
Béki József vívómester 

Született 1875, Kisvejke; vívómester. 

Működött Rákosinál, Santellinél, Halász Zsigánál, Fodornál (több 

ízben is.) stb., de a Nemzeti Torna Egylet, a Gyöngyösi Vívó 

Club és az Enyingi Vívó Club mestere is volt. Régebben tanított a 

MAFC-ben, mestere volt a Vén Fiúknak, FTC-nek stb. Számos 

nagysikerű vidéki kurzust tartott; a selmecbányai főiskola 

vívómestere volt. Ifjú éveiben a MAC tagja volt. Mint versenyző 

többek között Velencében, az 1897-ben tartott nemzetközi 

kiállítás alkalmával rendezett viadalon aranyérmet nyert. 

Béki nem csak a fegyvernek, a tollnak is mestere volt. Számos 

történeti cikke jelent meg a Sportképekben, de mindenkorra nagy 

érték marad a „Testnevelés”-ben napvilágot látott „Elmélkedés a 

kardvívásról” című tanulmánya, mely az első tudományos 

színvonalú magyar kardelmélet és annak gyakorlata. 

Mint a Vívómesterek Országos Egyesületének ügyvezető elnöke és az állami vívómester 

vizsgáló bizottság előadója is közbecsülésben álló működést fejt ki. 
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