
Zsidók a magyar sportban 
 

Asszimiláció és cionizmus 
 
 
 
Amint arról a bevezetőben már szóltunk, a magyar zsidók átlagon felül 
sportteljesítményének nem egyedüli magyarázata az egyéni rátermettség; a 
jelenségnek vannak bizonyos történelmi gyökerei. 
 
Nem véletlen, hogy a Budapesten 1849-ben született Max Nordaut tekintik a 
zsidó sport és testnevelés fő ideológusának. Ő indította el a napjainkban „Az 
izmos zsidóságért” néven ismert, sikeresnek bizonyult „Új zsidóság” mozgalmat. 
„Az atlétikának sehol sincs akkora jelentősége nevelési szempontból, mint a 
zsidóknál. Az a szerepe, hogy segítse fizikai és erkölcsi fejlődésünket, 
önbizalmat adjon…” A cionizmus legnagyobb vezetője, Herzl Tivadar jelentette 
be ezt a programot a Második Cionista Világkongresszuson, 1898-ban. Azt 
azonban már kevesen tudják, hogy három évvel korábban Henrik Schuschny, aki 
Csehországban, Prágában született, de orvosként és tanárként Budapesten élt 
és tanult, a Magyar Izraelita Irodalmi Társaság évkönyvében szinte ugyanazt írta, 
mint Nordau. Hangsúlyozta a testnevelés fontosságát, igaz? Nordauval 
ellentétben az ő célja az asszimiláció volt. „A testedzés amellett, hogy javítja az 
erőnlétet, erősíti az önbizalmat és az öntudatot… Ha a magyar zsidók amellett, 
hogy hazafiak és jól képzettek, edzettek és öntudatosak is lennének, a vallás 
lenne az egyetlen, ami megkülönböztetné őket országunk többi hazafias érzelmű 
polgárától.” 
 
E két ellentétes mozgalom fejlődése követhető nyomon a magyar zsidó 
diaszpórában. Az 1848-1849-es szabadságharcot követően Ausztria és 
Magyarország között létrejött és az Osztrák-Magyar Monarchia alapításáról 
rendelkező Kiegyezés lehetővé tette a zsidó emancipációt, és ennek 
köszönhetően az ország egész általánossá vált az asszimilációra való törekvés, 
a zsidók hazára találtak és egyre nagyobb számban és növekvő lelkesedéssel 
vettek részt az ország életében. 
 
Miután mindkét irányzat a célok megvalósításának fontos eszközeként kezelte a 
sportot, ez lehet egyik magyarázata a magyar zsidók kiemelkedő 
sporteredményeinek. Ez lehet egyik lehetséges oka annak is, hogy a magyarok 
általában nagy jelentőséget tulajdonítanak a sportban elért eredményeknek. 
Állításunk alátámasztásaként hivatkozhatunk a magyarországi zsidó sportolók 
által megszerzett olimpiai érmek számára. A magyarok 402 érmet nyertek az 
Olimpiai Játékokon, ebből 134 arany, 123 ezért és 145 bronz. (A 
csapatsportokban szerzett érmeket egy éremnek tekintjük.) 
Az egy lakosra jutó érmek száma – a lakosság lélekszámát figyelembe véve – 
nagymértékben meghaladja a nemzetközi átlagot. Legutóbb, Barcelonában 
sportolóink 11 aranyérmet szereztek, ami azt jelenti, hogy a 10 milliós 



Magyarország megelőzte többek között Franciaországot. Itt kell megjegyeznünk: 
nem elhanyagolható az a körülmény, hogy magyar zsidókról beszélünk. A 
magyar zsidóknak, miközben mindenben osztoztak honfitársaik sorsában, 
nagyobb erőfeszítéseket kellett tenniük ahhoz, hogy megőrizzék vallásukat, 
kultúrájukat és hagyományaikat. 
 
Ennek szemléltetéséhez elegendő röviden áttekinteni a magyar állam történetét, 
visszatekinteni a magyarok „vérrel átitatott évszázadaira”. 
 
A finn-ugor népcsoporthoz tartozó magyarok 1 100 évvel ezelőtt érkeztek a 
Kárpát-medencébe, ahol még nyelvükben is különbözve a szomszédos népektől, 
etnikai szigetként élték életüket. Az egészen közeli múlt évtizedeitől eltekintve, a 
magyaroknak mindig harcolniuk kellett identitásuk és függetlenségük 
megőrzéséért. Még az államalapítást is beárnyékolták a szomszédos 
uralkodóknak az ország meghódítására irányuló törekvései, majd azt követő 
évszázadokban Magyarország területe mindig a nagyhatalmak érdeklődésének 
középpontjában állt. A legnehezebb időszaknak azonban a török megszállás 
bizonyult. A magyar várak a XVI-XVII. században megállították a török inváziót, 
ez azonban az ország romba döntésével járt. Az állandó harchoz bátorságra volt 
szükség, vállalni kell a folyamatos küzdelmet. A szinte reménytelen küzdelem 
segítette egy olyan harci szellem kialakulását, amely a XIX. század végén immár 
békésebb formában nyilvánult meg a különböző sportversenyeken. 
 
Teljesen elfogadhatónak tekinthető a kisebb nemzetek törekvése a győzelemre 
olyan versenyekben, ahol a szabályok biztosítják a esélyegyenlőséget és 
garantálják, hogy a kisebb nemzetek a nagyokkal azonos elbírálásban 
részesülnek. A sportban az a legszebb, hogy a pályákon vagy az 
úszómedencében rendezett versenyben azok győznek, akik abban a pillanatban 
a legjobb teljesítményre képesek. És a versenyben mindig nagy jelentősége van 
a szellemnek és az akaraterőnek. Ezt vallotta Nordau is: „A megfelelő fizikai 
képességek előfeltétele a mentális felkészültség és a tiszta agy…”, de sem a 
veleszületett fizikai adottságok, sem egy gondolkodásra nem képes, faragatlan 
ember által megszerzett fizikai képességek nem elegendőek ahhoz, hogy valaki 
igazi sportolóvá váljék. Az a sportoló, akinek a nemzete arra kényszerül, hogy 
évszázadokon keresztül harcoljon az életben maradásáért, a kromoszómáiban 
hordozza a harcra készséget. 
 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a magyar zsidó sportolók még a legjobbak közül is 
kiemelkednek eredményeikkel. A legeredményesebb zsidó sportoló nő, Kelet 
Ágnes az 1952. és 1956. évi nyári Olimpiai Játékokon összesen 5 arany-, 3 
ezüst- és 2 bronzérmet gyűjtött. Minden idők legeredményesebb olimpikonja, 
Mark Spitz az Olimpiai Játékokon Münchenben 7 arany-érmet nyert. Az Amerikai 
Egyesült Államokban született, van azonban magyarországi kötődése, hiszen a 
nagyszülei az első világháború idején Magyarországról vándoroltak ki az 
Egyesült Államokba. 



Álláspontunkat egyszerűbb lenne igazolni, ha az Olimpia programjába már 
korábban felvették volna az asztaliteniszt. A harmincas években, 1929 és 1939 
között Barna Viktor tíz világbajnoki címet és három bronzérmet szerzett. 
 
Az ideológiai és mentális ösztönző hatások kutatásától eltekintve, továbbra is 
adósak vagyunk annak magyarázatával, miért vettek részt a magyarországi 
zsidók – lélekszámukat meghaladó arányban – a különböző 
sportmozgalmakban. Ez különösen igaz a századfordulóra, amikor az első 
labdarugó csapatok szinte kizárólag zsidókból álltak, de vívásban, vízilabdában 
és számos egyéb sportágban is rendkívül jelentős volt a zsidó sportolók aránya. 
 
Korábban a különböző sportok – elsősorban a vadászat, a vívás és a lovaglás – 
kizárólag az arisztokrácia képviselői számára jelentettek kellemes időtöltést. A 
változás az első atlétikai klubok létrejöttével következett be. A XIX. században, 
egészen a hetvenes évekig a német típusú torna dominált, ezek a foglalkozások 
azonban tornatermekhez kötődtek, és ide csak nagyon kevesen nyerhettek 
bebocsátást. A nagy áttörést az első atlétikai klubok jelentették. 
 
Az arisztokratikus körökben polgári magatartásáról elhíresült Esterházy Miksa 
gróf volt a Magyar Atlétikai klub (MAC) alapítója. A gróf néhány évet Angliában 
töltött, ahol megismerhette az ottani sportéletet. Hazatérve, Utazó álnéven írt 
cikkeivel harcot indított az atlétika népszerűsítéséért, egy rendkívüli hatású 
beszédet intézett e tárgyban a Műszaki Egyetem hallgatóihoz. 
 
A hivatalos 1876-ban bejegyzett MAC – a kontinensen elsőként – azonnal 
nyilvános versenyeket szervezett. Az egyetemi hallgatók és a polgári társadalom 
lelkesen fogadták, hiszen a szabadtéren űzött sportág nyitottabbnak és 
játékosabbnak tűnt számukra, mint a torna, a küzdősportok vagy a labdajátékok. 
 
Budapesten és vidéken egymás után alakultak a klubok, és az új klubok tagjai 
között többségben voltak a középosztály képviselői. 
 
Magyarországon ez volt az ipari fejlődés és a középosztályok megerősödésének 
időszaka. A húszas-harmincas években megindult folyamat különösen a 
Kiegyezés után kapott erőre. Ennek leglátványosabb jele volt Budapest 
fejlődése. A napjainkban is a város szívét jelentő körutak a hetvenes, nyolcvanas 
években épültek ki. Hasonló folyamat ment végbe a vidéki városokban. Az 
urbanizáció egyéb tünetei is jelentkeztek, többek között a helyi lapok és 
időszakos kiadványok megjelenése. 
 
Az arisztokrácia, miután megépítette saját palotáit, közintézmények – Magyar 
Tudományos Akadémia, Nemzeti Múzeum stb. – építésére fordította a földekből 
származó jövedelmet, és kimaradt az iparosodásból. A középosztályok 
létrejöttében, az új iparágak többek között a malomipar, a gépipar és egyéb 
feldolgozó iparágak, valamint a feljövőben levő pénzügyi szolgáltatásokban, a 
bankokban a zsidók vállalták a vezető szerepet, hiszen a zsidók addigra már 



kellő tapasztalatra tettek szert a kereskedelemben. A felső középosztály szinte 
kizárólag zsidókból állt, arányuk azonban az alsó középosztályban is magasabb 
volt, mint Angliában vagy Franciaországban. Korábban már említettük, hogy az 
atlétikai klubok tagjainak többsége a középosztályokból verbuválódott, és a 
tagság összetétele tükrözte a középosztályok struktúráját, azaz rendkívül magas 
volt a zsidók aránya. Ennek szemléltetésére bemutatjuk az MTK alapítását. 
 
Az NTE-ben (Nemzeti Torna Egyletben) meghatározó kötődés a német jellegű 
gimnasztikához arra késztette az atlétikához vonzódó tagokat, hogy 1888-ban 
egy önálló versenyt rendezzenek. Az „NTE néhány tagja” által aláírt program, a 
meghívók és a jegyek egy valódi atlétikai versenyre invitálták a tagokat: 150 m-
es távon rendeztek futóversenyt a Rudiger villa körül. A versenyben az NTE 
tagjai vettek részt: Donáth Sándor (fő szervező és titkár), Tótis Lajos, Köhn 
Arnold, Sachs Lipót, Horner Ármin és Klauber Izidor. Az NTE vezetői 
mindannyiukat feddésben részesítették, ezért az atlétikai verseny résztvevői 
otthagyták a klubot, majd ők lettek a Magyar Testgyakorlók Köre, azaz az MTK 
alapítói. Noha az MTK mindig is sok zsidó sportolót vonzott, soha sem deklarálta 
önmagát kifejezetten zsidó sportegyesületként. Hasonló volt a helyzet más 
klubokkal is, ezért a sportegyesületek közül számosan többé vagy kevésbé 
nyíltan korlátozták zsidó sportolók felvételét, hogy elkerüljék a zsidó tagok 
túlsúlyát. 
 
Magyarország egyetlen zsidó sportegyesülete, a VAC 1906-ban alakult. Ez volt 
az első zsidó sportegyesület Európában, amely nem csak tornával foglalkozott. 
Alapítója Dömény Lajos, aki joghallgatóként csatlakozott a cionista mozgalomhoz 
és ennek az eszmének szentelte egész életét. A VAC mellett létrehozta a Zsidó 
Nemzeti Alapítványt, a Kadima fiú cserkészcsapatot, valamint az első cionista 
napilapot, a Zsidó Népújságot. 
 
A VAC történetének legfontosabb eseményeivel részletesebben a következő 
fejezetben foglalkozunk 


