourne-ben rendez-
ték. Budapestrôl nyomasztó hírek érkeztek, a szovjet tan-

Weisz Richárd
birkózó 
(a képen balra)
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kok leverték a forradalmat. Keleti Ágnes úgy döntött:
nem jön haza. A magyar csapat vezetôje odaadta neki a
visszaútra szóló repülôjegyét, hátha meggondolja magát.
Erre a pillanatra kellett várni néhány évtizedet, legköze-
lebb 1983-ban lépett újra Magyarország földjére a tor-
násznô.

Ausztráliában nem érezte jól magát. Elment egy le-
mezjátszógyárba dolgozni, de mivel túl jól teljesített, tár-
sai figyelmeztették, hogy ha nem fogja vissza magát, „ki-
zeccölik”. Nem várta meg, hogy kiderüljön, ez mit jelent,
otthagyta a gyárat. Ekkor egy bárban próbált szerencsét,
szalag- és talajgyakorlatokat mutatott be. Ezzel keresett
is, de semmi kedvet nem érzett ahhoz, hogy bártáncosnô-
ként folytassa a karrierjét. Hazarepült Európába. Éppen
Nyugat-Németországban tartózkodott, amikor felmerült
a lehetôség, hogy elmenjen Izraelbe bemutatózni az otta-
ni sportjátékokra, a Maccabiára.Megkérdezte régi barát-
ját, valamikori edzôjét, a már Izraelben élô Dückstein Zol-
tánt, mit tegyen. „Idefigyelj, vedd tudomásul, itt szép le-
hetsz, de okos nem. És ha jössz bemutatózni, hozz magad-
dal tornaszereket, mert itt semmi sincs.”

Keleti Ágnes a német televízióban csinált néhány sza-
lag- és tornagyakorlatot. A honoráriumból tornaszereket
vásárolt és elment Izraelbe. Ô teremtette meg az izraeli
tornasportot. Jól érezte magát választott hazájában. „Az
emberek szerényen éltek, rövidnadrágban, szandálban
jártak – az volt az elegancia. Más embereket találtam ott,
mint az addigi sporttársaim voltak, és jól éreztem ma-
gam. Izraelben mindjárt befogadtak”, nyilatkozta, ami-
kor 2017-ben Naftali Bennet oktatási miniszter átadta
neki az ország legrangosabb kitüntetését, az Izrael-díjat.
Naftali Bennet – emlékeztetve arra, hogy Keleti Ágnes
1952-ben és 1956-ban összesen tíz olimpiai érmet szer-
zett, így indokolta meg a döntést:

„A Magyarországon született Keleti Ágnes holokauszt-
túlélô, aki 1957-ben a Makkabi-játékok után telepedett
le Izraelben. Különleges képességû, úttörô és példaértékû
személyiség volt izraeli és külföldi tanítványai számá-
ra. Történelmet írt, és közöttünk van. A világ sportsze-
retô közönsége generációk óta nagyra tartja, és a törté-
nelem egyik legjelentôsebb tornászának tekinti. Keleti
Ágnes az izraeli tornasport egyik megteremtôje, aki több
mint ötven éven át irányította ezt a sportágat. Sportolók
és edzôk generációit képezte, az évek során számos baj-
nokot tanított. Különösen fontosnak tekintette a sportra
nevelést, ezért az iskolai tornatanárok képzése felé for-
dult. Határozottságának és kitartásának köszönhetôen
ezen a területen is különösen magas színvonalat terem-
tett, a személyes felelôsség és az önfegyelem irányítot-
ta munkásságát.”

Keleti Ágnes összesen 46 alkalommal nyert magyar
bajnokságot, hétszeres csapatbajnok, ötszörös olimpiai
bajnok. Bekerült a Magyar Tornasport Halhatatlanjai
közé, megkapta a Nemzet Sportolója kitüntetést. Második

férjétôl, Bíró Róberttôl két fia született, Dániel és Rafael.
98 évesen ô a legidôsebb magyar olimpikon. (Ma is rend-
szeresen eljár úszni, és utána megiszik egy pohár sört.) Írt
egy könyvet Egy olimpiai bajnok három élete címmel. 

Feleki László Tizenhat nap címmel publikált a helsin-
ki olimpiáról egy tudósításgyûjteményt. Ebben Keleti
Ágnesrôl ezt olvashatjuk: „A sovány, izmos, karcsú, fe-
kete tornásznô a balerina könnyedségével és ugyanak-
kor acélos ruganyossággal kezdi meg a gyakorlatát.
Könnyed, ritmikus mozgással. Csupa báj, csupa grácia.
Aztán egyre nehezebb elemekben folytatódik a mozgás,
a nagy erôt és akrobatikus ügyességet megkívánó moz-
dulatok valamilyen magától értetôdô természetességgel
olvadnak bele a mûvészi táncmozdulatokba. Kézállások,
henger, spárga, mérleg, ugrások… Olyan ez, mint a tor-
na költeménye, az erô, a szépség, az ügyesség legmaga-
sabb rendû kifejezése, ami a sportban csak elképzelhetô.
Mûvészi átélés, fölényes biztonság sugárzik minden
mozdulatából.”

Keleti Ágnest New Yorkban beválasztották a világ leg-
híresebb tornászai közé, a Hall of Fame-be. „Olyan nehéz
volt az az ólomkristály-váza, majdnem elejtettem! Sze-
rencsére a fiam ott állt mellettem és segített”, mondta ez-
zel kapcsolatban.

Lélekben mindannyian ott álltunk mellette. Nemcsak
Magyarország és Izrael polgárai, hanem mindenki, aki
tiszteli a szépséget, az ügyességet, a torna poézisét és a
nagyszerû emberi teljesítményt.

Szerzônk 
új könyve
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Úgy tudom, hogy a Maccabi Európa Játékok
budapesti megrendezésre 4,9 milliárd fo-
rint áll rendelékezésre, azonban a hírek

szerint a 2015-ös berlini játékokra kevesebb pénz is ele-
gendô volt. Miért kerül tehát többe a budapesti rendezés,
mint amennyibe a berlini?

Amikor pályáztunk, 2,1 milliárd forint volt az az összeg,
ami garanciát jelent csupán ahhoz, hogy részt vehessünk
a pályázaton. Ez volt a szükséges feltétel, de fogalmazha-
tok úgy is, hogy elôírás volt. Enélkül az összeg nélkül

egyszerûen nem pályázhattunk volna, mert az fedezet nél-
küli kötelezettségvállalásnak minôsült volna. További tá-
mogatást is biztosított a magyar kormány, hogy a budapes-
ti játékok finanszírozhatóak legyenek. Erre azért volt szük-
ség, mert egyrészt módosultak a számok és a helyszínek,
amik közvetlenül kapcsolódnak a játékokhoz. Amikor ezt
a projektet elindítottuk, mindannyian, vagyis a MAZSI-
HISZ, az MTK és a Maccabi VAC, abban bíztunk, hogy a já-
tékok idejére elkészül az MTK sportpark, amelynek egy ré-
sze a játékok után zsidó sport- és kulturális központként
mûködik tovább, míg a többi rész az MTK üzemeltetésében
maradó, szélesebb körben elérhetô sportinfrastruktúra lett
volna. Erre azonban nem került sor. Az ezzel megbízott mi-
nisztérium ugyanis végül, szerintem nagyon helyesen úgy
döntött, hogy a terveket ennyire rövid idô alatt képtelen-
ség kivitelezni. Közben ugyanis az építôipar boomja olyan
árakat generált, amelyek mellett ennyire szoros határidô-
vel, megfelelô színvonalon kivitelezhetetlen lett volna az
építkezés. A szervezôbizottság tehát úgy döntött, hogy már
meglévô helyszíneken bonyolítja le a játékokat. Ehhez
azonban különbözô átalakítások vagy korai stádiumban
lévô kialakítások szükségesek. Mondok egy példát: egy ko-
sárlabdaterem éppen folyó kialakítása alkalmas arra, hogy
más sportágakat is befogadjon, de a játékok után kosárlab-
da csarnokként fog megnyílni, ahogyan azt eredetileg el-
tervezték. Ez nagyban bonyolította a játékok szervezésé-
nek finanszírozását is. 

Bevallom, nem tudom pontosan, hogy a berlini játékok-
nak mekkora volt a költségvetése, de az tény, hogy Berlin
más adottságokkal rendelkezett, mint Budapest, ráadásul
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beszélgettünk Jusztin Ádámmal, a Maccabi VAC (Vívó és Atlétikai Klub) zsidó sportegyesület elnökével. 

Szombat_2019_06_nyar_Szombat_Lacinak.qxd  2019.06.08.  16:35  Page 24



a játékokat négy évvel korábban rendezték, ami nyilván-
valóan befolyásolhatta az árkülönbséget. Berlinben az
olimpia helyszíne volt a rendezvény központi létesítménye,
amelyrôl nem tudjuk, milyen formában állt a szervezôk
rendelkezésére. Az is biztos, hogy a berlini játékokon jóval
kevesebb résztvevô volt, mint ahányan most Budapesten
lesznek. Berlinben közel kétezren, míg Budapesten közel
háromezren lesznek majd. Ha csak az egy fôre jutó költsé-
geket vizsgáljuk, már jelentôs lesz a költségvetési különb-
ség. Hozzá kell tennem azt is, Berlinben egyetlen szállodá-
ban volt elhelyezve valamennyi résztvevô. Európában csu-
pán néhány ekkora szálloda létezik, szerencséjük volt, ez
sokkal kifizetôdôbb és sokkal kevesebb logisztikai többlet-
feladatot igényel. Nálunk sajnos nincs egy Las Vegas
méretû hotel, így több szállodában, más logika szerint, sok-
kal nagyobb logisztikai szervezéssel kell lebonyolítani a já-
tékokat, márpedig ennek vannak költségei. Úgy gondolom,
hogy a szervezôk maximálisan odafigyelnek és ügyelnek,
hogy mindez gazdaságosan mûködtethetô legyen. 

Úgy hallottam, hogy a játékokra elkészül egy Macca-
bi sporttelep. Igaz a hír?

Bár igaz volna. Az azonban kétségtelen, hogy mindez
nem pletyka. A magam nevében hozzá kell tennem, nem
szerettem volna Maccabi Európa Játékokat rendezni csak
azért, hogy itt legyenek a Maccabi Európa Játékok. Az alap-
vetô cél az volt, és most is ez, hogy a játékok, mint eszköz,
olyan felhajtó erôt produkáljon a zsidó közösségen belül,
hogy a sport, ami a második világháború óta a zsidó közös-
ség mostohagyermeke, végre a zsidó kultúra szerves részé-
vé tudjon válni. Mert hajlamosak vagyunk kiváló sporto-
lókra, sportvezetôkre, mecénásokra, sportriporterekre hi-
vatkozni, de soha nem kezeltük megfelelôen a sport hely-
zetét. 

Igenis hiba volt nem energiát fektetni a sportba, és itt az
ideje, hogy ezen változtassunk. Ezért mi, mármint a VAC,
nagyon sokat próbáltunk tenni az elmúlt tíz-húsz évben,
talán nem is eredménytelenül. Ez is egy építôelem volt ab-
ban a lobbi-tevékenységben, amely az elmúlt tíz évben
odáig vezetett, hogy most Budapest rendezheti a Maccabi
Európa Játékokat. 

Nekünk eredményes sportolóink voltak, presztízst kép-
viseltünk, nem voltunk lesajnált ország, megfelelô támo-
gatást kaptunk a kormány, a Hitközség és a sportklubok ré-
szérôl. Már a felkészülési folyamatban nagyszerû partne-
rünk volt az MTK. Akkor is támogatták a mûködésünket,
amikor még bizonytalan volt, hogy valóban mi rendezhet-
jük a játékokat. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Vívó és Atléti-
kai Club a mai napig elsôsorban a cionista zsidó hagyomá-
nyokat tarja fontosnak. Nekünk elsô perctôl kezdve az volt
a célunk, hogy majd felépüljön egy zsidó sport és kulturá-
lis központ. Rendkívül szerencsés lehetett volna, ha a léte-
sítmény elkészül a játékok idejére és már ott tudtunk vol-
na néhány sporteseményt rendezni. Be kellett azonban lát-

nunk, hogy ez rajtunk kívül álló okok miatt mégsem jöhe-
tett létre. De ettôl még a törekvésünk változatlan, az elsôd-
leges tervek elkészültek, amelyeket eljuttattunk a döntés-
hozókhoz. Én változatlanul bízom abban, hogy a játékok
kezdetéig legalább a döntés megszületik a beruházásról. A
MAZSIHISZ és a Maccabi VAC közösen beadott egy terv-
pályázatot, amelyet szinte mindenki támogatott, beleértve
a nemzetközi és a hazai zsidó szervezeteket is. Lennie kell
egy olyan komoly sport-infrastruktúrának, amely Európa
egyik legnagyobb zsidó közösségét ki tudja szolgálni. 

Hol épül fel a sportcentrum?
Már a pályázat készítésének idején felmerült egy ilyen

sporttelep igénye, mint az egyik legfontosabb elem. Kez-
detben a zuglói önkormányzattal tárgyaltunk, akik na-
gyon szívesen befogadták volna a leendô létesítményt. Az-
tán megváltozott a koncepció, mert ahogyan már említet-
tem, az MTK sportparkba ékelôdött volna be a zsidó sport-
központ. Most új helyzet állt elô, így visszatértünk az ere-
deti zuglói helyszín ötletéhez. Zugló amúgy is fontos szá-
munkra, hiszen a MAZSIHISZ számos intézménye találha-
tó a kerületben, ahol zsinagóga is mûködik és hitélet is van.
Ott van a kórház, a Scheiber Iskola és az óvoda. Az a közeg,
ami Zuglóban van, kiemelten fontos a MAZSIHISZ számá-
ra. Ebbe kiválóan tudna illeszkedni a leendô sportközpont
is. Ez tehát a terv, és majd kialakul, hogy végül mindez hol
valósulhat meg. A legfontosabb szempont továbbra is az,
hogy a sportközpont épüljön meg, a második fontos szem-
pont pedig az, hogy olyan helyen épüljön meg, ahol ki tud-
ja szolgálni a zsidó közösséget. Nyilván vannak olyan te-
rületek és kerületek, ahol ez sokkal könnyebben elérhetô. 

A század elején a sport a zsidó emberek részére az asz-
szimiláció lehetôségét nyújtotta, megmutathatták, hogy
mennyit érnek, hogy nekik is ott a helyük a dobogón. A
II. világháború után azonban a sport a zsidó emberek szá-
mára mintha identitáserôsítô eszközzé vált volna. Most
a zsidó sportolók mintha kissé elkülönülnének. Szükség
van erre? 

A Vívó és Atlétikai Club 1906-os alapításától kezdve ha-
tározottan elutasította az asszimilációt, ôk egyértelmûen a
zsidó közösséget képviselték. Ennek számos oka volt, le-
gyen ez kirekesztés, vagy legyen egy olyan folyamat, amely
a II. világháborúhoz vezetett. Ez a sportegyesület cionista
sportegyesület volt. Maga a klub is a Makkabeából, egy ci-
onista ifjúsági szervezetbôl nôtt ki. Ez egy kétezer fô felet-
ti létszámú klub volt, akik magyar válogatott labdarúgókat,
magyar bajnoki aspiráns kosárlabdázókat, kiváló tornász-
bajnokokat, magyar bajnokokat, olimpiai bajnokokat,
sportvezetôket, játékvezetôket, sportriportereket vagy sport-
diplomatákat adott a magyar sporttársadalomnak. Az, hogy
a II. világháború után ez milyen formában alakult, az már
társadalmi, szociológiai folyamatok része. De mi változat-
lanul azt gondoljuk, hogy a klubunk, melyet sokan lesajná-
lóan projektklubnak neveznek, amit egyébként nem tartok
sértônek, cionista alapokon álló zsidó sportegyesület. 

...hogy a sport,
ami a második
világháború
óta a zsidó
közösség
mostoha-
gyermeke, 
végre a zsidó
kultúra szerves
részévé tudjon
válni
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Nagyon sok kiváló, professzionális sportegyesület
mûködik az országban, az Újpest, a Ferencváros, az MTK
és a többiek. Ezeknek egyébként anno mind voltak zsidó
alapítói, mind komoly zsidó hagyományokkal bír. Mi más
professzionális sportegyesületekkel nem akartunk, és most
sem akarunk versengeni. A II. világháború után a zsidó
sportolók szétszóródtak a világban. A VAC nagyon nehéz
idôket élt akkoriban, majd az ötvenes években újra
betiltották, hiszen vallási alapon mûködô cionista sport-
klub volt. 

Csupán a rendszerváltás idején, 1989-ben indulhatott el
újra a mûködés, de pontosan ugyanazokon az alapokon és
ugyanolyan ideológia szerint, csak éppen a mai kor elvárá-
sainak megfelelôen. Mi azonban ma is alapvetônek gon-
doljuk a kóserságot, a szombat betartását, de legfontosabb-
nak azonban a cionista ideológiát és az Izraellel való kap-
csolatot tartjuk. Ha ma van egy professzionális sportoló,
aki mondjuk a Vasasban vívó, de zsidó származású, fontos
számára a zsidó identitása és részt akar venni a Maccabi Vi-
lágjátékokon, az Európa Játékokon vagy csupán egy hét-
köznapi közösségi ünnepen, azt tárt karokkal fogadjuk. Mi
elsôsorban a közösség felé orientálódunk. Azt tartjuk fon-
tosnak, hogy a sporton keresztül valóban a zsidó közösség
részévé lehet válni. Vagy más nézôpontból: aki a zsidó kö-
zösségben él, az nyugodtan sportolhat egy olyan közegben
velünk, amely számára kényelmes és azonosulni tud vele. 

Eddig legalább négyszer hivatkozott a közösségre, ak-
kor lássuk a közösséget. Kérem, mondjon néhány szót
a magyar Maccabi eredményeirôl, állapotáról, arról,
hogy mennyire mozgatja meg a zsidó közösséget, konk-
rétan hány emberrôl, hány szakosztályról beszélünk?

Kettébontanám a választ. Elôször beszéljünk a nemzet-
közi eseményekrôl, mert mindig ezek a legmotiválóbbak,
ilyen most a Maccabi Európa Játékok, a másik pedig a
hétköznapi mûködés. Az utóbbiban való részvétel százas
nagyságrendben mérhetô. Azt most ne mérlegeljük, hogy
ez a szám sok vagy kevés. Talán, ha létrejön a zsidó
sportközpont, akkor ugrásszerûen megnô a sportolni vá-
gyók száma. Ismét hangsúlyozom, nekünk nem célunk,
hogy minél több sportolónk és minél több szakosztályunk
legyen. A cél, hogy a közösségen belül olyan sportéletet tud-
junk biztosítani, ami kiszolgálja az igényeket. Nyilvánvaló,
hogy nem tudunk jelen lenni minden sportágban, ezért van,
hogy nyolc-tíz szakosztályunk mûködik. Ennél fontosabb,
hogy azok a projektek, akár hazai környezetben, mint a Fun
Run vagy a hanukai sporteseményünk és a többi, több ezer
zsidó közösségben élô embert mozgatnak meg. 

Hozzáteszem, ezek akár kulturális programok is lehet-
nek, hiszen a VAC nem csupán sportegyesület, hanem
sport- és kulturális egyesület. Ha tehát létrehozunk egy zsi-
dó sportolókat bemutató kiállítást, azzal is megmozgatjuk
az embereket. Ki merem jelenteni, éves szinten több ezer
embert mozgatunk meg, akár sport, akár kulturális prog-
ramjainkkal. És mindehhez tegyük hozzá a nemzetközi ese-

ményeket is, akár a Maccabi Világjátékokat vagy a Macca-
bi Európa Játékokat, vagy más regionális eseményeket. Pél-
dául a 2017-es Maccabi Világjátékokon 120 sportolóval
vettünk részt és több, mint 20 érmet szereztünk. 

Tudni kell azt is, hogy nagyon sokaknak, akár az én kor-
osztályomnak is, aki a hetvenes évek szülötte vagyok, az
ismert okok miatt nem minden esetben volt kapcsolatunk
a zsidó közösséghez. Ez eltitkolt, nem kibeszélt, nem kom-
munikált téma volt, akár a családokon belül is. Azokban az
években nem volt csábító vallásos életet élni, ám ha azt
mondták, hogy gyere, kosarazunk, focizunk, jól érezzük
magunkat, és ez egyébként egy zsidó közösségi esemény,
nos, arra már sokan szívesebben elmentek. Ez talán kicsit
a mai napig érvényes folyamat. De ha már valaki eljött kö-
zénk, akkor tudunk olyan impulzust adni, ami után el fog
menni a zsinagógába és szívesen fog részt venni más zsi-
dó közösségi eseményeken is. S mindez úgy történt, hogy
a sporton keresztül került be a zsidóság körébe. Talán nem
hangzik annyira közhelyesen, de ajtót tudunk nyitni a kö-
zösség felé és pontosan ez is a célunk. Ha egy szlogent kel-
lene megfogalmazni, azt mondanám, gyere be az ajtón és
légy része a közösségnek. És ez mûködik!

Mindaz alapján, amit elmondott, Ön tehát elkötelezett
cionista?

Igen, cionistának vallom magam. Remélem, nem kell szé-
gyellnem magam emiatt és nem minôsül szitokszónak. Ha
felpillant a falra, ott egy idézet, amit Beregi Benjámin fogal-
mazott meg 1920. január 23-án megjelent írásában a Zsidó
Szemlében: „A VAC fellépésével megszûnt az az anomália,
hogy valamely sportegyletet tagjai miatt zsidónak mondja-
nak lekicsinylésbôl vagy gúnyból, mert íme elôállt a Vívó és
Atlétikai Club és azt mondta, vállalom a zsidó nevet, sôt nem
csak vállalom, hanem tágult tüdôvel kiáltom oda a magyar
társadalomnak: aki zsidó erôt és zsidó csapatot akar látni, ide
nézzen reánk, akik semmibôl, csupán a szívbôl és egy szim-
bólumból valódi erôforrást teremtettünk.” 

Ezt mindennap elolvasom, és a szó pozitív értelmében
mindennap kiráz tôle a hideg. Ez a mondat belém égett, pon-
tosan így gondolkodom én is, ráadásul a mai napig aktuális.
Nyilván 1920 óta nagyon sokban változott a cionizmus, de
az alapok erôsek és ma is aktuálisak, miközben persze a ci-
onizmus nagyon sokban változott. Egyébként a cionista szö-
vetség alelnöke vagyok, vagyis valahol kötelességem is ci-
onistának lenni. Azt se feledjük azonban, hogy a Maccabi
Európa Játékok egy cionista esemény. A Maccabi Európa
Szövetség egy cionista ernyôszervezet, melynek számos or-
szág cionista sportklubja a tagja, így a Maccabi VAC is. 

Végig aktívan részt vett a Maccabi Európa Játékok ha-
zai megrendezésének döntéshozatalában?

Nem tudok olyan döntésrôl, amelyet ne elôzött volna
meg számos egyeztetés. Kétségtelenül vannak vitáink, sôt
vannak olyan döntések is, amelyekkel nem feltétlenül ér-
tek egyet, de azt is tudni kell, hogy ez nem egyszemélyes
vállalkozás, hanem három entitás (MAZSIHISZ, MTK, Mac-

Ajtót tudunk
nyitni 

a közösség felé
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cabi VAC) közös vállalkozása, amit a magyar kormány tá-
mogatott. Ha kellett, tudtunk kompromisszumot kötni, sôt
lehetett úgy is döntést hozni, hogy valamelyikünk nem ér-
tett egyet vele. De fontos kérdésekben bizonyosan nem szü-
letett olyan döntés, amely ne azt szolgálná, hogy az ese-
mény kimagasló eredményt hozzon. Vannak fenntartása-
im, és vannak döntések, amelyekkel nem értettem egyet, de
összességében azt gondolom, hogy a Játékok megfelelô-
en van elôkészítve, a Játékok közös ügyünk volt, és ma is
az. Elmondhatom, hogy a három rendezô nagyszerûen tud
együttmûködni, sôt ahogyan közeledik a megnyitó, egy-
re hatékonyabban. Most már nincs helye, ideje a vitáknak,
inkább megoldásokat keresünk, és arra törekszünk, hogy
emlékezetes eseményt rendezzen Budapest, amelyre mind-
annyian büszkék lehetünk. Úgy érzem, a magyar zsidó kö-
zösség arcát adjuk ehhez a nemzetközi eseményhez, amely
száz évben csak egyszer van. Úgy gondolom, kicsit sport-
történelmet is írunk ezzel. Az elôdeink, a zsidó sportolók,
pontosan ezt adták nekünk házi feladatnak, és most figyel-
nek bennünket. 

Nem fél attól, hogy a Játékoknak lehet olyan olvasa-
ta is a többségi társadalomban, hogy minek ide ez a „zsi-

dó sport”, csak a város lesz tôle kényelmetlen, és morgo-
lódni fognak a lezárások miatt?

A Maccabi Európa Játékok ugyanolyan sajátosságokkal
bíró sportesemény, mint bármilyen más nagy sportese-
mény, ami egy bizonyos közösségnek szól. Ez most a zsi-
dó közösség sporteseménye. Hangsúlyozom, nem zsidó
olimpia, mint ahogyan azt sokan tévesen megfogalmazzák,
az ugyanis mindig Izraelben van. A Maccabi Európa Játé-
kokat már számos nagy európai országban megrendezték.
Egyébként Közép-Kelet-Európában a kezdetek óta nem volt
még soha. Ez mindenképpen büszkeségre ad okot. Komoly
érték az is, hogy biztonságos környezetben tudjuk megren-
dezni. Természetesen, mint minden nagy sportesemény, ez
is jár néhány kellemetlenséggel, például útlezárásokkal
vagy forgalomkorlátozással, de látni kell, hogy mi lesz utá-
na. Egy sportoló, aki Magyarországon zsidóként sportol és
Magyarországot képviseli, de nem csupán ezen az esemé-
nyen, hanem minden más nemzetközi sporteseményen is,
akár a magyar válogatottban, az a magyar válogatottért, és
Magyarországért küzd. Ha gyôz, a magyar himnusz hang-
zik fel és mindannyian büszkék leszünk, ha nyer. 

Bóka B. László

A magyar nyelvû zsidó sajtó kialakulásakor a
sport még a vékony felsô rétegek egyfajta
szórakozása volt. Miután a zsidóság nem ke-

rült be ezekbe a körökbe, lapjai nagyon keveset foglal-
koztak sporteseményekkel, testedzéssel. (A nyomtatott
sajtó többi orgánuma sem! – tehetjük hozzá.) Általában
a polgárosulásban egyre nagyobb teret kivívó zsidóság
igyekezett osztozni az általa mintának tekintett rétegek
életvitelében – amennyiben ezt vallási hagyományai,
szabályai lehetôvé tették. 

Mivel e korban általános volt a párbajmánia, zsidók
is gyakran kényszerültek helytállni a kihívások terén, eh-
hez pedig a vívás tudománya volt elengedhetetlen. Pisz-
toly párbajok esetén a céllövést, a katonai szolgálat alatt,
illetve otthon is el lehetett sajátítani. 

Eredetileg csak a nemesek párbajozhattak, de a rossz
szokások ragadósak: késôbb a polgárság felsô rétege is
fegyvert ragadhatott, ha úgy vélte, hogy jogtalanul meg-
bántották. Az emancipált zsidóság friss egyenjogúságá-
hoz a párbajképességet is megkapta.
Don Péter: Lovagias ügyek. Magyar írók és újságírók

párbajai (1834-1920) címû, a Corvina kiadó gondozásá-
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ban megjelent könyve rengeteg olyan penge- vagy golyó-
váltást mutat be, ahol az egyik vagy mindkét fél a zsidó fe-
lekezethez tartozott. Különösen az újságíróknál volt ez gya-
kori, sokszor a sérelem is zsidóságuk miatt érte ôket. Vázso-
nyi Vilmos is párbajozott joghallgatóként, amikor még We-
iszfeldnek hívták. 

Magyarország ebben a korban e mûfaj paradicsoma
volt, a monarchia más részeibôl is idejöttek lovagias ügye-
ket elintézni a felek. Ennek a “párbajturizmusnak” az volt
az oka, hogy a magyar büntetôtörvénykönyv az osztrák-
nál sokkal enyhébben ítélte meg ez a feudális csökevényt.
Így váltak a párbajok olyan gyakoriságúvá, hogy még a ko-
rabeli zsidó sajtó is foglalkozott velük. Általában örömmel
vették, ha a zsidó fél megvédte magát, de elítélték ennek az
alapjában idegen magatartásnak az átvételét, amely külö-
nösen a zsidó fiatalok között terjedt. Egyébként olvastam
rövid újsághírt, hogy a kikeresztelkedését a rabbinak hi-
vatalosan bejelentô zsidó joghallgató, a “hücpeség” rekord-
jaként párbajra hívta ki az ôt hitehagyásáért keményen kor-
holó lelkészt.

Az I. világháború után leáldozott a párbajok divatja. Az
erôsödô antiszemitizmusnak nem volt szüksége kihívásra
és segédekre, hogy fizikailag bántalmazzák a zsidókat. Don
Péter könyve még a békebeli évtizedeket hozza közel az ol-
vasóhoz, sok érdekességgel és adattal.

A párbajoknak gyakran volt zsidó vonatkozása, több-
nyire a zsidó volt a sértett fél, de amikor tiltakozott az ôt,
vagy felekezetét ért sérelem ellen, akkor ôt hívhatták pár-
bajra. Jellemzô ebbôl a szempontból a zsidó közéleti sze-
mélyiségek helytállása, akik gyakran kénytelen volt párba-
jozni maguk és közösségük védelmében. Amikor megjelen-
tek a zsidó tartalékos tisztek, rossz szokássá vált, hogy tiszt-
társaik beléjük kötöttek, és párbajozniuk kellett. A diákpár-
bajok tömeges járványa nem volt olyan elterjedt, mint Né-
metországban, ahol a sebhelyes arc szinte a diplomához
tartozott, de magyar egyetemeken is elôfordult ilyesmi. 

Ennek a kedvezôtlen jelenségnek pozitív hozadéka volt
a vívástanulás nagy népszerûsége a zsidó diákok között. 

Egyenlôség
Az ezredévi ünnepségek elégedett hangulata ellené-

re az egyetemeken már megjelennek azok az – I. világ-
háború után olyan szégyenletesen elburjánzó – zsidóel-
lenes akciók, amelyek párbajokat is eredményeznek. Az
Egyenlôség 1896. március 13-i számában a szomszéd
osztrák fôváros egyetemérôl – ahová sok magyar diák
járt –, közöl erre vonatkozó hírt „Bécsi hôsök” címmel.
Ebben olvashatjuk, hogy ottani diákok „kimondották,
hogy ezen túl zsidó diáknak fegyveres elégtételt nem ad-
nak”. Ebben talán része volt az ottani Schönerer párti
nagynémet lapok uszításának is. Mindenesetre a bécsi
zsidó egyetemi hallgatók gyûlésükön a rektor közbelé-
pését kérték, mivel „az elégtételkéréstôl nem állanak el,
és sértést el nem tûrnek.” Ôsszel maga Szabolcsi Miksa,
a lap fôszerkesztôje ír zsidó diákok párbajairól. Zborai
Béla Hübsch Mórral ”zsidóságot gyalázó kitétel” miatt
került lovagias vitába, de nem vállalta az összecsapást
és visszavonta sértését. Tauber Dezsôt Szalay István –
akirôl a cikk megjegyezte, hogy pedig „anyja született
zsidó nô” – titulálta „saujud-nak”. A párbaj a Sztraki ví-
vóteremben zajlott, ahol Szalay hét centiméteres vágás-
sal lakolt szemtelenségéért. Utána kibékültek. Ugyanezt
a zsidó joghallgatót az egyetemi választások alatt Petra-
sovits Géza diáktársa szidalmazta, és amikor felelôsség-
re vonták, írásba adta, hogy zsidóval nem verekszik. Ok-
tóber 18-ai hír szerint ez újabb párbajokat eredménye-
zett, mivel Petrasovitsot Tauber korbáccsal tanította jó
módorra, amibôl Komlóssy és Mészáros urakkal újabb
lovagias ügyek következtek. Az Egyenlôség fôszerkesz-
tôje ezek után a béke és egyetértés fontosságát hangsú-
lyozza, zárszava ez volt: „félre a gyûlölködéssel”. 

Azért ebben a híres esztendôben az Egyenlôség be-
számol zsidó sportsikerekrôl is, többek között a június
12-i 24. számban a Millenáris Ifjúsági tornaversenyrôl,
ahol „a testi ügyesség és izomerô zsidó hitû kiválóssá-
gait följegyezzük”. Az ezredévi kiállítás állatrészlegénél
a király elôtti díszlovaglásban 5 katonai úrlovas csoport
közül kettôben zsidó volt a nyertes. Hoffmann Lipót hu-
szártiszt és Baudern Adolf ulánus százados, de jól szere-
pelt Kendefi Adolf huszárszázados is. Sváb Béla a bicik-
lizésben és Mandl Rudolf úszásban nyert a sportrovat
szerint. 

Kiemeli Sugár Elemér teljesítményét, aki három
úszásnemben a ma már feledésbe ment spanyol, hanyatt
és memoriál úszásmódokban arat diadalt. Szól Kutt-
mann Alfréd és Hajós Alfréd urakról is, nem észlelve,
hogy itt ugyanazon személy névmagyarosításáról van
szó. (augusztus 7 – Sportgyôzôk). Büszkén állapítja
meg: „E magyarok azok közé tartoznak, akiknek testi
erejét és ügyességét még mindig divat kétségbe vonni,
tudniillik felekezetük hívei közé. Az ellenkezôt bizonyí-
tók neveit, szívesen jegyezzük ide.” 

Párbaj a Bois 
De Boulogne-ban,
1874
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Múlt és Jövô
A Múlt és Jövô cionista lap is erôteljesen foglalkozik a

párbajokkal. 1912. március elsejei száma a Tollhegyrôl rovat-
ban Párbajozó zsidó ifjak címmel Goldberger Márk lipótme-
zei pszichiáter könyvét ismertetve a zsidóságról meglepô
adatokat idéz: „Közismert antiszemita frázis a zsidóság gyá-
vasága. Pedig párbaj-vétségben 35 százalékban szerepelnek.
Ez a szám a többi felekezetnél csökken, náluk emelkedik. Ha
ugyan bátorság. Ôszintén szólva mi nem örülünk neki, hogy
a hôsdi játékokban a zsidók oly szép számban vesznek részt.” 

Érdekes módon a cionista lapban sem szerepel többet
a sport, mint más zsidó újságokban. Legfeljebb áttételesen,
például Déznai Viktor: Az erôs zsidó címû írásában egy
régi mesét olvashatunk egy, különben kikeresztelkedett
óriás ütéseirôl, akit végül szakállánál fogva állkapcson ra-
gadnak és meghal. (1920. március 12. 11. szám.) Gyakran
megjelenik, az utolsó oldalakon, inkább a hírek között a
Vívó és Atlétikai Klub (VAC), amely cionista sportegyesü-

let, de – ellentétben hasonló külhoni csoportokkal – ma-
gyar, nem pedig nem történeti héber nevet visel. 

1927-ben is még lovagias ügyekkel foglalkozik, de az
már kibéküléssel végzôdik. Freystädtler és Todesco – egy
zsidó földbirtokos és egy katonaorvos – között a bor elsi-
mította az ügyet. 1928. július-augusztusi számában maga
Patai József üdvözli a Makkabea 50. szemeszteri jubileu-
mát. Ajánlása: Testvéreimnek, akikkel együtt indultunk
a megújhodás útján. Nyolc ötsoros versszakban méltatja
a zsidó sportot, beköszöntése: „Hej, teljesült az álom!”

1933. 109-110. lapján egy regény ismertetését átszövi
a sport. Sass Irén: A világbajnok címû könyvének fôhô-
se egy zsidó sportember, aki egyre távolodik népétôl.
Egyszer viszont kényszerbôl rálô egy másik zsidóra, ami
nagyon megrázza. Magába néz és „sport-idegek” helyett
visszakapja zsidó lelkét. 

Az írás teljes változata honlapunkon (szombat.org)
lesz olvasható.

R övid, jól pergô, bár kellô figyelmet nem kapó
sporttörténeti konferenciát szervezett a Test-
nevelési Egyetem, a Magyar Olimpiai és

Sportmúzeum, valamint az EMG 2019 Sport Kft. az egye-
tem tavaly átadott új épületének Athén termében „Külön-
leges fejezetek a magyarországi zsidó sport történelmébôl”
címmel. Szerencsére azonban az érdeklôdôk április köze-
pétôl online elérhetik a konferencia teljes anyagát az
emg219.hu oldalon, amely a Maccabi Európa Játékok hiva-
talos oldala. A konferencia kísérôprogramjaként a Magyar
Olimpiai és Sportmúzeum 11 tablón mutatta be az „Akikért
a harang szólt...” címû kiállítását. A konferencia – a júli-
us 29. és augusztus 7. között Budapesten megrendezendô
15. Maccabi Európa Játékokhoz kapcsolódva – három
téma köré szervezôdött: egyesületi sporttörténet, labdarú-
gás, illetve a hazai sporttörténet híres zsidó alakjai.

A megjelenteket Dr. Sterbenz Tamás, a Testnevelési
Egyetem általános rektorhelyettese köszöntötte. Beszédé-
ben hangsúlyozta: az egyetem fontosnak tartja, hogy a
hallgatók tisztában legyenek vele, mennyiben járultak
hozzá a zsidó magyar sportolók az ország sportsikereihez. 

A rektorhelyettes köszöntôje után Stella Syrkin, a
Maccabi Világszövetség európai tagszervezetének
ügyvezetô igazgatója, az Európai Maccabi Szövetség
ügyvezetô igazgatója foglalta össze a Maccabi mozga-
lom történetét. Elôadásából kiderült, az elsô Maccabi
Klubot 1895-ben német zsidók alapították Isztambul-
ban. A példa nyomán szerte Európában gyors egymás-
utánban jöttek létre a zsidó sportklubok. A mai Izra-

A konferencia
résztvevôi,
középen Deutsch
Tamás, az MTK
Budapest elnöke,
a Maccabi Európa
Játékok Védnöki
Testületének
vezetôje
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el területén, amely akkor még Palesztina volt, 1912-
ben alakult meg a Maccabi Szövetség, ebbe tömörül-
tek az ottani klubok. Karlovy Varyban 1921-ben ren-
dezték az elsô Maccabi Világuniót, majd nyolc év múl-
va, 1929-ben Prágában került sor az elsô Maccabi Eu-
rópa Játékokra. Ekkor született meg a világjátékok
gondolata, melyet 1932-ben Tel- Avivban rendeztek
400 sportoló részvételével. 1953 óta négyévente ren-
dezik meg a világjátékokat, amelyen elsô ízben 1989-
ben (ez volt a 13.) vettek részt közép-európai zsidó
sportolók. A Maccabi Világjátékok, a Maccabiah vagy
más néven „Zsidó Olimpia”, a zsidó sportolók világ-
versenye, melyet négyévente rendeznek meg Izrael-
ben, az olimpiát követô évben. A Maccabi Európa Já-
tékokat szintén négyévente rendezik meg, két évvel
a Maccabi Világjátékok után. A Maccabi Európa Játé-
kok színhelye idén július végén, augusztus elején, 90
év után elôször újra Közép-Európában, egészen pon-
tosan Budapesten lesz a VAC, a Mazsihisz és az MTK
közös nyertes pályázatának eredményeképp. 

Jusztin Ádám, a Maccabi VAC elnöke elôadásában
az 1906-ban alakult Vívó- és Atlétikai Club (innét az
elnevezés – VAC), az elsô magyar zsidó sportklub tör-
ténetével ismertette meg a konferencia résztvevôit. A
klub alapítója Dömény Lajos volt, a klub szellemisé-
gének lényegét Beregi Benjámin fogalmazta meg
1920. január 23-án megjelent írásában a Zsidó Szem-
lében. Beregi így írt: „A VAC fellépésével megszûnt
az az anomália, hogy valamely sportegyletet tagjai
miatt zsidónak mondjanak lekicsinylésbôl vagy
gúnyból, mert íme elôállt a Vívó és Atlétikai Club és
azt mondta, vállalom a zsidó nevet, sôt nem csak vál-
lalom, hanem tágult tüdôvel kiáltom oda a magyar
társadalomnak: aki zsidó erôt és zsidó csapatot akar
látni, ide nézzen reánk, akik semmibôl, csupán a szív-
bôl és egy szimbólumból valódi erôforrást teremtet-
tünk.” 

Jusztin Ádám elmondta, a VAC kezdettôl mul-
tisportegyesület volt ezer fôt meghaladó tagsággal. A
kor viszonyaira jellemzô, hogy amikor a csapat ellen
szurkoltak, a lelátóról ezt kiabálták: „Hajrá, magya-
rok!” Érdemes tisztában lenni azzal, jelezte az elôadó,
hogy példaképpen olyan sportolók voltak „VAC”-sok,
mint Keleti Ágnes tornász, Klein Rudolf kosárlabdá-
zó, aki BEK gyôztes edzô lett, és nem utolsó sorban
a tavaly elhunyt Szepesi György. A klubot a zsidótör-
vények elfogadása után 1938-ban betiltották, majd az
1945-ös újraindulás után 1949-ben elôbb ellehetet-
lenítették mûködését, majd 1952-ben ismét betiltot-
ták. A VAC 1989-ben indult újra dr. Gonda János ve-
zetésével és Keveházi Mihály (Michael Kevehazi) se-
gítségével, aki 1947-ben vándorolt ki Angliába. A
klub lényege mindig is, ma is három szóban fogal-
mazható meg: zsidó, sport, hagyomány. 

Deutsch Tamás, az MTK elnöke lépett az elôadói
pulpitusra, aki a több mint 130 éves sportklub történe-
tét ismertette röviden a konferencia résztvevôivel. Ki-
emelte, mennyire sajnálja, hogy a klub alapítójáról,
Szekrényessy Kálmánról még mindig nagyon keveset
tudunk, emlékét nem ápoljuk méltóképpen, holott
Kossuth Lajos, Jókai Mór és Garibaldi barátja volt, Ha-
jós Alfréd edzôje, és nem mellesleg az elsô sportnapi-
lap alapítója, aki 1200 fôs stadiont is építtetett. Az el-
nök elmondta, az MTK volt az elsô magyar sportklub,
ahol 1912-tôl polgárjogot nyert a nôi sport. Deutsch
Tamás zárszóként elmondta, hogy a VAC és az MTK
nagy álma volt az idei Maccabi Európa Játékok Buda-
pestre hozása, de sokan megpróbálták ôket errôl lebe-
szélni, mondván, csak álmodoznak. S íme, mondta az
elnök, az álom valóra vált, és most nyáron 30 ország
2500 sportolója 25 sportág képviseletében érkezik Bu-
dapestre. 

Az MTK elnöke után Kô András MOB-médiadíjas ri-
porter, Dr. Szegedi Péter sporttörténész és Dr. Dénes
Tamás sporttörténész beszélgettek híres magyar zsidó
labdarúgókról és nem csupán az MTK és a VAC kap-
csán. A beszélgetésben szóba került Guttmann Béla,
Bányai Lajos, Weisz Árpád és Erbstein Ernô pályafu-
tása is. 

Az elôadások sorát Dr. Szabó Lajos, a Magyar Olim-
piai és Sportmúzeum igazgatója folytatta, aki a legis-
mertebb zsidó sportemberekrôl beszélt. Elôadását a
sport társadalmi szerepével kezdte, majd idôrendben
haladva szóba került Hajós (Guttmann) Alfréd, az elsô
magyar olimpiai bajnok, Kronberger Lili az elsô ma-
gyar (korcsolyázó) világbajnok, és sorban a többiek:
Werkner Lajos, Gede Oszkár, Fuchs Jenô, Gombos Sán-
dor, Földes Dezsô, Garai János, Elek Ilona, Kabos End-
re, Petschauer Attila, Weisz Richárd, Kárpáti Károly,
Bródy György, Sárkány Miklós. Sajnos nagyon sokan
a holokauszt áldozatai lettek, de Hajós Alfréd, Mezô
Ferenc, Elek Ilona, Keleti Ágnes, Székely Éva és
Szepesi György túlélték a szörnyûségeket. Szabó La-
jos elmondta, a háború után már csak azokról derül-
hetett ki zsidó származásuk, akik ezt vállalták.
Mondandójának legfontosabb célkitûzése az volt,
hogy emléket állítson ezeknek a zsidó sportolóknak –
zárta elôadását. 

A konferencia utolsó elôadója Dr. Szikora Katalin,
a Testnevelési Egyetem nyugalmazott egyetemi docen-
se volt, aki a zsidó sportdiplomatákat és mecénásokat
mutatta be. Például Kemény Ferencet, aki a NOB és a
MOB alapító tagja volt és Mezô Ferencet, aki szintén
MOB és NOB tag is volt. Szó esett még Fischer Mórról,
Donáth Leóról és Brüll Alfrédról. A magyar sportnak
olyan mecénásai voltak, mint Goldberger Leó, Asch-
ner Lipót és Weiss Manfréd. 

Bóka B. László

1929-ben
Prágában
került sor 

az elsô 
Maccabi 
Európa

Játékokra
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A Mazsihisz honlapján január 10-én megjelent
beszélgetésben egyebek közt ezt mondja: „A
Mazsihiszen belüli szervezeti korszerûsítést

megkerülhetetlennek tartom. Korszerû szervezeti struktú-
rára van szükségünk, ahol a felelôsségek és a feladatok az
eddiginél átláthatóbbak és számon kérhetôbbek lesznek.”
Konkrétabban mirôl van itt szó?

A Mazsihisz nehezen definiálható szervezet, rengeteg
profilja van, az oktatástól kezdve a valláson keresztül a te-
metôk fenntartásáig. A múltban soha nem lett tudatosan
kialakítva egy mûködô szervezeti felépítés. Pedig ameny-
nyiben a szervezetet helyesen és tudatosan alakítjuk, ak-
kor az sokkal hatékonyabban kezd mûködni. A példa a tu-
rizmus. Ez korábban outsourcing formában mûködött, de
mi saját hatáskörünkbe vontuk. Ez kockázatos döntés volt,
mert egy mûködô struktúrát „vertünk szét”, és kialakítot-
tunk egy saját turisztikai igazgatóságot. Ennek mintájá-
ra képzelem el az egész szervezetet a jövôben. A turizmu-
sunknál van egy felelôs vezetô, Róna Iván, aki elkötelezett,
felelôsségteljes és ért ahhoz, amit csinál. Megvan a hatás-
köre, ô veszi fel a munkatársakat, ô állapítja meg a nyitva-
tartási idôt, ô állapítja meg a dotációkat, stb. Ebben a rend-
szerben a turisztikai igazgatóság hatékonyan mûködik.

Míg, mondjuk, a temetô vezetése a régi üzemmód-
ban mûködik.

A temetô a Budapesti Zsidó Hitközségé, azt a
Mazsihisz korszerûsítése nem érinti. Nálunk van a turisz-
tika, a múzeum, a levéltár, a kórház és az egyetem. A hit-
községi kommunikációért is mi vagyunk a felelôsek.
Utóbbi téren nagyon sokat léptünk elôre a négy évvel
ezelôtti állapothoz képest, de a megfelelô szervezeti ke-
retek még nincsenek meg. Munkatársaink már vannak,
de nincsenek megfelelô döntési jogkörök, ezért a döntést
gyakran az ügyvezetônek kell meghozni.

Mi volt az akadálya annak, hogy ezeket a változásokat
az Ön elnökségének elôzô négy évében megvalósítsák?

Sok akadálya volt, mindenekelôtt az idô. Ezek idôigényes
szervezeti átalakítások, mindent nem tudtuk az elmúlt négy
évben végrehajtani. Vannak jó tapasztalataink, aminek alap-
ján tovább tudunk lépni. A másik akadály, hogy a Mazsihisz
vezetôségének erôs „ellenszélben” kell dolgoznia. Nagyon
sokan abban érdekeltek, hogy a meglévô rendszer ne változ-
zon. Ebben ôk jól elvannak, a rendszer mûködik, az automa-
tizmus viszi elôre, olyan, mint egy gôzmozdony, amit meg
sem lehet állítani. De a hatékonysággal baj van.

Errôl a helyzetrôl beszélt, amikor egy interjúban azt
mondta, hogy két hatalmi centrum van kialakulóban, az
egyik Ön körül, a másik pedig Frölich Róbert körül?

Nem hatalomról beszéltem, hanem kétféle stratégiai el-
képzelésrôl, jövôképrôl. Ezeket valóban Frölich Róbert és én
jelenítjük meg a legmarkánsabban. Ô egy sokkal zártabb és
a hagyományokhoz jóval merevebben ragaszkodó rendszer-
ben gondolkodik. Én nyitottabb rendszert látok magam el-
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ôtt, amirôl a szlogenünk is szól: „világra nyitott zsidóság”.
Tehát: nekünk mindenki felé nyitva kell lennünk, aki úgy
érzi, hogy a közösségünkhöz tartozik. Ez nem vallási refor-
mot jelent. Ha valakit a közösség tagjává fogadunk, azt még
nem biztos, hogy a Tórához is föl lehet hívni. A vallási elôírá-
sokon senki nem akar változtatni. Frölich Róbert attitûdjét
ez a – szerintem nagyon szerencsétlen – mondat jellemzi:
„Mitôl zsidó az, aki nem jár zsinagógába?” Ezzel nem lehet
közösséget építeni.

A hitközség a rendszerváltás óta birkózik azzal a prob-
lémával, hogy miként tudja megszólítani és magához von-
zani a nem vallásos zsidókat. Az elmúlt harminc évben
erre a kérdésre nem sikerült jó választ találni.

Ez így van.
Van most Önnek erre a kérdésre új, a struktúrákat is

érintô válasza?
Két területen látom esélyét annak, hogy el tudunk moz-

dulni a holtpontról. Az egyik: az intézményeinket magasabb
színvonalon kell mûködtetni. Ha ezek magasabb színvona-
lú szolgáltatásokat kínálnának, az önmagában vonzó lehet
azok számára is, akik most nincsenek a köreinkben. Az óvo-
dánk pedagógiai programja markánsabb, a szülôk számára
jobban látható lehetne. Az iskolánk pedagógiai színvona-
lát tudnánk fejleszteni, a nyelvoktatás szintjét tudnánk emel-
ni. Az egyetemet egy kutató bázissá tudnánk alakítani,
amely vonzaná a tehetséges fiatalokat. Ezekhez az intézmé-
nyi változásokhoz biztosan korszerûsíteni kell a szervezeti
struktúránkat is.

Az oktatási intézmények vonzerejét szervezeti lépések-
kel hogyan lehet növelni?

Jó lenne, ha a szülô biztos lehetne abban, hogy a hagyo-
mányokhoz kötôdô, színvonalas oktatást megkapja a gyere-
ke, mert az óvoda, az iskola és az egyetem szervesen
együttmûködnek. Tehát az oktatás egységes rendszerként
mûködne és nem külön szervezeti egységenként. Jelenleg az
óvoda és a Scheiber iskola és gimnázium a BZSH égisze alatt
mûködik, az OR-ZSE viszont a Mazsihiszhez tartozik. Ha
egységes rendszerben és egységes szellemiségben tudnánk
gondolkodni, az már önmagában is vonzóbbá tehetné az ok-
tatási rendszerünket.

Tehát vagy Mazsihisz, vagy BZSH felügyelet alatt kéne
mûködnie az egész oktatásnak?

Az egységes rendszer a fontos. Jó példa a Lauder iskola,
ahol az óvoda és az iskola szorosan együttmûködik. A szü-
lôk biztosak lehetnek, hogy az óvodából a gyerek továbbme-
het az iskolába. Nekünk most már egy szakgimnáziumunk
is van, azok számára, akik érettségi után szakmát kívánnak
szerezni. Ezek az oktatási intézményeket jelenleg nem egy-
séges rendszerként kezeljük. Ha így lenne, az egészet sokkal
hatékonyabban és átgondoltabban tudnánk mûködtetni.
Lenne egységes pedagógiai irányultság, megragadható szel-
lemiség, ami az egészet vonzóvá teszi.

Mi az oka a Mazsihisz és a BZSH közötti ellentéteknek?
Objektív oka nincsen. A Mazsihisz ernyôszervezet, mely-

nek legnagyobb taghitközsége a BZSH. A Mazsihisz feladata
az érdekvédelem, a mûködéshez szükséges források megszer-
zése és elosztása a budapesti és a vidéki taghitközségek, va-
lamint az intézményeink között. Mindezzel a Mazsihisz se-
gíti a taghitközségek hitéletét. Ez a dolga.

A feszültségnek szubjektív oka van: Frölich Róberthez kö-
tôdôen van a BZSH-n belül egy olyan elképzelés, hogy a
BZSH-nak át kellene vennie a Mazsihisz nagyon sok jelen-
legi feladatát. Ezt hibás elképzelésnek tartom, megvalósu-
lása a vidéki hitközségek halálát jelentené. A Mazsihisz a
maga feladatait sok területen kiválóan látja el, egy mûködô
országos struktúrát nem szabad szétverni. Továbbá: a BZSH
egy hitközség, így nem tudja átvenni a Mazsihisz funkcióit.
A hitközség feladata a tradíciók megtartása, a zsinagógákat
megtöltése. A Mazsihisz – noha közjogilag bevett egyház –
szövetségként mûködik, s hitéleti tevékenységét taghitköz-
ségein keresztül gyakorolja. Fô feladata a taghitközségei
számára biztosítani a mûködési feltételeket.

A BZSH szellemisége valahogy más, talán nem vélet-
len, hogy Schwezoff Dávidot ott sikerült ügyvezetô igaz-
gatónak megválasztani. Mi lehet ennek az oka?

Jó kérdés, ez a szellem kétségkívül létezik és káros. A tag-
hitközségeink viszonylag kis közösségek. Kevés az aktív kö-
zéleti szereplô. Elég néhány ember, hogy a kicsiny közössé-
geket befolyásolni tudja. Schwezoff Dávidot két rabbi össze-
fogása tette ügyvezetô igazgatóvá. Akkor egyetlen egy em-
ber mondta, hogy ez a döntés vállalhatatlan, és az én voltam.
Lehet, hogy Schwezoff sokféle tehetséggel rendelkezik, de
a Budapesti Zsidó Hitközséget nem vezetheti. Aztán bebi-
zonyosodott, hogy ennél sokkal nagyobb a probléma:
Schwezoff nem tudott a közösséggel együttmûködve dol-
gozni, kizárólag a saját feje után ment, mindenféle felhatal-
mazás nélkül hozott döntéseket. Ez tanulságos lehet a jelen-
legi vezetôknek is.

A mostani BZSH választásnál létrejött két csoportosulás,
két tömb, és várhatóan a Mazsihisz választásnál is ez lesz a
helyzet. A táborok megkérik a hozzájuk közelállókat: erre és
erre a listára szavazzanak. A BZSH választás esetében Mes-
ter Tamás, a megválasztott elnök az egyik tömb embere volt,
míg a megválasztott vezetôség túlnyomórészt a másik tömb-
bôl került ki. Ez a BZSH irányítását alaposan meg fogja ne-
hezíteni. Mert az elnök és az elöljárók más és más stratégia
hívei.

A Mazsihisznél az elmúlt négy évben viszonylag
harmonikusan együttmûködött az elnök és a vezetôség.
Nem feltétlenül érettünk mindig egyet, de meg tudtunk be-
szélni mindent. A most következô választásnak ezért nagy
a tétje. Nem az elnök személye izgalmas. A vezetôség össze-
tétele a komoly kérdés.

Valamelyik interjúban azt mondta, hogy „a vegyeshá-
zasságban élôket nem veszíthetjük el”. A neológia mai val-
lásos felfogásába ez belefér?

Kovács András felmérése szerint a mai magyarországi zsi-
dók 70 százaléka vegyesházasságban él. Ha ezt a tendenci-
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át extrapoláljuk néhány évtizedre elôre, akkor azt kapjuk,
hogy elfogy a zsidóság Magyarországon. Ezért úgy gondo-
lom, hogy a vegyesházasságokban élôk közösségünk érté-
kes tagjai kell, hogy legyenek. Nem a vallást akarjuk refor-
málni. De mondjuk, hogy van egy zsidó fiú és egy nem zsi-
dó lány. Ha a mi zsinagógánkba akarnak járni, ha a mi is-
kolánkba viszik a gyereküket, ha eljárnak a mi rendezvénye-
inkre, ha adományozni akarnak, ha velünk együtt akarnak
örülni az ünnepeinknek, akkor nekik ott a helyük. Ugyanak-
kor halachikusan mindennek rendben kell lennie – ezért
vannak a rabbik, hogy ezt segítsék. Ha ezeket a családokat
be tudjuk vonzani az iskoláinkba, a zsinagógáinkba, akkor
megvan a lehetôsége, hogy a nem-zsidó partner betérjen a
zsidóságba, és onnantól kezdve egyenrangú tagjává válik
a közösségnek.

Mekkora vallási rugalmasságot tart elfogadhatónak?
Nemrég az egyik zsinagógában egy nô olvasta fel Eszter
könyvét. Egy ilyen lépés Ön szerint belefér az egyes rab-
bik döntési jogkörébe?

Én világi vezetô vagyok, ebben a kérdésben nem vagyok
kompetens. Azt viszont állítom, hogy a magyarországi zsi-
dóságnak és a neológiának is jó, ha sokszínûek vagyunk. Én
magam is két zsinagógába járok rendszeresen, és látom a kü-
lönbségeket. Aki a lágymányosi zsinagógából elkeveredik a
Dohány utcába, az szokatlannak tarthatja az orgonával és
kórussal zajló istentiszteletet. Ez persze visszafelé is igaz – de
így mindenki tud választani. Azt tartanám szerencsésnek, ha
a rabbik nem egymással, hanem a saját közösségük fejlesz-
tésével foglalkoznának. Most azonban azt látom, hogy egye-
sek tiltással, kizárással, szankcionálással próbálják a közös-
séget „fejleszteni”. Ettôl kéne elszakadni és azzal foglalkoz-
ni, hogyan lehet közösségünkbe integrálni szekuláris zsidó
társainkat. De visszatérve a közösség fejlesztésének lehetô-
ségeire: az intézmények színvonalának javítása mellett a ci-
vil szervezetekkel való kapcsolat lehet ennek a másik útja.

A Mazsihisznek 1990 óta nem sikerült a zsidó civil szer-
vezeteket bevonni saját intézményrendszerébe.

Így van. A Mazsihisz attitûdje ebben a kérdésben hosszú
idôn át az volt, hogy a civil szervezetek kicsik, nem mérhetôk
hozzánk sem a költségvetés, sem az intézmények terén, és
nyilván csak a pénzünket akarják. A Zoltai-korszakban ezt
több-kevesebb nyíltsággal ki is mondták. A Mazsihisz vala-
mi kevéske pénzt mindig juttatott a civil szervezeteknek, de
közben igyekezett ôket a tûztôl távol tartani. A mai hozzáál-
lásunk más, noha ennek az eredményei még nemigen látsza-
nak. Ma is adunk támogatást, valamivel talán többet, mint ré-
gen, de sokkal több pénzt adni mi sem vagyunk képesek, a
költségvetésünk véges. Viszont a hozzánk fordulókat nem
küldjük el, hanem megpróbálunk velük együtt találni megol-
dást a gondjaikra. Nem a Mazsihisz forrásaiból, de a Mazsi-
hisz kapcsolati tôkéjével, lobbierejével és közéleti súlyával.
Egy példa a Limmud, amely forrás hiányában, az évi nagy ta-
nulási programját nem tudta volna megrendezni. A Mazsi-
hisz, azon felül, hogy anyagilag támogatta a programot, lob-

bizott az Európai Zsidó Kongresszus alapítványánál. A szer-
vezet legutóbbi ülésén én magam prezentáltam a Limmud
programját – és a szervezet megkapta a programja megszer-
vezéséhez szükséges forrásokat. Másik példa is van…

Ez nagyon szép, de ezek egyedi esetek. A Mazsihisz el-
nöke nem tud minden zsidó civil szervezet projektjéért lob-
bizni. Ehhez infrastruktúra kellene, az pedig nincs.

Ez kétségkívül igaz. Ma a Mazsihiszt talán túlzottan is az
elnök képviseli a külvilág felé. Lesz ezzel dolgunk a jövôben,
néhány tehetséges embert be kell vonni a közéletbe és lehe-
tôséget kell biztosítani nekik. Van demokratikusan megvá-
lasztott vezetôségünk, de a vezetôség tagjai nem feltétlen ah-
hoz értenek, ami a Mazsihisznek fontos. Bennem mindig
megvolt a szándék, hogy egyes feladatokat adjunk le a veze-
tôségi tagoknak. Az elmúlt ciklusban a szociális hálózat fej-
lesztését rá tudtuk bízni Goldmann Tamás alelnökre, a Pé-
csi Zsidó Hitközség elnökére, a helyi szociális otthon
vezetôjére, aki e téren nagyszerû szakember. Az oktatási
ügyekbe Kiss Henriettet tudtuk bevonni, aki korábban a
Scheiber iskola igazgatóhelyettese volt. A régi temetôk fenn-
tartásának ügyében Winkler Miksa elkötelezett, hiteles part-
nerünk volt. Ha az új vezetésbe olyan emberek kerülnek be,
akik egy-egy területen be tudnak segíteni, az nagy köny-
nyebbség lenne. Ezért nagy a felelôsség a választókon.

A Rumbach utcai zsinagógából közösségi és kulturális
intézmény lesz. Ez némileg meglepô: a Mazsihisz rabbik
között egy sem akadt, aki ebben a régi patinás zsinagógá-
ban szeretett volna dolgozni, közösséget építeni?

Sokfelôl, sokféle igény jelentkezik, de alapvetôen úgy gon-
dolom, errôl nem a rabbiknak, hanem a közösségnek kell
döntenie. A zsinagóga épületének két része van: az utcára
nézô irodai és egyéb helyiségek, valamint a központi zsina-
gógatér. Az elôbbivel nincs különösebb konfliktus: ott lesz
kiállítás, kávéház, együttélés múzeuma, színvonalas infrast-
ruktúra épül. A zsinagóga szakrális terének használata na-
gyobb indulatokat vált ki. A Mazsihisz vezetôsége megbízott
egy szakértôi csapatot, hogy tegyen javaslatot a szakrális tér
használatára. Úgy látták, hogy a környéken számos mûködô
zsinagóga van, ezért ha a Rumbach hagyományos zsinagó-
gai közösségként kezd mûködni, akkor nyilván a többi zsina-
gógából „szívja el” a híveket. Ezek a zsinagógák most is lét-
szám gondokkal küszködnek. Fontos lenne, hogy a Rumbach
ne ossza tovább a közösséget, hanem ellenkezôleg: gyûjtse
össze tagjaikat. A javaslat szerint a zsinagógában nem lesz
klasszikus értelemben vett közösség, rabbival. Ha lenne, ak-
kor egy rabbi autoritása rátelepedne az egész épületre. Helyet-
te péntek esténként, amikor a többi zsinagógában véget ér az
istentisztelet, egyfajta közös tanulást tartanának a heti sza-
kaszhoz kapcsolódóan. Halachikusan teljesen a tradícióink
szerint mûködne a zsinagógai tér. A többi zsinagógából átjö-
hetnek az érdeklôdôk, és magasan képzett, kiváló elôadókat
hallgathatnának. Így talán benéznének azok is, akiket a zsi-
nagógai istentisztelet nem vonz, de – mondjuk – egy kiváló
professzor elôadására eljönnének. Ezt a Rumbach vezetésé-
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nek kell majd megszervezni. 8-10 elôadó váltaná egymást,
így kb. kéthavonta kerülne rájuk a sor.

Ki lesz az intézmény vezetôje? Kiss Henriett?
Nem dôlt még el. Ô most a Rumbach körüli ügyek fô fele-

lôse, és van esélye arra, hogy ô legyen, aki az intézmény ve-
zetôje is.

Az említett teamben, amelyik a fenti koncepciót meg-
alkotta, volt rabbi?

A team tagja volt Toronyi Zsuzsa, a Zsidó Múzeum igaz-
gatója és mögötte ott van Darvas István rabbi, aki a múze-
umunk tanácsadója. A kilével kapcsolatban fontosnak tar-
tom, hogy ne mesterségesen csináljunk ott egy közösséget,
mert annak semmi értelme nincs, az nem fog mûködni. Azt
azonban el tudom képzelni, hogy elôbb-utóbb spontán mó-
don majd kialakul egy valódi közösség.

Két fontos dolgot kell még elmondani: a felügyeletet a
szakrális tér fölött a budapesti rabbiság gyakorolná. A má-
sik: ezt a koncepciót egyéves pilot programnak tekintjük, és
egy év után meglátjuk, hogy van-e ennek eredménye. Nagy
viták vannak ezzel kapcsolatban, ám még nem tudjuk meg-
mondani, hogy hatékony lesz-e vagy sem. Azzal a jelszóval,
hogy „Gyertek imádkozni!”, nem tudtunk újabb embereket
megszólítani, ez az elmúlt harminc év alatt bebizonyosodott.
Valami újat kell kitalálni. Ez most egy újfajta megközelítés,
egy izgalmas kísérlet lehet.

A javaslat a Mazsihisz égisze alatt született, vezetése meg-
küldte ezt a koncepciót a BZSH elöljáróságának, amely ettôl
mereven elzárkózott. Álláspontjuk az volt, hogy egy zsinagó-
gában hagyományosan csak egy rabbi és egy közösség lehet.
Mivel azonban most úgyis választások voltak és lesznek, én
azt javasoltam, hogy a két újonnan választott testület üljön
le, és próbáljon közösen elfogadható megoldást kidolgozni.

Elképzelhetô tehát, hogy mégis az „egy rabbi, egy kö-
zösség” koncepció kerekedik felül?

Minden elképzelhetô, de én úgy látom, hogy a BZSH mos-
tani vezetôsége elôdjénél szélesebb látókörû és rugalmasabb,
ezért a kompromisszumban reménykedem.

A Sorsok háza életre hívásának tervét a Mazsihisz –
jobb híján – tudomásul vette, és próbál vele valamit kez-
deni. Mióta azonban ez a vita zajlik, a Mazsihisz által ko-
rábban támogatott Páva utcai Holokauszt Dokumentációs
Központ (HDKE) teljesen lehanyatlott, elveszítette jelentô-
ségét. Nem merült fel a Mazsihisz vezetésében, hogy a
HDKE újraélesztését preferálja a Sorsok házával szemben?

A Mazsihisznek formálisan soha semmi köze nem volt a
HDKE-hez, azon kívül, hogy az épületet átadta e célra. A
HDKE történelemszemlélete megfelel a Mazsihisz szemléleté-
nek, de hivatalosan az intézményt soha nem támogattuk. Ami-
kor a Sorsok háza projekt elkezdôdött, és a kormány felkért
bennünket véleményezésre, akkor a Mazsihisznek az volt a
határozott álláspontja, hogy Budapestnek egy Holokauszt em-
lékközpontra van szüksége. Minden világváros-
ban egy ilyen intézmény mûködik Washingtontól Jeruzsále-
mig. Mi azt vártuk a kormánytól, hogy hozzon döntést: a Páva

utcai HDKE-t avagy a Sorsok házát kívánja fejleszteni. Hozzá-
tettük, hogy a Józsefvárosi pályaudvar területe alkalmas erre
a célra. Azt is megírtuk a kormánynak, hogy a döntés, mely
szerint Schmidt Mária alapítványa és Köves Slomó kapott fel-
hatalmazást az intézmény kialakítására, számunkra nem elfo-
gadható. Sokszor elmondtuk, hogy miért: Schmidt Mária kiír-
ta magát a Holokauszt-történészek sorából, egyetlen komoly
intézmény sem fogadja el ôt hitelesnek. Köves Slomóék pedig
soha nem foglalkoztak korábban ezzel a témával, sem tapasz-
talatuk, sem infrastruktúrájuk nincsen e téren. Az EMIH nem-
hogy a magyar társadalomba, de még a zsidó közösségbe sem
integrálódott, attól teljesen elkülönülten mûködik.

Nem olyan régen levelet kaptam Gulyás Gergely minisz-
tertôl, aki megerôsítette a kormány Sorsok házával kapcso-
latos korábbi döntését, de hozzátette, hogy ez nem zárt rend-
szer, tehát lehet csatlakozni hozzá. Nekem azonban ragasz-
kodnom kell közösségünk döntéséhez: Schmidt Máriával
nem tudjuk elképzelni az együttmûködést, mert ideológiája,
történelemszemlélete számunkra vállalhatatlan. Azt sem
tartjuk helyesnek, hogy a Köves Slomó vezette projekthez
csatlakozzunk. Újra megerôsítettük, hogy ebben a témában
a magyar kormányt fogadjuk el partnerként, neki tudunk se-
gíteni abban, hogy ez az intézmény magas színvonalú,
hiteles, világhírû intézménnyé váljon. Alapállásunk: koope-
rálni kívánunk, de nem kollaborálni. Mindenesetre a válasz-
tásokat követôen Gulyás Gergely miniszterrel egyeztetni fog
a Mazsihisz elnöke – ezt a miniszter levélben is jelezte felénk.
Konkrét javaslataim lesznek.

A nyáron megrendezendô Makkabi Játékok egyik ho-
zadéka lesz, hogy utána új sportközponttal gyarapszik a
Mazsihisz infrastruktúrája.

A kormány azt ígérte a Mazsihisznek, a Makkabi VAC-
nak és a magyar zsidóságnak, hogy a Makkabi Játékok kap-
csán létre fognak hozni egy zsidó sport és kulturális közpon-
tot. Én úgy gondolom, hogy utána ezt a Makkabi VAC és a
Mazsihisz közösen fogja üzemeltetni, a budapesti és a ma-
gyarországi zsidóság számára. Viszont az egész állami tulaj-
donban marad.

Kell még egy zsidó kulturális központ?
Sport és kulturális központról beszélek: hiszen a sportlé-

tesítményben is lehet kulturális rendezvényeket tartani. A
közösségnek jelenleg nincs olyan szabad területe, ahol egy
nagyobb rendezvényt, mondjuk egy Lag Baomert, vagy egy
nagy iskolai rendezvényt meg lehetne tartani.

Azt egyébként tudattuk a kormánnyal, hogy mi az egész
beruházásban nem kívánunk részt venni, hiszen a kormány-
nak minden eszköze megvan a kivitelezésre. Kérésünk annyi,
hogy a munkálatok addig jussanak el, hogy a Maccabi Euró-
pai Játékok ideje alatt az ünnepélyes alapkôletételre sor ke-
rülhessen.

Gadó János

Az interjú a Mazsihisz május 12-i tisztújító közgyûlése
elôtt készült, amelyen Heisler Andrást újraválasztották.  

Azt vártuk 
a kormánytól,
hogy hozzon

döntést: 
a Páva utcai

HDKE-t avagy
a Sorsok házát

kívánja 
fejleszteni
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mazsike@gmail.com, 06 1 311 6665  

 

A Szombat Alapítvány kurátorai, 
Forrás-Biró Aletta pszichológus, 

Heller Ágnes filozófus, 
Komoróczy Szonja Ráhel hebraista 
és Kovács András szociológus is 

arra biztatják Önt, hogy 

2019-re is 
fizessen elô

a Szombatra!
Neve és postacíme megjelölésével, 

legalább 6950 Ft (vagy fél évre 3500 Ft)
telebankos vagy internetes átutalásával 
a Mazsike Szombat Szerkesztôsége 

11709002-20066703 számlaszámára 
közvetlenül is intézheti elôfizetését.
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