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"A SIKERES ELSPO~TOLO 
A LEGJOBB REKLAM" 

Jusztin Ádám, a Maccabi elnöke, tanulmányai után (és közben) profi kosárlabda-játékos- játszott a BP 
Honvéd, a MAFC, a Kaposvár, a Szo lnok kosárlabdacsapataiban, valamint Izraelben a Maccabi Haifa csapatában . 
Több százszoros NBI-es játékos. Sportolói pályafutása után az ékszer- és gyémántüzletágban dolgozott, 
jelenleg marketingigazgató más területen. Négy gyermek édesapja, számos zsidó szervezet tagja. 

- Az 1906-ban alapított VAC a rendszerváltás ide
jén Maccabi V AC néven alakult újjá. 

- 1989-ben alakultunk újjá, Maccabi Vívó és Atléti
kai Club néven. A V AC-ot hoztuk a múltból, a Maccabit 
pedig azért választottuk, mert a Hakoah mellett a nem
zetközi zsidó sportegyesületek között ez a legelfogadot
tabb. Tagjai vagyunk a Maccabi Európai Szövetségnek 
(EMC) és a Maccabi Világszövetségnek (MWU) is. Utób
bi, hatszázezer tagjával, az egyik legnagyobb zsidó 
szervezet a világon. Rendszeresen részt veszünk a Mac
cabi Európa Játékokon és a Maccabi Világjátékokon, és 
különféle regionális megmérettetéseken is. 

- Fontos szempont, hogy a Maccabi VAC megje
lenjen a nemzetközi porondon, vagy inkább a hazai 
zsidó közösség sportolásának megszervezése az el
sődleges cél? 

- Egyik nincs a másik nélkül. Például a Maccabi Euró
pa vagy Világ játékokon (Maccabiah) részt venni na
gyon költséges, ugyanakkor rendkívüli élmény és ha
talmas motivációt is jelent a résztvevöknek. Nagyon 
fontos, sőt, lényegesebb szempont lenne, hogy a hazai 
zsidó sport minél szélesebb bázisra támaszkodjon, már 
csak az utánpótlás biztosítása miatt is. 

- Hányan sportolnak a klub ban, és hogyan kerülnek 
a klubhoz? 

- NagY.iából kétszázra tehető az állandó sportoló lét
számunk, ezek között vannak gyerekek, felnöttek és idő
sek is. Korábban inkább felnőttekre koncentráltunk, pár 
éve kezdtünk el tudatosan gyerekekkel is foglalkozni. 
Főként zsidó intézményekkel vettük fel a kapcsolatot. 
A gyerekek esetében egyszerűbb a helyzet, hiszen eleve 
van zsidó hátterük. A Maccabi-VAC tagjaiként külsösé
gekben és ideológiában iskötödünk a cionizmushoz és Iz
raelhez, épp úgy, ahogy elődeink. Ennek talán leglátvá
nyosabb jele, hogy Dávid-csillagos mezben versenyzünk. 

- Minden klubtag zsidó, vagy vannak más szempon
tok is? Például valaki közeli edzéslehetőséget keres ... 

- Bárki tagja lehet a klubnak, aki elfogadja ideoló
giánkat és ezeket a szempontokat A teljes létszám 10-15 
százaléka nincs közvetlen kapcsolatban a zsidó közös
séggeL A többiek a legkülönbözőbb csoportokból kerül
nek ki, vannak vallásos zsidók, itt élő izraeliek, vegyes 
családból származók, vagy olyanok, akiknek házastársa 
zsidó. Ha viszont részt veszünk valamilyen nemzetközi 
rendezvényen, a Maccabi Világszövetség szabályait kell 
követnünk. Így például a Maccabi Világjátékokon zsidó 
sportolók részvételét válják el a szervezők. Ha nem zsidó 
sportoló szeretne indulni, akkor azt a szövetségtől kell 
kérvényezni, ezt azonban nagyon alapos indoklás hiá
nyában el szakták utasítani. 

- A Maccabi V AC-ban kizárólag amatörök spor
tolnak? 

-A klub elsősorban szabadidősporttal foglalkozik, de 
vannak kiemelkedő, profi sportolóink is. Ők azonban 
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más klubokban versenyeznek, mert hiába kötödnek hoz
zánk, a zsidó közösséghez, nem minden esetben tudjuk 
biztosítani a megfelelő szakmai és infrastrukturális felté
teleket. De a Maccabijátékokon ök is részt vesznek. Ilyen 
például S. Kovács Ádám karate-világbajnok, aki sokáig a 
mi színeinkben sportolt, késöbb az MTK-ban folytatta. 
Vannak fordított esetek is, amikor egy sportoló eleve más 
egyesületben készül, de a Maccabi-játékokra már együtt 
utazik velünk. A Maccabi jogi értelemben sportegyesü
let, vannak sportolóink és edzöink, de nincsenek létesít
ményeink, infrastruktúránk, így egyfajta "ernyöszerve
zetként" is működünk, amikor a nemzetközi versenyekre 
"összegyűj1jük" a zsidósághoz kötődö sportolókat 

- Milyen szakosztályok müködnekjelenleg a Mac
cabiban? 

- Kosárlabdában jól állunk, női csapatunk ugyan 
nincs, de a férfiak a regionális bajnokságban szerepelnek, 
ami a harmadik vonalnak felel meg. Két gyermekcsapa
tunk is van, a Lauder, illetve a Scheiber iskolában, sőt, 
most már a Benjamin óvodában is van gyerekkosárcsa pa
tunk. Müködik a nagy hagyományokkal rendelkező tor
naszakosztályunk, mivel azonban e sportágban sincsenek 
megfelelő eszközeink, együttműködünk a Postás SE-vel. 
Akik nálunk szeretnének tornázni, öket oda irányí1juk, ott 
van saját edző nk is- sajátos helyzet tehát, hogy tornásza
ink Maccabi VAC tagok, ugyanakkor a Postás igazolt 
sportolói. Bridzsszakosztályunk a tomához hasonlóan 

szintén nagy múltra tekint vissza. Főként az idősebbek 
körében népszerű, de fiatalok is részt vesznek a szakosz
tály életében, sőt, legutóbb a Maccabi Európa-játékokon 
16-17 éves bridzsversenyzőink is részt vettek. Labdarú
góink az MTK szurkolói csapatával közösen a budapesti 
bajnokság III. osztályában MTK-Maccabi néven szerepel
nek Ők nem Dávid-csillagos mezbenjátszanak. Van saját 
teremlabdarúgó csapatunk is, akik azonban nem indul
nak bajnokságban, csak amatör tornákon. Egy éve kezd
tük szervezni vizilabda-szakosztályunkat, ma már jól 
működö felnőtt vizilabda-csapatunk müködik, a Honvéd 
Dózsa György úti uszodájában tar1juk edzéseinket A vi
zilabda-szövetség tagjai vagyunk, reményeink szerintjö
vöre már indulni fogunk a Budapest -bajnokságban. Pedig 
szkeptikusak voltunk, hogy össze tudunk szedni egy csa
patra való zsidó vizilabdázót, de az első edzésünkön har
mincan jelentek meg. Mivel a zsidó közösségben mindig 
is nagy hagyománya volt a vizilabdának, a saját csapatot 
nagyon fontosnak tar1juk. 

- A "hagyományos" sportágak mellett milyen sze
rep jut a krav magának? Logikusnak tűnik, ha valaki 
nem zsidóként szeretne ezzel a sportággal megismer
kedni, elsőként a Maccabi V AC-ot fogja felkeresni. 

- A kravmaga-szakosztályunk régóta és nagyon jól 
működik. A Scheiber-iskolában vannak az edzéseink, 
ahová nem csak fiatalok, de idősek is eljárnak. Nem ver
senysport, tehát edzések, illetve bemutatók is vannak. 
Alapvető szempont, hogy a Maccabi VAC kravmaga
szakosztályának kizárólag a zsidó közösséghez kötődö 
sportolói lehetnek. A krav maga egyik fontos szabálya, 
hogy a potenciális ellenfelet nem szabad megtanítani er
re az önvédelmi sportra, vagyis a tudás nem adható át 
bárkinek, például olyannak, aki ellenségesen viszonyul 
Izraelhez. Ezt a szabályt a sportág elterjedésével sokan 
megszegték. A Maccabi VAC természetesen vigyáz arra, 
hogy ne oktassanak illetékteleneket 

- Hogyan viszonyulnak a különbözö zsidó szerve
zetek a Maccabi V AC-hoz? 

- Úgy látom, a zsidó közösség vezetöi nem tar1ják 
minden esetben igazán fontosnak a sportot Nem a 
Maccabi VAC ellen irányul ez, hanem a zsidók testedzé
sét általában nem karolják fel. A zsidó sport támogatása 
- és itt nem csak anyagiakra gondolok - gyakorlatilag 
nulla. Ez elkeserítő, mert nem figyelnek arra, hogy a mai 
zsidó gyerekek sportolj anak, erősek legyenek, és aktiv ré
szesei a magyar sportoló társadalomnak. Vagy akár le
gyenek sikeres élsportolók, aminél jobb "reklám" nem is 
kellene a zsidó közösségnek. Biztos vagyok abban, ha va
laki a dobogón tetején áll, elénekli a magyar himnuszt, 
ugyanakkor a nyakában ott egy Dávid-csillag - ez még 
azok véleményét is pozitívan befolyásolha1ja, akik 
egyébként ellenségesek a zsidókkal szemben. Erre szeren
csére már számos példa volt a magyar sporttörténetben. 

Sz. P. 


