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I. A JAVASLATTEVO ADATAI
1. A javaslatot benyrijt6 (szem6ly/intezmenylszervezetlvillalkozds) neve:
Haj df -Bihar Sporttiirt6n6sz Egylet

2. A javaslatot benyrijt6 szem6ly vagy akapcsolattart6 szem6ly adatai:
N6v: Par6din6 Ken1zTiinde
Levelez6si cim: 4031 Debrecen. Varsakerl u. 6.
Telefonsz6m:
e-mail cim:

06130-931s43s
tundekenez@p aryronmail.hu

II. A NEMZETI ERTEK ADATAI
1. A nemzeti 6rt6k megnevez6se: B6kessy B6la olimpiai eziist6rmes viv6 p6lyafutisa

2. A nemzeti 6rtdk szakteriiletenk6nti katee6ri6k szerinti besorol6sa

J agrhr- 6s dlelmiszergazdashg

n ipari 6s mriszaki megold6sok

! term6szeti kornyezet

n eg6szsdg es 6letm6d

n kultur6lis oroks6g

n turizmus

J 1pitett kornyezet

x sport

3. A nemzeti 6rt6k fellelhet6s6g6nek helye: Debrecen

4. Etdkthr megnevez6se, amelybe a nemzeti 6rt6k felv6tel6t kezdem6nyezik

x telepiil6si n t6jegys6gi I megyei n kiilhoni magyars6g

5. A nemzeti 6rt6k rovid, szoveges bemutat6sa, egyedi jellemzoinek 6s trjrt6rret6nek leirSsa

B6kessy B6la (Debrecen, 1875. november 16. - Volhinia, 191t5. jrilius 6.) otimpiai
eztistdrmes viv6, honv6dtiszt.

A Mag,,ar AC (Mag/ar Atl1tikai Club, (MAC)) viv6ja volt. Kezdetben t6rviv6sban
versenyzett, de miut6n e1s6 nyilv6nos szerepl6sekor, I902-ben a Szegedi Viv6 Egytet
nemzetkozi versenydn kardviv6sban negyedik lett, kard- 6s t6rvivrisban is szerepelt. Az 1900-
as 6vek elejdnek kimagasl6 tud6sri viv6ja volt, a magyar viv6s nemzetkozi tetint6lye egyik
megalapozSifinak tekintik. I902-toI hat egymfist kcjvet6 alkalommal megnyerte a magyar
kardviv6 bajnoks6got. 1904-ben es6lyesk6nt indulhatott volna a nyfur olimpiai j6tdkokon, I.
Ferenc J6zsef azonban a koztjs hadsereg tagtrai szftmdra megtiltotta affrrgyar szfnekben val6
versenyzdst, igy Bdk6ssy B61a 6s a szintdn es6lyes kardvfv6 honv6dtiszl:, M6sz6ros Ervin nem
utazhatott el St. Louisba. Legnagyobb sikerdt harminch6t dvesen 6fte el, az elso olimpia,
amelyen indulhatott, a stockholmi,1912. evinydri olimpiai j6tdkok volt. A csapatversery.k.t
nem szerepelt, de mindh6rom fegyvernem egydni versenydn indult 6s kardviv6sban a
ndgyszeres olimpiai bajnok Fuchs Jen6 mogott a m6sodik helyet szerezte meg.
A husz6rs6gnii szolgdlt, legmagasabb rendfokozata szinados volt. A:z elso vil6sh6bortiban
vesztette 6let6t.

Sporteredm6nyei
Valamennyi olimpiai eredmdnydt az I9I2. 6vj

. olimpiai2.helyezett: kard egydni

. olimpiar 7 . helyezett: tor egy6ni

. olimpiai rdsztvev6: pitrbqtor egy6ni

. nyolcszoros magyar bajnok:
o kard:1902-1907
o t6r: 1905. 1906

ny6ri olimpiai jdt6kokon 6rte e[.



Dr. F6siis Lhszlo: Debrecen versenysportjSnak bdlcsoje a DTE Debreceni Torna Egyesiilet,
(D ebrecen, 1 9 9 7 ) cimld konyv6ben az alihbi adatokat tal6lj uk :

1900. m6rcius 27. Viv6akad6mi6t rendeztek Debrecenben A versenyen tobb kiv5l6 fovdrosi
versenyz6 is r6szt vett. A mrikedvel6k kozott Bdkessy B6la husz6rhadnagy (A k6s6bbi eztistdrmes
olimpikon) arany6rmet nyert. (Debr eczeni Hirlap)

1902. 5rprilis 5. Az Aranybika diszterm6ben Szigethy
versenyt rendeztek, melyen feltrint a k6s6bbi legend6s

Benedek SSndor viv6mester vezet6s6vel
hini versenyz6 B6kessy Bdla.(Erd6lyi F. A

DTE tort6nete jegyzet, 1 3 5.o.)

1903. 6prilis 6. Kall6sy OOrin ds Szigeti Benedek
rendeztek. A zsiiri elnoke Kaffka Isnfc
voltak.(Deb reczen Uj sdg)

debreceni mesterek rragysikeni viv6verseny't
brigaddros 6s B6kessy B6la f6hadnagyok

1912. jrilius 22. . Dr. F6stis L6szl6: Hajdf-Bihar megye 6s Debrecen v6ros sport kronol6gi6ja 1994.
18.o.

I92l.mhrcius 14. ,,A katonai sporttcirt6net" cimmel az els6 oldalon sz6molt be a sait6 a
legeredmdnyesebb katonai sportol6kr6l.

1923.6pr1lis 3. A r6gi debreceni Viv6-Club irjraalakult, s reprezentSnsnak a viv6mriv6szet egyik
legkiv6l6bbj 6t v|lasztotta, aharctdren hosi hal6lt halt Bdkessy Bdla huszdrszhzadost, akinek nev6t
felvette 6s eml6kversenyt rendezett megeml6kez6ssel az eztistdnnes olimpikonr6l. Az
eml6kverseny fov6dnoke Horthy Mikl6s kormhnyzo volt.(Kelet-Magyaror"sz6gi Sport Hirlap)

1960. jrinius 15. BeszSmolt az ijshg az irjkori olimpi6k tort6netdr6l 6s az elso debreceni sikerrol,
melyet B6kessy B6la kardviv6 egy6niben el6rt mSsodik helyez6sdvel szerzett az 1912-es
stockholmi olimpi5n)(Haj dri-Bihar Megyei Nap16)

sirhelye. Debrecen Koztemet6 v. t6bla 6. sor 27 sirjthantalillhat6.

6. Indokl6s az lftektdrba trirt6n6 felvdtel mellett

Bdkessy B6la eziist6rmes viv5t, aj6nljuk az prtektarba tijr16n6 felv6telre, mert
Debrecenben sziiletett a v6rosban iskola, utca emldkverseny, vi y6csarnok, dij is van
elnevezve r6la. Eml6kdt, nevdt mindm6ig orzik a debreceni viv6k P6lyafut6sa p6ldak6p
lehet a ma i{ris6g6nak is. O volt Debrecen els6 olimpiai 6rmes sportol6ja.

7. A nemzeti 6rt6kkel kapcsolatos informSci6t megjelenit6 forr6sok list6ja (bibliogr6fia, honlapok,
multim6di6s forr5sok)

- Dr. Fdsiis L6szl6: Debrecen versenysporlj5nak bolcsoje a DTE Debreceni T'orna Egyesiilet,
Debrecen,1997.

-lrtp-/hu,w:k-ipediap_re1w_l-klBP-c3!1p!9k%c3%Ag;;y3!1sc1"!1e_A9Ja
- httP:/hvrvw.magyarszablya.hu/galeria/album/mesterek:eletrajzalslides/Bekesslr%20Bela.pdf
- http ://www.hungarianarmedfor_ces.cogr/ I vh/O_AT/6._htm

- ela:emlektablaja*Debrr;,cen_20_,1.-L.htmfgl,lpor
tlexikon I (A-K) F6szerk. Nddori LhszI6. Budapest: Sport. 1981t. ISBN 963-253-415-
I

- R6zsaligetrLdszlo: Magyar olimpiai lexikon. Budapest: Datus. 2000.I.SllN 963 q0
5577 5

- Kutassi Lhszlo - Erwin Niedermann: A magyar 6s az osztrttkolirnpiai mozgalom
toft6nete 1918 el6tt - A Magyar Olimpiai Akad6mia kiadvSnya, Budapest, 1990 -(ISBN sz6m ndlkiil)

- Kereszt6nyi J6zsef: Kis olimpiatrirt6net - Budapest, 1988 - ISBII 963-282-024-X
- http:/hwvw.debrecenivivas.hu/hu/dhse-pmd vivo_klub/vivotermunk $evadoja



8. A nemzeti 6rt6k hivatalos weboldalSnak cfme:

www-sport-tortenet.hu (A Hajdf-Bihar Megyei Sporttort6ndsz Erylet weboldala)

III. MELLEKLETEK
l. Az lrrdktdrba felv6telre javasolt nemzeti 6rt6k f6nyk6pe vagy audiovizurilis-dokument6ci6ja
2. A Htv' l. $ (l) bekezd6s j) pontjanak va16 megfelel6st val6szlniisit6 dokumentumok, t6mogat6 6s aj6nl6 levelek
3. Ajavaslathoz csatolt saj6t k6szitdsii fdnykdpek 6s filmek felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 hozz6jirul6 nyilatkozat



1. szdmfi melldklet

Forr6s:
://www



3.szdmfi melldklet

Bdkessy B61616l k6szitett fot6k az interneten el6rhet6k igy szabad,on felhaszn dlhatbk.



Nyilatkozat

Alulirott ParSdind Kendz Ti.inde hozzdjarulok ahhoz, hogy azErtektdrhoz a mai

napon beny(rjtott javaslatom mell6kletek6nt csatolt fenyk6pek 6s audiovizudlis

anyag ok az lrtektftrak minden s zintj 6n szab adon f elhaszndlhat6 ak.

Debrecen, 2015. 6prilis 17.

A16ir6s



2. szdmrt meildklet
Ajdnl6 lev6l

B6kessy B61a eztist6rmes viv6t, ajanljuk az Ertektarba tort6n6 felv6telre mert Debrecenben

sziiletett a v6rosban iskola, utca eml6kverseny,viv6csarnok, dij is van elnevezve r6la.

Em16k6t, nev6t mindm6ig 6rzik a debreceni viv6k. P6lyafut6sa pdldak6p lehet a ma

ifiris6g6nak is.
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