
Borsody László őrnagy, vívómester 

(1878 – 1939) 

 

 

1878-ban született a Pest megyei Farmoson, 

kiskereskedők gyermekeként. Eredeti neve Pfeffer 

László. 

1898-99-ben a Wiener Neustadt-i (Bécsújhely) 

akadémiára vezényelték. Ez a két esztendő és az 

ott tanult kardvívás döntően befolyásolta az egész 

későbbi pályafutását. Ebben az időben már az 

olasz könnyű fegyvereket használták az 

akadémián. 

1905-ben József főherceg felkérte, hogy kisfiát 

József Ferenc főherceget oktassa a kardvívásra. 

1920 és 1928 között a Ludovikán 

segédvívómester majd vívómester. 1926 és 1936 

között a Magyar Királyi „Toldi Miklós” Honvéd 

Sporttanár- és Vívómesterképző Intézet 

fővívómestere. Gellér Alfréddel együtt részt vett a 

Honvéd Tiszti Vívó Klub alapításában és oktatási 

munkájában. Ebben az időben Fodor Károly 

vívómester termében is oktatott. 

A modern kardvívás megalkotója, a Borsody rendszer létrehozója. 

1936-ban nyugdíjba vonul. 

 

 

1939. január 25-én Borsody őrnagy szolgálati fegyverével, 

saját kezűleg vet véget életének. 

Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. 

Novákovics Béla, a TOLDI parancsnoka koszorúzta meg és 

megemlékezésben méltatta érdemeit. 

 

Borsody László nagy magyar volt és ezt nem titkolta 

sosem! 

 

Híres tanítványai: 

· Jekelfalussy Piller György olimpiai bajnok 

· Gerrevich Aladár olimpiai bajnok 
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Anekdota: 

 

„A jó kritikus mindig önkritikus” 

 

Borsody Lászlóról a két háború közötti vívó társadalom előtt nem volt titok, hogy a 

másokra vonatkozó kritikai megállapodásait élesen fogalmazta meg. Az éles 

megfogalmazás azonban mindig szemtől szembe zajlott le. Történt egyszer, hogy 

Borsody László a TOLDI-ban vívóórát tartott egy haladó csoportnak. Egy kombináció 

elméleti oktatásában egyre inkább belebonyolódva érezte, hogy nem stimmel. 

Szünetet rendelt el, hogy csendes magányában újra értelmezze az előbb 

elmondottakat. A szünetről visszatérve a köréje gyülekező tanulókhoz fordulva ennyit 

mondott: 

 

       „Uraim, amit eddig mondtam azt felejtsék el, mert marhaság!” 

 

A TOLDI fővívómesterének legendáshírű önkritikája több mint sokatmondó! 
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