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(Máramarossziget, 1871. június 5.  – Turza, 1914. október 23.) 

 

 

1890-91-ben egyéves önkéntes csapatszolgálatot 
teljesít Budapesten, később tartalékos tisztiiskolát 
végzett Pljevljában. 

1892. január 1-től tartalékos hadnagy.  

1892. november 1-én vették hivatásos állományba. 

1895 és 1897 között a bécsújhelyi cs. és kir.  Katonai 

Vívó és Tornatanár Tanfolyam hallgatója. 

1897. november 1-től főhadnagy. 

1897 és 1900 között a bécsi cs. és kir. gyalogsági 
hadapródiskola, magyar nyelv és vívótanára lett. 

1901 és 1905 között a budapesti cs. és kir. 39. gyalogezredben szolgált 
századtisztként és tartalék zászlóaljparancsnokként. 

1906-1907 között Piliscsabán szolgált lőtérparancsnokként. Ezután újra 
századszolgálatot látott el. 

1908-ban nevezték ki századossá. 

Ő volt az első olyan magyar tiszt, aki szerepelt az olimpiai játékokon, még ha a közös 
hadsereg tisztjeként indult is. 

Az 1900. évi olimpián Párizsban vett részt vívóként. A tőr előselejtezőjén esett ki. 

1914. október 23-án, az első világháború egyik csatájában esett el. 

A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Szarvassy György 

SSzzaarrvvaasssy György századooss,, vvívó
((MMáramarossszziiggeett, 1871. június 5.  – Turza, 11991144.. október 233.))

1890-9191--bebenn egyéyéveves s önönkéntes csapatszolgálatot 
teteljljesesítít Budapesten, k késésőbőbb b tartalékos tisztiiskolát 
vévégzgzett Pljevljában.

1892. január 1-től tartalékos h hadadnanagygy. . 

1892. november 1-én vették hivatásásosos á állllomománánybyba.a.

1895 és 1897 között a bécsújhelyi cscs. ésés kikir.  KaKatonai 

Vívó és Tornatanár Tanfolyam halallglgatatójója.a.

181897. november 1-től főhahadndnagagy.y.

18189797 é és 1900 között t a a bébécscsi cs. és kir. gyalogsáságigi 
hadadaprpródódiskola, mamagygyarar n nyeyelv és vívótanára lett.

1901 é éss 1919050505 k közözötött a budapesti cs. és kir. 39. gyalalalogogezezrereredbdbenen szolgált
századtisztktkénént t ésésés t tarartalék zászlóaljparancsnokként.

1906-19190707 közözötött t PiPiliscsabán szolgált lőtérparancsnononokkkkénént.t. EzEzututánán újra 
százázadadszszololgálatot láttotottt elel.

19190808-ban nevezték ki százázazadodossssá.á.

Ő volt az első olyan magyar tiszsztt,, akakaki i i szszerepelt azazaz o olilimpmpiai játékokon, még ha a közösös 
hadsereg tisztjeként indult is.

Az 1900. évi olimpián Párizsban vett rérészt t t vívívóvóvóként. A tőr előselejtezőjén esett ki.

1914. október 23-án, az első vilálághghábábororú ú egyiyik k cscsatatájájában esett el.

A A Farkasréti temetőben helylyezeztéték k örörök nyugalomra.

Szarvassy György


