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• kiváló lovas

• nyaranta lányaival rendszeresen kerékpározik

• magashegyi túráinak száma közel 500-ra tehető

• legkevesebb 110 önálló csúcsot mászott meg

• a Dolomitok nagy feltárója – Cadin csoport („Dolomiten König”)

A SPORTEMBER



A HEGYMÁSZÓ EMLÉKEZETE

• 1902-ben az egyik 2837 m magas csúcsot róla nevezték el:

Cima di Eötvös



• 1888-tól Magyarországi Kárpát-

Egyesület (1873) Budapesti 

Osztályának elnöke

• 1891-ben a Budapesti Osztály 

helyén jött létre a 

Magyar Turista Egyesület

• elnök: báró Eötvös Loránd

• alelnök: gróf Teleki Géza

• ügyvivő: dr. Téry Ödön

A TERMÉSZETJÁRÁS SZERVEZÉSE



A TERMÉSZETJÁRÓ EMLÉKEZETE

• Dobogókő,1898. június 5.: báró Eötvös Loránd menedékház



AZ EGYETEMI SPORT ÉS A BEAC

• 1829 az első Oxford-Cambridge evezősverseny

• 1860 a SMAFC Európa egyik első, ma is működő egyetemi és 

társadalmi sportegyesülete

• 1887 EAC alakuló ülése

• 1897 a Műegyetemi FC megalakulása

• 1898. november 5. a BEAC megalakulása



EÖTVÖS LORÁND MEGVÁLASZTÁSA

"Uraim, fogadják a köszönetemet azért, 

hogy ebben a percben, amikor egy régi 

vágyunk megvalósítása ügyében 

egybegyűltek, akkor engem is ide hívtak 

a maguk körébe és ezen újabb 

alkotásukban nekem is részt juttattak… 

Önök még az élet lépcsőjén állnak 

uraim, s azért vágyódnak a sportra, hogy 

ezáltal is mindig és mindig jobban 

férfiakká váljanak.”



A BEAC ALAPVETÉSE

Alapszabály 1898

„1. § A Club célja: az ifjúság testi 

kiképzése. E cél elérésére a club az 

ifjaknak módot és alkalmat nyújt arra, 

hogy a testnevelés összes ágaiban

gyakorolhassák magukat és időnként 

versenyeket rendez, melyeken a 

győzőknek arany-, ezüst- és 

bronzérmeket és tiszteletdíjakat ajánl 

fel, és legnagyobb jutalmul a »bajnok«

címet adja.”



Elnökség

 elnök: Eötvös Loránd egyetemi tanár, tudós államférfi

 alelnök: Klupathy Jenő, egyetemi tanár (később MASZ alelnök)

 főtitkár: Záborszky István tanársegéd

 pénztáros: Erdey Antal egyetemi tanácsjegyző

 ifjúsági elnök, kari alelnökök és tagok: 14 hallgató

Támogatók

- Vallás és Közoktatási Minisztérium (1000 Ft/év)

- Budapest Főváros (ingyenes területhasználat)

- tagdíjak (5 Ft/év)

Sportágak

- atlétika, torna, vívás, korcsolyázás

A BEAC EÖTVÖS LORÁND ALATT



BEAC – EÖTVÖS KORA ÉS ÖRÖKSÉGE

„A BEAC 1906/7. tanévi nyilvános működését a vidéki sportegyesületek 

versenyein aratott diadalokkal kezdte meg. Valóságos missziót teljesítettek, 

midőn az ország minden részében, minden szóbeszédnél fényesebben 

tettekkel mutatták meg, hogy a budapesti egyetemi ifjúság helyes utakon 

halad akkor, amikor a szellem kiművelése mellett nem feledkezik meg a 

test kultuszáról sem.”

Világbajnokok

- 1937. Bogáthy-Bogen Erna és Vargha Ilona, női tőrcsapat

Rajczy-Rasztovich Imre, kardcsapat

- 1953. Sákovics József, párbajtőr

- 1955. Kovácsi Aladár, öttusa-csapat

- 1955. Dömölky Lídia, női tőr és tőrcsapat

Gyuricza József, férfi tőr



Prokopp Sándor

300 m hadipuska

1912 Csik Ferenc

100 m gyors

1936

dr. Rajczy Imre

kardcsapat

1936 Kovácsi Aladár

öttusa csapat

1952

dr. Hámori Jenő

kardcsapat

1956 Németh Angéla

gerelyhajítás

1968

BEAC – OLIMPIAI BAJNOKOK



EGY KÉSEI ÖRÖKSÉG: 5VÖS5

• UNESCO: International Day of University Sport (szeptember 20.)

• 5vös 5km futóverseny: 950 hallgatóval és oktatóval 

• Jótékonysági Egészségséta: 500 m séta az egészségért



EMLÉKTÁBLA (2018. SZEPTEMBER 7.)



MIÉRT SPORTOLJUNK?

„Nem a Váci utcában találhatja meg a tanulóifjúság 

mulatságának saját otthonát; foglalja le hegyeinket 

akár a Bakonyig kirándulásainak, a Rákos mezejét 

játékainak, és a Duna habjait evezősversenyeinek. 

Itt, barátok közötti versenyekben, mulatva fogja 

megszerezni az ifjú azt a kincset, amely férfivá 

avatja: az akarat erejét, a kitartást a küzdelemben.”

báró Eötvös Loránd



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

mozes@elte.hu


