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Olimpiák a II. világháborúig, magyar sikerek 
 
1. feladat 
 
Az alábbi táblázatban találod a megoldást arra a feladatra, amelyben össze kellett 
gyűjtened, hogy csapat aranyak esetén kik voltak a győztes csapat tagjai vívásban 
és vízilabdában a megadott olimpiákon. 
 
 

1908 1912 1928 1932 1936 

Kardcsapat: 

 

Földes 
Dezső,  
dr. Fuchs 
Jenő, 
dr. Gerde 
Oszkár, 
dr. Tóth 
Péter, 
dr. 
Werkner 
Lajos  
 

 

Kardcsapat: 

 

Berti 
László, 
Földes 
Dezső,  
dr. Fuchs 
Jenő, 
dr. Gerde 
Oszkár,  
dr.   
 Mészáros 
Ervin,  
Ozoray 
Schenker 
Zoltán,  
 Tóth 
Péter, 
dr. 
Werkner 
Lajos  

 

Kardcsapat: 

 

Garay 
János, 
Glykais 
Gyula, 
Gombos 
Sándor, 
Petschauer 
Attila, 
Rády 
József, 
Tersz-
tyánszky 
Ödön 

 

Kardcsapat: 
Gerevich 
Aladár, 
Glykais Gyula, 
Kabos Endre, 
Nagy Ernő, 
Petschauer 
Attila, 
Piller György 

Kardcsapat: 
Berczelly 
Tibor, 
Gerevich 
Aladár, 
Kabos 
Endre, 
Kovács Pál, 
Rajcsányi 
László, 
Rajczy Imre 
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   Vízilabda 
csapat: 
Barta István, 
Bródy György, 
Halassy 
Olivér, 
Homonnai 
Márton, 
Ivády Sándor, 
Keserű 
Alajos, 
Keserű 
Ferenc, 
Németh 
János, 
Sárkány 
Miklós, 
Vértesy 
József 

Vízilabda 
csapat: 

 

Bozsi 
Mihály, 
Brandi 
Jenő, 
Bródy 
György, 
Halassy 
Olivér, 
Hazai 
Kálmán, 
Homonnai 
Márton, 
Kutasi 
György, 
Molnár 
István, 
Németh 
János, 
Sárkány 
Miklós, 
Tarics 
Sándor 

 

 
 
2. feladat 
 
Az előző feladatban összegyűjtött emberek közül választott sportolóról írandó 
fogalmazás mintamegoldását olvashatod az alábbiakban. 
 
Az én választottam Halassy Olivér vízilabdázó, mert a vízilabda csapatot 
ábrázoló egyik képen megláttam, hogy a bal lába térdtől lefelé hiányzik, és 
elképesztő teljesítménynek tartom, hogy ilyen módon is többszörös olimpiai 
bajnok tudott lenni akkor, amikor még nem létezett paralimpia. 
Halassy Olivér 1909. július 31-én született Újpesten. Kisgyermek korában egy 
villamosbaleset miatt a bal lábát térdtől amputálni kellett, így focista álmai 
kútba estek. Ha a focista karrierről le is kellett mondania, a sporttal nem tette 
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meg ugyanezt. Elkezdett úszni, és 17 éves korától kezdve sorozatosan nyerte a 
hosszútávú és nyíltvízi versenyeket. A labdától mégsem tudván elszakadni, 
vízilabdázni kezdett, amelyben szintén nagyon tehetségesnek és kitartónak 
bizonyult. Legnagyobb sikerét az 1931-es párizsi Európa-bajnokságon aratta, 
ahol a vízilabda csapattal bajnokok lettek. Még mindenki javában ünnepelte a 
győzelmet, mikor ő elsétált, mert kezdődött az 1500 m-es gyorsúszás döntője. 
Hihetetlen küzdelemben, alig több mint 1 másodperc előnnyel tudott győzni. 
Annyira kimerült, hogy úgy kellett kihúzni a medencéből, a többezres tömeg 
azonban felállva ünnepelte őt. Ám még az ő elképesztő fizikumával sem 
lehetett sokáig mindkét sportágban ilyen szinten helytállni, így választania 
kellett. Végül a póló mellett maradt, és két olimpiai bajnoki címhez segítette 
hozzá a magyar csapatot. Egész életében egyetlen klub, az UTE versenyzője 
volt. Köztiszteletnek örvendő polgárként, minden gyanú felett állva a II. 
világháború alatt sok sportolónak és a családjuknak nyújtott segítséget. 
Tragikusan fiatalon halt meg 1946-ban, mindössze 37 évesen. Kisebbik lánya 
még csecsemő volt. Több ezren kísérték végső útjára, és életútja 
elismeréseként Magyar Örökség-díjban részesült. 
 
 
3. feladat 
 
Alább az összes nyári olimpián megszerzett magyar arany-, ezüst- és bronzérmet 
találod az 1896 és 1936 közötti időszakból. 
 

Úszás: Hajós Alfréd 2 arany, Halmay Zoltán 2 arany, Csík Ferenc 1 arany. Ezen 
kívül összesen 6 ezüst és 5 bronz. 
 
Atlétika: Bauer Rudolf 1 arany, Csák Ibolya 1 arany, továbbá 4 ezüst és 5 bronz. 
 
Vívás: Fuchs Jenő 2 arany, Pósta Sándor 1 arany, Tersztyánszky Ödön 1 arany, 
Piller György 1 arany, Elek Ilona 1 arany, Kabos Endre 1 arany és 5 csapat 
arany, valamint 6 ezüst és 6 bronz. 
 
Birkózás: Weisz Richárd 1 arany, Keresztes Lajos 1 arany, Kárpáti Károly 1 
arany, Lőrincz Márton 1 arany, Zombori Ödön 1 arany. Ezen kívül még 4 ezüst 
és 4 bronz. 
 
Torna: Pelle István 2 arany, valamint 2 ezüst és 1 bronz. 
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Sportlövészet: Prokopp Sándor 1 arany, Halasy Gyula 1 arany, továbbá 1 ezüst 
és 1 bronz. 
 
Ökölvívás: Kocsis Antal, Énekes István, Harangi Imre 1-1 aranyérem. 
 
Vízilabda: 2 arany, 1 ezüst. 
 
Ezeken kívül 1-1 bronz lovaglásban és teniszben. 
 
 

 
 


