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(Csákvár, 1890. március 6. – Budapest, 1929. június 21.) 
 

Kétszeres olimpiai bajnok, olimpiai ezüst- és bronz-, illetve 

Európa-bajnoki ezüstérmes, tizenháromszoros magyar bajnok 

kard- és tőrvívó, honvéd; Tersztyánszky Ödön jogász, 

alkotmánybíró apja. 

Édesapja, nádasi Tersztyánszky Károly gyógyszertár 

tulajdonos volt, 40 éves pályafutása alatt volt patikája 

Csákváron, Móron, Sárospatakon, Baján, 

Hajdúböszörményben, Kismartonban, Rákospalotán, 

Szarvason, Déván és Solymáron is. Ő maga az első világháborúban többször 

megsebesült, majd fogságba került, ahonnan több 

alkalommal is megpróbált megszökni. Egy szökése 

során a jobb keze súlyosan megsérült, ezt követően 

tanult meg bal kézzel vívni. Katonatisztként a Magyar 

AC vívója volt. Kard- és tőrvívásban egyaránt 

versenyzett, tagja volt mindkét fegyvernem magyar 

válogatottjának. 1924-ben kardban ezüst- 

(tusaránnyal), tőrben bronzérmet nyert csapatban az 

olimpián. 

1925-ben hatodik volt az Európa-bajnokságon. Az 1928. évi nyári olimpiai játékokon 

kardvívásban egyéni olimpiai bajnoki címet szerzett és tagja volt a Garay János, 

Glykais Gyula, Gombos Sándor, Petschauer Attila, Rády József, Tersztyánszky Ödön 

összeállítású, bajnoki címet nyert magyar kardcsapatnak is. 

Ezt követően bejelentette visszavonulását. 1929-ben súlyos 

motorbalesetet szenvedett Solymáron, sérüléseibe néhány 

napon belül belehalt. A szerencsétlenség helyén már a 

következő évben emlékkövet állítottak tiszteletére, mely 

helyett 1972-ben új emlékművet emeltek, majd 2008-ban ez 

utóbbit is egy új, még impozánsabb kivitelű, tömör gránit 

emlékkőre cserélték. 

Tersztyánszky Ödön 

Tersztyánszky és Gaudin 1924 
Párizs 

vitéz Teerrsszzttyánszky Ödön ezredess, vvíívvómester
((CCsákváárr,, 1188990. március 6. – Budapest, 192299. jjúúnnius 211..))

Kétszeres o olilimpmpiaiai i babajnjnok, olimpiai ezüst- és bronz-, illetve 

Európapa--babajnjnokoki ezezüsüstétérmrmeses, tizenháromszoros magyar bajnokok

kakardrd-- ésés tőrvívó, hohonvnvédéd;; Tersztyánszky Ödön jogogásász,z, 

alalkokotmtmánybíró apja.

Édesapja, nádasi Tersztyáyánsnszkzky y Károly g gyóyógygyszszertár 

tulajdonos volt, 40 éves pályayafufutátásasa alalatttt v vololt t patikája 

Csákváron, Móron, Sárorospspatatakakonon, , Baján, 

Hajdúböszörményben, Kismsmarartotonbnbanan, RáRákokospalotán, 

Szarvason, Déván és Solymámároron n isis. Ő magaga a az z elelső világháborúban többször r 

memegsebesült, majd fofogsgságágbaba került, ahonnan t töböbb b 

alkalommal is megpróbábáltlt m megegszökni. Egy szszökökésése 

során a jobb keze súlyosan memegsgsérérült, e eztzt k kövövetően 

tanult meg bal kézzel vívni. Katonononatatatisisztztztkékéntnt a Magyar 

AC vívója volt. Kard- és tőrőrőrvívívívávávásbsbanan egyaránt 

versenyzett, tagja volt mindndkékékét t fefegygyvernemem m magagyar 

válogatottjának. 19244--beben n kardban ezezüsüstt--

(t(tususararánnyal), tőrben brbrbrononzézérmet nyert csapatban az z 

olimpián.

1925-ben hatodik volt az Európa-babajnjnokoksáságogon.n. A Az z 1928. évi nyári olimpiai játékokon 

kardvívásban egyéni olimpiai bajnokiki címímímetet s szezerzett és tagja volt a Garay János, 

Glykais Gyula, Gombos Sándor, PePetstschchauauer A Attttila,a, R Rády József, Tersztyánszky Ödön 

ösösszeállítású, bajnoki címet nynyerert t mamagyar kardcdcsasapapatntnak is. 

EzEzt kökövetően bejelentetetttte e vivisssssszazavonulását. 1929-beben n súsúlylyosos 

momototorbrbalalesetet szenvnvededetett t Solymáron, sérüléseibe néhéhánány y 

napon bebelülül l bebelelehahaltlt. . A szerencsétlenség helyén már a a 

következő ő évévbeben n emlékkövet állítottak tiszteletére, mely 

helyett 19197272-bebeben n újúj emlékművet emeltek, majd 2008-ban ez 

utóbóbbibit t isis e egy új, m mégég imimpozánsabb kivitelű, tömör gránánitit 

ememlélékkkkőre cserélték.

Tersztyánszky Ödön

TeTersrsztztyánszky és Gaudin 19192424 
Párizs



 

 

Sporteredményei kardvívásban: 

· kétszeres olimpiai bajnok (egyéni: 1928 ; csapat: 1928) 

· olimpiai 2. helyezett (csapat: 1924) 

· Európa-bajnoki 2. helyezett (egyéni: 1927) 

· Európa-bajnoki 6. helyezett (egyéni: 1925) 

 

 

tőrvívásban: 

· olimpiai 3. helyezett (egyéni: 1924) 

· olimpiai 5. helyezett (csapat: 1928) 

 

Eredményeinek emlékéül: 

· Tersztyánszky Ödön sírja Budapesten. Farkasréti temető: 33/1-1-112. Cser 

Károly és Kóbor Elek szobrászok alkotása. 

· Tersztyánszky emlékverseny 

· Tersztyánszky Ödön utca Solymáron 

· Tersztyánszky Ödön sportközpont Csákváron 

· Emlékkő Solymáron 

 

Sportetereredmdménényeyeii kakardvívásban:

· kétstszezereres s ololimimpiai bajnok (egyéni: 1928 ; csapat: 1928)

· ololimimpipiaiai 2 2. . hehelylyezezett (csapat: 1924)

·· EuEurórópapa-bajnjnokoki i 2.2. h helelyeyezett (egyéni: 1927)

·· Európa-bajnoki 6.6. h helelyeyezezett (egyéni: 1925)

tőrvívásban:

· olimpiai 3. helyezett (egyéni: 1 192924)4)

· olimpiai 5. helyezett (csapapatat: : 19192828)

EEreredmdményeinek emlékéüéül:l:

· TeTersztyánszkzky y ÖdÖdönön sírja Budapesten. Farkasréti tetememetőtő: 33/1-11-111212. Cser 

KáKárorolyly é és s s KóKóbobor r ElElek szobrászok alkotása.

· Tersrsztztyáyánsnsnszkzkzky y emlékverseny

· TeTersrsztztyáyánsnszkzky y ÖdÖdön utca Solymáron

· TeTersztyánszky ÖdÖdönönön s spoportközpont Csákváron

·· Emlékkő Solymáronn



 

Tersztyánszky Ödön sírja 

Források: Commons, A Wikimédia Commons tartalmaz Tersztyánszky Ödön (vívó) témájú 

médiaállományokat. 

Tersztyánszky Ödön a MOB honlapján. mob.hu. (Hozzáférés: 2012. október 22.) 

Tersztyánszky Ödönre emlékeztünk. hunfencing.hu, 2008. július 9. (Hozzáférés: 2012. október 22.) 

Tersztyánszky Ödön sírja

Források: CoCommmmmmononons,s, A Wikimédia Commons tartalmaz Tersztyánszky y ÖdÖdönön ( (vívívó) témájú 

médiaáaállllomománányoyokakat.

Tersrsztztyáyánsnszkzky Ödön a M MOBOB h hononlalapján. mob.hu. (Hozzáférés: 2012. oktktóbóberer 2 22.)

TeTersrsztztyáyánszky Ödönre emlékékezeztütünknk. . hunfencing.hu, 2008. július 9.9. ( (HoHozzzzáfáférés: 2012. október 2222.).)


