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BEAC – AZ ELSŐK

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István

Az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club a kezdetektől 
fogva úttörő szerepet töltött be a magyar sportéletben. A 20. század 
elején az egyesület a magyar sport fejlődésének egyik fontos szereplőjévé 
vált. Vezetői, tagjai több sportág meghonosításában és népszerűsítésé-
ben is az élen jártak, munkásságuk példát mutatott a később megalakuló 
egyetemi sportegyesületek számára is. A XI. kerületi sportklub fennállása 
óta 6 olimpiai bajnokot, több világ- és Európa-bajnokot, valamint több 
száz országos bajnokot adott Magyarországnak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Club elválaszthatatlanok egymástól. Nincs egyetemi sport a BEAC nélkül, 
és nincs BEAC az ELTE nélkül. A kiállítás az Egyetem és a Klub közös törté-
nelmének legszebb és legérdekesebb pillanataiba enged betekintést. Ez-
zel szeretnénk csatlakozni azon sportegyesületekhez, akik méltó módon 
kívánnak megemlékezni a kiemelkedő sportolóikról, vezetőikről. Célunk 
megőrizni az általuk felépített közösség hagyományait és örökségét.

Kiállításunkban az egyesület történetét olyan kiváló BEAC-osok érdemein 
és eredményein keresztül kívánjuk bemutatni, akik teljesítményükkel meg-
becsülést szereztek Magyarországnak, az egyetemi sportnak és méltán 
írták be úgy őket a történelemkönyvekbe, mint „ELSŐK”. 



Pázmány Péter volt az első, aki olyan egyetemet alapított 
Magyarországon, amely hosszútávon életképesnek bizonyult: 
az 1635-ös kezdet óta folyamatosan működni tud, közel négy 
évszázada az ország első egyeteme. Eötvös Loránd, a világhírű 
fi zikus, akinek nevét az egyetem 1950 óta viseli, volt az első, 
aki felismerte, hogy ennek az egyetemnek sportegyesületre is 
szüksége van, így 1898-ban, a Budapesti Tudományegyetem 
volt rektoraként megalapította a Budapesti Egyetemi Atléti-
kai Clubot. „Itt, barátok közötti versenyekben, mulatva fogja 
megszerezni az ifj ú azt a kincset, amely férfi vá avatja: az akarat 
erejét, a kitartást a küzdelemben” – fogalmazott Eötvös a sport-
klubról, amelynek első elnöke lett, jól tudva, hogy az akaraterő 
és a kitartás az egyetemi képzéshez és a tudományos pályához is 
nélkülözhetetlen erények. Sport és egyetem ilyen, hasonló prio-

ritásai miatt öröm, hogy a BEAC az ELTE sportegyesületeként működik. Tavaly első alkalom-
mal ünnepelte az egyetem a klubbal közösen a magyar sport napját, amely ezúttal egy napra 
esik az intézményünk alapítására emlékező, minden évben megrendezett Pázmány-nappal. 
Ünnepeljük együtt a sport és a tudomány kiválóságait, az akaraterő és a kitartás diadalait!

Dr. Mezey Barna
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

KÖSZÖNTŐ

A BEAC-Az elsők című kiállítás a sportegyesület több 
mint egy évszázados történetét mutatja be. A sport 
nem független a társadalom, a politika történetétől. 
A kiállítás látogatói ismerik hazánk elmúlt évszá-
zadának történetét, így az itt látottakat abban kell 
elhelyezni. Tudni kell azt, hogy a 19. század végén 
mennyi energia, tettrekészség, újítási, sőt, teremtési 
vágy feszült Magyarhonban. Ezt ismerve nem meg-
lepő, hogy a testedzés terén is klubok, egyesületek 
alapultak, s ez ott munkált a legaktívabb korosztályban, az egyetemi ifj úságban is.
A boldog békeidők eltűntek, a 20. században az országot többször is politikai kataklizmák 
rázkódtatták meg, de a sport mindig lehetőséget adott egy teljesebb élet megteremtésére. 
Egészséget adott az egyénnek és élményt a közösségnek. A versenysport, a versenyszellem 
megjelenése ugyan változást hozott, ám – még az egyéni sportágak terén is – ez a közössé-
get, a klubtársakat, a szurkolókat erősítette. Ennek az évszázados történetnek nagyon sok 
hőse volt, akik a mai egyetemi fi atalság számára példák lehetnek és akiket méltóképpen idéz 
fel a kiállítás.

Dr. Karácsony András
a BEAC elnöke



A Tudományegyetem élen járt a magyarországi egye-
temi sport létrehozásában. Az egyetem oktatói közül 
Dr. Záborszky István tanársegéd, és Dr. Klupathy Jenő 
egyetemi tanár aktív tevékenysége végül meggyőzte 
báró Eötvös Loránd világhírű fi zikust, a Tudomány-
egyetem korábbi rektorát, lelkes természetjárót, hogy 
vállalja el az új sportklub elnöki tisztét.
1898. november 5-én megalakult a Budapesti Egye-
temi Atlétikai Club! Eötvös Loránd e szavakkal szólt 
hallgatósága felé:

„Uraim, fogadják a köszönetemet azért, hogy ebben a 
percben, amikor egy régi vágyunk megvalósítása ügyé-
ben egybegyűltek, akkor engem is ide hívtak a maguk 
körébe és ezen újabb alkotásukban nekem is részt jut-
tattak…Önök még az élet lépcsőjén állnak uraim, s azért 
vágyódnak a sportra, hogy ezáltal is mindig és mindig 
jobban férfi akká váljanak.”

Az első mérföldkövek a BEAC életében

- 1898-ban megalakultak az első szakosztályok: atlétika, torna, vívás, labdarúgás, korcsolya
- 1899-ben a BEAC alelnökét, dr. Klupathy Jenő egyetemi tanárt választották a Magyar Atléti-     
   kai Szövetség alelnökének
- 1899. március 30-án került megrendezésre a BEAC első házi atlétikai versenye
- 1901 januárjában a BEAC részvételével megalakult a Magyar Labdarúgó Szövetség
- 1901 szeptemberében a BEAC a főváros támogatásával megnyitotta versenypályáját
   Lágymányoson (a mai Allee bevásárlóközpont helyén)
- 1902 novemberében Eötvös Loránd helyére a közgyűlés közfelkiáltással Szemere Miklóst             
   (országgyűlési képviselő, jogász, diplomata) választotta meg.
- 1903-ban Szemere Miklós az akkori Pusztaszentlőrincen (mai XVIII. kerület) felépítette az  
   akkori idők egyik legmodernebb céllövőházát, ezzel megalapozta a sportág későbbi sikereit
- 1906-ban került sor az első magyarországi dzsúdó edzésre a BEAC lágymányosi pályáján
- 1907-ben a BEAC kezdeményezésére megalakult az első európai főiskolai sportszövetség,
   a Magyar Főiskolai Sportszövetség

A BEAC ÉS AZ EGYETEMI SPORT HAJNALA



ELSŐK, HŐSÖK, MÁRTÍROK

A századforduló sportideálja az „all-round” versenyző volt, aki több sportágban is 
eredményes tudott lenni. A második újkori, 1900-as párizsi olimpián a résztvevő 
kilenc magyar atlétából ketten is BEAC-osok voltak:

1900-ban, Párizsban fi atal joghallgatóként, 
175 centiméteres, bronzérmet érő ugrásával 
Gönczy Lajos nyerte a BEAC és a magyar 
magasugrás első olimpiai érmét. A Nagy Há-
ború azonban nem kegyelmezett neki, 1915. 
december 3-án Doberdón hősi halált halt.

Speidl Zoltán rendkívül sokoldalú és tehetséges fi atalember volt. Sportkar-
rierjét a Magyar Úszó Egyletben, mint úszó kezdte, majd a BEAC-ban, mint 
síkfutó ért el kiemelkedő sikereket. Részt vett az 1900. évi párizsi olimpián, 
ahol a magyar futók közül egyedül ő ért el helyezést, ötödikként ért célba. 
A BEAC képviseletében részt vett a Magyar Labdarúgó Szövetség 1901-es 
megalapításában és az igazgatói tanács tagja lett. Emellett pedig ő volt az 
első magyar bajnoki futballmérkőzés játékvezetője. 1907-ben lefordította a 
BEAC-ban tanfolyamot vezető japán Sasaki Kichisaburo szakkönyvét, ezzel 
megalkotta az első nem japán nyelvű dzsúdószakkönyvet.

Speidl és Gönczy mellett kiemelkedő eredményeket értek el az 1908-as lon-
doni olimpia bronzérmes váltó tagjai Mezey (Wiesner) Frigyes és Rácz Vilmos, 
úszásban a londoni olimpián ezüstérmet szerző és sokszoros magyar bajnok 
Las Torres Béla, és a szintén ezüstérmet szerző Somodi István is. Szokoly 
Alajos, Magyarország első olimpiai érmes sportolója, a MAC kiváló atlétája 
pedig a Tudományegyetem orvostanhallgatójaként vállalt aktív szerepet a 
BEAC szervezésében.

A világégés nemcsak az ország, de a BEAC és a sportolók sikerét is megtörte. 1915-ben 
Gönczy Lajos, Kovács György, és Las-Torres Béla az olasz fronton hősi halált haltak, Mezey 
(Wiesner) Frigyes pedig megsebesült. Az első világháború éveiben Speidl Zoltán egészségi 
állapota is megromlott, és 1917. július 3-án elhunyt.



AZ ELSŐ ARANY - PROKOPP SÁNDOR

A BEAC elnökének, Szemere Miklósnak a magyar sportlövé-
szetért 1903-ban megkezdett munkájának egyik legnagyobb 
gyümölcse volt Prokopp Sándor sikere, amelynek köszönhető-
en felvirágzott hazánkban a sportlövészet.

Prokopp Sándor a céllövészettel a BEAC keretein belül, az 
1903-ban megnyitott pusztaszentlőrinci Szemere-lövöldében 
joghallgatóként kezdett el foglalkozni. 1908-ban szabadpuska 
versenyszámban részt vett a londoni olimpián is. Ez az olimpia 
még nem a nagy sikerről szólt, de ez nem vette el a 21 éves ifj ú 
versenyszellemét.

Kitartóan készült, időközben számot váltott, mivel a 300 m-es 
fekvő hadipuskában bizonyult a legjobbnak. Illetve csak a má-
sodik legjobbnak mivel a szövetség Hammersberg Géza mö-
gött, csupán tartalékként számolt vele a stockholmi olimpián.

Elszántságát mutatja, hogy miután Hammersberg lemondta az olimpiai szereplést, minden 
támogatás nélkül, önköltségen utazott el Stockholmba. Egyáltalán nem számított esélyes-
nek tartalékversenyzőként, így az egyedüli terhet a vállára vetett puskája jelentette.

Óriási meglepetésre, Prokopp tíz lövés után 97 pontos eredmény-
nyel utasította maga mögé a két nagy favoritot, az amerikai 
Osburnt és a norvég Skogant. Ezzel a fantasztikus teljesítménnyel 
pedig büszkén emelhette magasba a magyar sportlövészet és a 
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club első olimpiai aranyérmét.

AZ ELSŐ MAGYAR SPORTLÖVŐ OLIMPIAI BAJNOK



ELSŐK A PÁLYÁN

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club futballélete szinte egyidős a magyar foci történetével, 
már a klub megalapításakor, 1898-ban létrejött a labdarúgó szakosztály, majd a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 1901-es alapításában is aktívan részt vett az egyesület.

Az első világháború nehéz éveiben egyedül a 
labdarúgó szakosztály fénye pislákolt, mely 
leginkább a szakosztályvezető, MLSZ alelnök 
és BEAC főtitkár Dr. Földessy János aktív sze-
repvállalásának volt köszönhető. 1922 őszére 
fejeződtek be a közel 5 millió koronából 
megvalósuló fejlesztések, melynek eredmé-
nyeként egy korszerű, 15.000 fős lelátóval 
rendelkező BEAC-sportpályát avathattak fel.

Ez a fejlesztés a BEAC-os fociéletre is nagy 
hatással volt. Az 1924/25-ös bajnokságban 
már az I. osztályban szerepelt a csapat, és 
9. helyezést ért el, ami mindmáig a BEAC 
labdarúgó szakosztály legjobb eredménye. 
Ekkoriban több válogatott játékos is játszott 
a csapatban, többek között Pluhár István, 
Stofi án János és Pesovnik László.

Pluhár István joghallgatóként a BEAC színeiben kezdett futballozni. Pápai 
névvel kétszer volt válogatott labdarúgó, majd a Testnevelési Főiskola 
labdarúgás tanára. Emellett a Nemzeti Sport tudósítója, rovatvezetője, 
majd főmunkatársa volt, ahol kiváló alkalma nyílt a sporttudósításban 
elmélyíteni tudását. 
1930. május 11-én, Magyarországon elsőként közvetített rádióban futball-
mérkőzést, a Magyarország-Olaszország Európa Kupa találkozót Bár a 
magyar csapat 5-0-ra kikapott, ő olyan jól szerepelt, hogy a lapok másnap 
így írtak róla: „a legjobb játékos Pluhár volt!”.
Ezután a Magyar Rádió sportriportereként jellegzetes, ellenállhatatlan 
közvetítéseivel rengeteg rajongót szerzett a magyar sportnak. Ő közvetít-
hetett elsőként élőben az olimpiáról, így egy ország szurkolhatott együtt 
az 1936-os berlini olimpia 10 magyar bajnokának, köztük Csik Ferencnek, a 
BEAC „Ferkójának”.



A BEAC ELSŐ ARANYKORA - AZ EGYESÜLET VILÁGHÍRŰVÉ VÁLIK

Az 1930-as évek elején a Yolland Arthur, Esterházy László, Pluhár 
István „hármasnak” köszönhetően a BEAC a legsikeresebb kor-
szakát élte. A Tudományegyetem tanára, Yolland Arthur angliai 
tapasztalatait felhasználva, sokat tett a BEAC és az egyetemi 
sport fejlődéséért, megerősítéséért. 1919 és 1946 között 21 éven 
keresztül volt a BEAC tanárelnöke és fejtette ki hathatós munkáját 
az egyetemi sportéletben, melynek eredményeképp a BEAC 1932-
ben felavathatta korszerű, 615 öltözőszekrénnyel, 27 mosdóval és 
fürdővel, valamint központi fűtéssel ellátott klubházát a mai Allee 
bevásárlóközpont helyén. 1935-ben itt nyithatták meg a már valóban európai szintű 
12.000 fő néző befogadására alkalmas labdarúgó-, tenisz-, és atlétikapályával rendel-
kező BEAC-sporttelepet.

A VI. Főiskolai Világbajnokság (FVB) rendezési jogát a Magyar Főiskolai Sportszövet-
ség a Pázmány Péter Tudományegyetem alapításának 300. évfordulója alkalmából 
pályázta és kapta meg, és így az esemény házigazdája az egyetem és a BEAC lett.

A BEAC stadion az 1935. augusztus 10-18 között megrendezett FVB 
központi helyszínének számított. Az eseményen 26 ország 774 spor-
tolója képviseltette magát. A sikeres 1935-ös FVB révén nemzetközi-
leg is elismertté vált a Tudományegyetem és a BEAC sportélete.

A BEAC első aranykorának kiemelkedő alakja volt Bogáthy-Bogen 
Erna, Gerevich Aladár 7-szeres olimpiai bajnok felesége, aki 1931-ben 
került a BEAC-hoz. 1932-ben már a Los-Angeles-i olimpiára utaz-
hatott, ahol egyéni tőrvívásban bronzérmet szerzett, ezzel ő lett 
Magyarország első női olimpiai érmese.

Bácsalmási Péter igazi all-round egyéniség volt. Többszörös 
bajnok hármasugrásban és tízpróbában.1932-ben a Los Ange-
les-i, 1936-ban pedig a berlini olimpián is részt vett, utóbbin 
rúdugrásban hatodik helyezést ért el. Mind a két olimpián 
ő vihette a magyar csapat zászlaját, az 1936-os olimpiai 
fogadalomtételre pedig éppen a BEAC-stadionban került sor, 
ahonnan útnak indultak a magyar sportolók Berlinbe.



A MÁSODIK ARANY - CSIK FERENC

„A mai kor ideálja még a tudósok között is az, aki a test és lélek 
harmóniájában él, és talán nem is túlzok, ha egyszerűen azt 
mondom, hogy az ideál közöttük is a sportember.” – Csik Ferenc

Csik Ferenc érettségije után orvostanhallgató lett, így került 
Keszthelyről Budapestre. Már az első évében, 1931-ben be-
iratkozott a BEAC-ba, ekkortól minden reggel két órát úszott, 
néha vízilabdázott is. A visszaemlékezések szerint az egy évvel 
későbbi los angeles-i olimpiai hírekre ábrándozva ezt mondta: 
„A legközelebbi olimpiára valahogy el kellene menni!”

Ezért mindent elkövetett; 1934-ben Magdeburgban az Euró-
pa bajnokságon két aranyérmet nyert, ő volt a párizsi Grand 
Prix győztese, majd magyar bajnok lett. Ebben az évben 
összesen 55 versenyen indult. 1935-ben a Főiskolai Világbaj-
nokságon három aranyérmet is nyert.

Az 1936-os berlini olimpián beteljesült a vágya, a 100 mé-
teres gyorsúszás bajnoka lett, mely mellé még egy bronzér-
met is szerzett a 4x200 méteres gyorsúszó váltó tagjaként, 
ahol a szintén BEAC-os, Lengyel Árpáddal úszott együtt.

Az olimpiai győzelme után egy évvel avatták doktorrá, 1939-ben pedig visszavonult a 
sporttól, és a Képes Sport szerkesztője, a magyar úszóválogatott edzője lett.
A II. világháború alatt végig katonaorvosként dolgozott itthon. 1945 márciusában, 
harmincegy évesen a háború végnapjaiban egy légitámadásban hunyt el. Temetésén 
Hajós Alfréd az első magyar olimpiai bajnok tartott megható búcsúbeszédet.



A HARMADIK ARANY - RAJCZY-RASZTOVICH IMRE

A sport mindig kitüntetett helyet foglalt el Rajczy Imre 
életében. Az egyetem megkezdése után rögtön beiratkozott 
a BEAC-ba, ahol Gerentsér László vívótanár vezetése alatt 
kezdett versenyezni. Az eredmények sem maradtak el, 23 
évesen a kardcsapat tagjaként aranyéremmel tért haza a 
varsói Európa-bajnokságról.

Az 1935-ös budapesti főiskolai világbajnokságon Rajczy 
három színtéren bizonyított: az FVB egyik rendezőjeként egy 
sikeres világversenyt bonyolított le, egyéniben és csapatban 
pedig a dobogó legfelső fokára állhatott. Majd az Euró-
pa-bajnokságon csapatban megvédték bajnoki címüket.

Ilyen előzmények mellett 1936-ban joggal re-
ménykedhettek az olimpiai aranyban. A dön-
tőben az olaszok négyszer ragadták magukhoz 
az előnyt. Négyszer sikerült talpra állni, ezt 
követően zsinórban nyerte az asszókat a magyar 
csapat és lett olimpiai bajnok Berlinben.

Egy év múlva, 1937-ben teljesedett ki Rajczy 
Imre pályafutása: 26 évesen a párizsi világbaj-
nokságon a hőn áhított VB címet is sikerült meg-
szerezni csapatban, majd az olaszországi San 
Remóban az Aranykard versenyen egyéniben is 
diadalmaskodott, így a világranglista élére került.

A II. világháború után elhagyta Magyarországot. Argentínában, Buenos Airesben 
telepedett le, ahol sportemberként tíz éven keresztül az argentin kardválogatottat 
edzette, titkárként pedig az Argentin Olimpiai Bizottságot segítette. Később a Hun-
garia magyar klub vívószakosztályának is elnöke lett. 1978. március 31-én, 67 éves 
korában érte utol a halál.



VILÁGELSŐ TENISZCSILLAG - ASBÓTH JÓZSEF

Bár csak két éven át, 1946-1948 között viselte az E betűt és 
volt BEAC-os, ekkor ragyogott legfényesebben a magyar 
tenisz állócsillaga, aki 1947-ben nyerte a magyar tenisztör-
ténelem első és eddigi egyetlen férfi egyéni Grand-Slam 
(Roland Garros) trófeáját.

Az 1930-as évekre Európa már a fiatal Asbóth József lábai 
előtt hevert. 1938-tól tagja volt a Davis Kupában szereplő 
magyar csapatnak, 1942-ben pedig elsőnek rangsorolták az 
európai férfi mezőnyben. Briliáns technikájú játékos volt, 
az elegancia uralta minden mozdulatát, de még öltözetét, 
megjelenését is.

Sajnos a második világháború megakasztotta pályafutását, 
de innen is fel tudott állni, és legnagyobb sikerét a világ-
égés után érte el. 1946 közepén a Budai Torna Egyletből 
Körmöczy Zsuzsával együtt érkezett a BEAC-ba, és éppen 
itt érte el élete legnagyobb sikerét. 1947-ben, a Roland 
Garroson férfi egyéniben első helyezést ért el, amely mind 
a mai napig a legnagyobb magyar teniszsikernek számít. 
A trófea mellé ráadásul egy bronzot is kivívott, a szintén 
BEAC-os Körmöczy Zsuzsával vegyes párosban. Ezzel 
Körmöczy volt az első magyar nő, aki dobogóra állhatott 
Grand-Slam tornán.

Asbóthot éveken át a világ első 10 játékosa közé sorolták. Magyarországon sokáig 
nem talált legyőzőre, férfi egyesben 13, férfi párosban 10, vegyes párosban pedig 5 
bajnoki címet szerzett. 1948 végén véget ért a BEAC teniszsportjának nagy sikerso-
rozata, Asbóth József, Körmöczy Zsuzsa és sok más kiváló játékos a Vasasba igazolt 
át. A távozók nem tudhattak róla, de megérezték a szakosztály megszüntetését.

Asbóth József visszavonulása után edzői karrierjét Belgiumban kezdte, mint szövet-
ségi kapitány, majd Németországba költözött és egészen 1986-ban bekövetkezett 
haláláig az Iphitos München edzője és magántréner volt.

AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN MAGYAR EGYÉNI GRAND SLAM GYŐZTES FÉRFI TENISZEZŐ



A BUDAPESTI HALADÁS-KORSZAK CSILLAGAI

A Rákosi-korszak szovjet típusú államszocialista sportirányítási modellje erős hatás-
sal volt az egyetemi sportéletre is. A sportegyesületeket összevonva új néven, úgy-
nevezett „mozgalmi” jellegű szervezetek irányítása alá helyezték, így 1951. október 
29-től a BEAC a Műegyetemi Atlétikai és Football Clubbal (MAFC) közösen Budapesti 
Haladás SE néven működött tovább. A Budapesti Haladás mindössze 5 évet ért meg, 
az 1956-os forradalom alatt első lépésként szüntették meg ezeket a kényszerszerve-
zeteket és kaphatta vissza újra a nevét és autonómiáját a BEAC.

A korszak a vívószakosztály sikereiről híres. A Semmelweis utcai vívóteremben Szabó 
László és a dr. Bay Béla mesterek vezetésével egy olyan vívógárda szerveződött ösz-
sze a BEAC-ban, amely a világ élvonalába tartozott. Bay a magyar vívósport emble-
matikus figurája. Az egyetem jogász hallgatójaként 1927-től 1951-ig versenyzett és 
edzősködött a BEAC színeiben, majd a válogatott edzője, szövetségi kapitánya lett. 
27 éves tevékenysége alatt a magyar vívók 8 olimpián 18 arany-, 11 ezüst- és 12 bron-
zérmet, a világbajnokságokon pedig 34 arany-, 41 ezüst-, és 33 bronzérmet nyertek.

A korszak kiemelkedő vívója volt a magyar 
tőrvívás első világbajnoka Gyuricza József, az 
olimpiai ezüst és bronzérmes Marosi József, 
az 1956-os melbourne-i olimpián a BEAC ötö-
dik olimpiai aranyérmét megszerző Hámori 
Jenő, valamint az MTK-val később olimpiai 
bajnoki címig jutó Dömölky Lídia.

A forradalom leverése után az újra hatalomra 
kerülő szocialista pártvezetés nem állította 
vissza a Haladást. A BEAC így 1957. január 
10-én újjáalakulhatott, az önálló egyetemmé 
váló orvoskar pedig saját egyetemi klubot 
alakított OSC néven, kiváltak tehát a BEAC-
ból. Ezután a három klub (BEAC-MAFC-OSC) 
között megállapodások születtek a rivalizálá-
sok elkerülése érdekében és szétosztották az 
egyes szakosztályokat, így 1957 után a vívó 
szakosztály sportolói az OSC-ben folytathat-
ták karrierjüket.



A NEGYEDIK ARANY - KOVÁCSI ALADÁR

Dr. Kovácsi Aladár a magyar öttusa sport első olimpiai 
bajnok csapatának volt a tagja. A BEAC ikonja 1952-ben, 
Helsinkiben Szondy Istvánnal és Benedek Gáborral közö-
sen hódította el az aranyérmet.

Kovácsi Csillaghegyen nőtt fel, 16 évesen csatlakozott a 
Vasashoz, ahol az öttusában próbálta ki magát. Olyannyi-
ra tehetségesnek bizonyult, hogy 1951-ben már a váloga-
tott tagja volt. Orvostanhallgatóként 1952-ben került át 
a Budapesti Haladásba, a BEAC jogutódjába, ahol Kausz 
István hallgatótársával és barátjával, a későbbi olimpiai 
bajnok vívóval együtt sportolt.

Helsinkiben 18 ország 51 versenyzője indult el a megméretteté-
sen. A Kovácsi, Szondy, Benedek hármas kevés eséllyel vágott 
neki az olimpiának.

Az első nap a lovaglással kezdődött, a magyarok a nap végére 
mindössze 3 ponttal maradtak el a favorit svédektől. A harma-
dik szám után már Magyarország állt az élen. Az úszásnál a 12 
fokos víz sokat kivett versenyzőinkből, így három pontra csök-
kent az előny, de az elszánt hangulat megmaradt. Az utolsó 
napon, a futóverseny céljában sok magyar zsúfolódott össze. Elkezdődött a szá-
molgatás, főleg Kovácsi remek ideje után. Szondy a futás végére teljesen kifulladt, 
majd Benedek Gábor célba érése után kiáltás hallatszott: „Fiúk! Sikerült! Megvan a 
csapatbajnokság!”

Ez a győzelem történelmi jelentőségű volt, nem csak, hogy megtörte a svéd hegemó-
niát, de elhozta a magyar öttusasport azóta is fennálló fénykorát. Ebben a „katonai” 
sportágban a magyarok „civil” versenyzőkkel vettek részt, s ez még inkább növelte 
a siker visszhangját. „Ezek nem katonák, de harcolni tudnak!”– ujjongtak az akkori 
tudósítók. Akkor írták le először, hogy „Magyarország öttusa nagyhatalom!”, mely 
megállapítás a következő olimpiákon is megállta a helyét.
Kovácsi Aladár 2010. április. 9-én hunyt el Budapesten, 78 évesen.

AZ ELSŐ MAGYAR ÖTTUSA ARANY



AZ ÖTÖDIK ARANY - HÁMORI JENŐ

A BEAC büszkeségfalán már 1968 óta öt nagy név szerepelt:
Prokopp Sándor, Csik Ferenc, Rajczy Imre, Kovácsi Aladár, és 
Németh Angéla, a BEAC olimpiai bajnokai. Ez a büszkeségfal 
azonban sok éven át hiányos volt. Kovácsi Aladár neve – aki 1952-
ben szintén a Bp-i Haladás színeiben lett olimpiai bajnok – már 
közismert a BEAC-os berkekben. Hámori Jenő, a Bp-i Haladás 
olimpiai bajnokának neve azonban egészen napjainkig nem sze-
repelt az egyesület büszkeségfalán.

1954-ben, 21 évesen az ELTE vegyészhallgatójaként hívta 
fel magára a fi gyelmet a Budapesten rendezett főiskolai 
világbajnokságon, amikor egyéniben és csapatban is ezüs-
térmet szerzett kardvívásban. Ezt követően az ’55-ös római 
világbajnokságon ő is hozzájárult a magyar vívócsapat kiváló 
szerepléséhez. A kardcsapatban Gerevich Aladár, Kárpáti 
Rudolf, Keresztes Attila, Kovács Pál és Palócz Endre mellett 
világbajnoki aranyérmet szerzett.

A szabadságharc szele az 1956-os olimpiai felkészülés során 
érte el a sportolókat. Az olimpiai csapat november végén ér-
kezett Melbourne-be, óriási tömeg fogadta őket, és már ott is 
mindenki a magyarországi eseményekről beszélt, hiszen alig 
egy hónap telt el a szovjet bevonulás óta.

A kiváló szereplés szinte elvárás volt a magyarság részéről, ugyanis ebben a versenyszámban 
az 1928-as olimpia óta volt veretlen a magyar olimpiai kardcsapat.  ’56-ban sem okoztak 
csalódást. A döntőben a lengyelek elleni sima győzelemmel egymásután hatodszorra is a 
magyar himnuszt énekelhették a dobogó legfelső fokán. Ezzel Hámori Jenő megszerezte a 
BEAC 5. olimpiai aranyérmét.

Hámori az olimpia után frissen végzett vegyészként 
a szabadságot választotta és nem tért vissza a kom-
munista Magyarországra. A New Orleans-i Tulane 
Egyetem Orvosi Karának biokémia professzora lett. 
2003-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
vendégprofesszorként tartott előadásokat.

A forradalom után a Kádár-rendszerre jellemző 
módon a disszidensek neveit, a külföldön sikeres 
magyar sportolókat igyekeztek elfelejteni, róluk 
tudomást sem venni. Így eshetett meg, hogy Hámori 
Jenő neve közel 60 éven át hiányzott a BEAC büsz-
keségfaláról… Egészen mostanáig…

„AZ ELFELEDETT ARANY”



A BEAC MÁSODIK ARANYKORA

A szovjet sportmodell bukása és a Budapesti Haladás megszű-
nése után az újjáalakult BEAC-ot az egyetem újra sajátjának 
tekintette. A ’60-as évek végére az egyesületnek már 1200 
igazolt sportolója volt, a kari bajnokságokon pedig 2500-an 
vettek részt.

Ebben az időszakban a legeredményesebb versenyzők közé 
tartozott az EB ezüstérmes, olimpiai 4. helyezett,  7-szeres 
magyar bajnok Szabóné Nagy Zsuzsa síkfutó, az ötszörös 
magyar bajnok (Hajdú Lajos, Mihályfi  László,Gyulai István, 
Spánik Ágoston összeállítású) BEAC-os futóváltó, és az 1972-es 
müncheni olimpia 5. helyezett magasugrója, Szepesi Ádám. 
1968-ban Németh Angéla pedig a BEAC-os történelem talán 
legszebb aranyát szerezte meg...

Az atlétikai sikerek mellett a BEAC ekkoriban nagy szerepet játszott a tájfutás magyarorszá-
gi meghonosításában és népszerűsítésében is. A BEAC 1957-ben önállósodott tájékozódási 
futó szakosztályának vezetői kezdték el a sportág országos népszerűsítését. 1962-ben így 
igazolt le a Hegedüs Aletta majd öccse, András, egy év múlva Ágnes, végül 
pedig  legkisebb testvér, Ábel is, akik a BEAC tájfutó szakosztályának hú-
zóembereivé váltak.

Három versenyzőnk – Hegedüs Ágnes, Hegedüs András és Lantos Zoltán 
– a nemzetközi élvonalban is komoly sikereket ért el. Ágnes 1970-ben az 
NDK-ban megrendezett világbajnokságon Horváth Magdával és Monspart 
Saroltával egy csapatban a 2. helyen célba érve megnyerte a magyar tájfu-
tás első világbajnoki érmét. Hegedüs András pedig 1972-ben Csehszlovákiá-
ban felért a magyar férfi  tájfutás csúcsára, amikor váltóban bronzérmet szerzett.

A BEAC második aranykorának sportsikerei ellenére az ELTE 1972-ben kapta meg a hivatalos 
értesítést arról, hogy a BEAC Mező utcai sporttelepét lebontják, mert a helyükön áruház 
épül. Az 1973-as bezárással súlyos törés következett be az egyesület életében, melynek a 
sporteredmények és a közösségek is kárát látták. 

futó szakosztályának vezetői kezdték el a sportág országos népszerűsítését. 1962-ben így 



A HATODIK ARANY - NÉMETH ANGÉLA

Németh Angéla két nagy szerelme, az atlétika és a kosárlabda 
közül nehezen, csak mestere, Koltai Jenő határozott parancsára 
tudott választani. A gerelyhajítás magyar professzora olimpiai 
bajnokot nevelt a Testnevelési Főiskola fi atal hallgatójából. Né-
meth Angéla így emlékszik vissza a közös felkészülés elejére:

„Jenő bával az egyetem elején ültünk le beszélni, s ő azt mondta, 
adjak neki négy évet és 60 méteres dobót farag belőlem. Úgy szá-
moltam, három év a TF, az a plusz egy meg még belefér, s ő tényleg 
megcsinálta. A kulcs az volt, hogy a nőies hátrahajlós technikáról 
át kellett váltani a férfi ak által alkalmazott elfordulósra.”

Az olimpia évében, 1968-ban lett a BEAC sportolója. Világ-
ranglista-vezetőként utazott Mexikóba, ahol a második, 
60,36 méteres dobásával a legjobbnak bizonyult. Így szüle-
tett meg a BEAC 6. olimpiai aranyérme. A következő évben, 
Athénban az Európa-bajnokságot is megnyerte.

1971-ben Helsinkiben az újabb konti-
nensviadalon már leszorult a dobo-
góról. Fájlalta a vállát, s visszatért a 
kosárlabdázáshoz.

1968-ban a Testnevelési Főiskolán ta-
nári oklevelet szerzett, visszavonulása 
után az Eötvös Loránd Tudományegyetem, majd az Állatorvostudo-

mányi Egyetem testnevelőtanára, 1990-től csaknem két évtizeden át az intézmény testneve-
lési tanszékének vezetője volt.

Németh Angéla, a BEAC eddigi utolsó olimpiai bajnoka 2014-ben, 68 esztendősen hosszas 
betegség után hunyt el.

AZ ELSŐ MAGYAR GERELYHAJÍTÓ OLIMPIAI BAJNOK



A 20. SZÁZAD UTOLSÓ SIKEREI

A Mező utcai pálya elbontása 
után, az új Bogdánfy utcai 
sporttelep 1977-es átadásával a 
működés feltételei stabilizálód-
tak. A sportcsarnok viszont csak 
10 évvel később, 1987-re készült 
el, de ezzel megkezdődött a 
BEAC csapatsportjainak, köztük 
leginkább a női kosárlabdának 
felfelé ívelő pályája is.

Az 1980-as évek második felére Bild Katalin vezetőedző és segítője, Buttás Pál következetes 
munkájának köszönhetően összeállt egy olyan társaság, amely jó eséllyel pályázott arra, 
hogy kitörjön az „egyetemi kiscsapat” skatulyájából. A csapat éremesélyesként vághatott 
neki az 1989-90-es évadnak.

A bajnokság döntőjének első meccsén a BEAC valósággal kiütötte ellenfelét, 99:72-re verte 
az MTK-VM-et. Balogh Judit egymaga 46 pontot dobott. A második összecsapás 92:90-es 
BEAC sikert hozott, így a lányok a klub története során először ünnepelhettek bajnoki címet.

Az atléta sikerek közül kiemelkedik a VB-bronzérmes, 6-szoros magyar bajnok olimpikon 
Szabó Zsuzsanna, a 9-szeres magyar bajnok gátfutó, pekingi olimpikon Vári Edit. És akadt 
köztük egy fi atal lány is, aki ugrásával beírta magát a történelemkönyvekbe.

Győrff y Dóra magasugró 1996-tól 2007-ig 11-szer lett magyar 
bajnok. 22 évesen részt vett a Sydney-i olimpián. A következő 
évben érte el élete legjobb eredményét, amikor első magyar 
nőként 2 méter felett ugrott. Azóta ő a magyar magasugrás 
csúcstartója. A fedett pályás Európa-bajnokságon ezüstérmet, 
majd a koreai Universiade-n aranyérmet szerzett. A sikerso-
rozatot 2004-ben egy Achilles-ín szakadás törte meg, ami az 
athéni olimpiai álmoknak is véget vetett.



„FEL A SPORTRA!”

A számos kezdeti nehézség ellenére a BEAC első vezetői, alapító atyái ezzel az üzenettel 
indították útjára az egyetemi sport mozgalmat. Elszántan hitték, hogy az elkezdett munka 
„meg fogja a kívánt gyümölcsöket hozni, s ennek reményében” szólnak hozzánk ma is az ő 
szavaik. A nehézségek minden korban jelentkeztek.2008-ra körülbelül 750 főre zsugorodott a 
13 szakosztály sportolói létszáma.

2009-ben tisztújításon esett át a klub vezetése, mely változást hozott a BEAC életébe, és az 
egyetemmel való kapcsolatába. 2010-ben a BEAC és az ELTE együttműködési szándéknyi-
latkozatot írt alá az egyetemi sport közös fejlesztéséről. A BEAC elnökségében meghatározó 
szerephez jutottak az egyetem oktatói és hallgatói is, ezáltal elkezdődött a szakosztályok és 
az egyetemi sportélet lendületes megújulása.

2014 nyarán az egyetem elfogadta a sportstratégiáját, majd megalakította a Sportirodát, 
mely az egyetemi sport képviseletét és koordinációját látja el, így a BEAC-cal szoros együtt-
működésben vesz részt az egyetemi sportélet szervezésében.

Ezen változások hatására jelenleg a klub 19 szakosztálya, közel 40 sportágban kínál spor-
tolási lehetőséget. Több mint 5000 ELTE-s hallgató, dolgozó, és kerületi polgár sportol az 
egyesületben. Jelentős utánpótlás-képzés folyik a XI. kerületi önkormányzat támogatásával 
a kosárlabda, atlétika, sakk, és futsal sportágakban.

Az egyetemi sport fényes korszakai azokhoz az időkhöz köthetőek, amikor az ELTE a 
BEAC-cal együtt közös célokért küzdött, és modern sportkomplexumok álltak az egyetemi 
polgárok rendelkezésére. Az ELTE és a BEAC ezért a jövőben közösen fejleszteni kívánja a 
Lágymányosi sporttelepét, a kari és kollégiumi sportolási lehetőségeket, hogy a 21. századi 
igényeknek megfelelő színes, és változatos sportszolgáltatásokat tudjon nyújtani az egyete-
mi polgárok és a kerületi lakosok számára.

Az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, az ELTE sportegyesületeként 
több mint 100 éve áll nyitva az érdeklődő polgárok előtt. Jelenlegi élvonalbeli sportolóinkra, 
valamint egykori világ-, és olimpiai bajnokainkra ugyanolyan büszkék vagyunk, mint sok száz 
amatőr tagunkra, hiszen mindannyian közösen építettük és építjük tovább azt az eszmeisé-
get, amelyet alapítónk, báró Eötvös Loránd egykoron az egyesület életre hívásával megfo-
galmazott számunkra.
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