
Kiss Gergely névjegye 

A háromszoros olimpiai bajnok, vi-
lágbajnoki aranyérmes, kétszeres 
Európa-bajnok vízilabdázó 1977. 
szeptember 21-én Budapesten 
született. A középiskolát a buda-
pesti Madách Imre Gimnáziumban 
végezte. 2005-ben jogi diplomát 
szerzett a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán. Nős, felesége Valkai Anna 
vízilabdázó. Három gyermek, 
Viktória (2003), Patrícia (2006) és 
Olívia (2016) édesapja. 2009-ben 
az év magyar vízilabdázója volt. 
2000-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztje, 2004-
ben a Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje, 2008-ban a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal elisme-
rést vehette át. 2008-tól Budapest 
díszpolgára. Életem a játék című 
önéletrajzi könyve a Libri Könyvki-
adónál jelent meg 2014-ben. 
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„Ha nagy leszek, dr. Kiss Gergely 
olimpiai bajnok jogász leszek” – 
mondta a '80-as évek közepén szü-
leinek egy kisgyerek Budapest egyik 
lakásában. Az idő őt igazolta, a ter-
vet túltejesítette: háromszor nyert 
olimpiát, és miközben a világ egyik 
legjobb pólósa lett, elvégezte a jogi 
egyetemet is. „Amikor gondolkodom 
a pályafutásomról, sportolói karrie-
remről, folyton arra a következtetés-
re jutok, hogy elég lett volna egyetlen 
perc, egyetlen szavazat, egyetlen mé-
ter, egyetlen igen vagy nem, egyetlen 
apró gól, és minden másként alakul” 
– írja önéletrajzi könyvében Kiss Ger-
gely, a sportág meghatározó alakja.

Az idő gyorsan eltelt, a kissrácból 
világhírű pólós lett, Kiss Gergő pedig 
most úgy érezte, ideje pontot tennie 
nem mindennapi pályafutása végé-
re. 41 éves, és bár klubcsapatában, 
a Honvédben még beszállt néha a 
medencébe, az utóbbi egy évben in-
kább pályaedzői feladatokat látott el. 
A 2018/2019-es idényben 13 bajnoki 
meccsen játszott a Honvéd korelnö-
keként, ezeken kilenc gólt szórt, két 
Magyar Kupa-meccsen pedig három-
szor volt eredményes. Minap sajtótá-
jékoztatón jelentette be, hogy 35 éves 
pályafutása végéhez ér.

Kiss Gergely a Waterpolo All Star 
Festivalon búcsúzott játékos-pálya-
futásától. Az olimpiai bajnokokból 
álló Millennium Masters csapata 
augusztus 31-én 16–12-re legyőzte a 
masters világ- és Európa-bajnok Oá-
zis SC együttesét a Duna Arénában 
rendezett kétnapos vízilabda-gála 
zárásaként. Az egykori játékostár-
sak, edzők és ellenfelek emlékeinek 
felidézésével, valamint fotókkal és 
videókkal színesített gálamérkőzé-
sen Kiss Gergő kétszer is látványos 
gólt szerzett, a Duna Aréna közönsé-
gének nagy örömére. A háromszoros 
olimpiai bajnokok – Benedek Tibor, 
Biros Péter, Kásás Tamás, Kiss Ger-
gő, Molnár Tamás, Szécsi Zoltán – 
közül már csak ő volt aktív játékos.

„Még lehet 30–40 olyan évem, 
amikor szombat reggel fölkelek arra 
riadva, hogy van most meccs? Ja, jó, 
most nincs. Ja, oké, már nyugdíjas va-
gyok. Akkor lehet kimenni a kutyák-
hoz és játszani velük. Lesznek ilyen 
felismeréseim, hogy jé, kedden este is 
el tudok menni színházba. Jé, szerda 
este átjöhetnek a barátaim. Nem az 
lesz a kérdés, hogy mikor kell kelnem 
a reggeli edzés miatt, hanem az szá-
mít majd, hogy a gyerekeket vihetem 
iskolába. Most már ez lesz a feladat” – 
nyilatkozta a meccs után Gergő.

Profi gondolkodás

Az újságírók rákérdeztek arra is, mi 
tartotta eddig a medencében: „Kez-
detben, 2012 környékén az volt a moti-
váció, hogy a Honvéd ne menjen tönk-
re. Aztán az motivált, hogy bejutunk-e 
a négy közé, mert az mindig rang, 
sikerül-e elcsípni nemzetközi kupa-
indulást, a vége felé pedig, hogy mi-
nél magasabban tartsuk a Honvédet” 
– válaszolta Kiss. Igazi profi  hozzá-
állásra vall, amit szintén egy interjú-
ban nyilatkozott: „Ha azt mondanák, 
hogy két hét múlva BL-meccset kéne 
játszanom, akkor a szívemet-lelkemet 
beletenném, és játszanék, de ilyen 
nyilván nem lesz már.” Kiss Gergely 
azért is juthatott fel a legmagasabb 
csúcsokra, mert egész pályafutását 
ez a fajta gondolkodás jellemezte. A 

múltba tekintve láthatjuk, hogy ő volt 
a mindent megnyerő válogatott egyik 
legbiztosabb pontja, akinek szinte 
soha nem remegett meg a keze. Az 
a legendás balos, melyet csak a me-
dencében használt, hiszen a parton 
mindent jobb kézzel csinál. Azzal a 
ballal három olimpia elődöntőjében 
és fi náléjában összesen 16 (!) gólt lőtt. 
Pedig későbbi felesége, a szintén vízi-
labdázó Valkai Anna megismeréséig 
és a későbbi példátlan sikereket elérő 
Kemény Dénes-féle szupercsapat ösz-
szeállásáig kishitű volt – ahogyan ő 
maga bevallja könyvében.

Kiss Gergely olyan sportember, 
akinek – kishitűség ide vagy oda – 
viszonylag zökkenőmentes út ada-
tott meg a legnagyobb sikerekig.

A bajnok

1986-ban kezdett vízilabdázni a BV-
SC-ben, majd a Tungsram játékosa 
volt. 1993-ban ifj úsági Európa-baj-
nokságot nyert. A nemzeti csapatban 
1994 márciusában Görögország ellen 
mutatkozhatott be. Ugyanebben az 

évben junior Európa-bajnoki, egy év 
múlva a korosztály világbajnoki címét 
szerezte meg. A Ferencváros játéko-
saként a LEN-kupa döntőjébe jutott. 
1997-ben felnőtt Európa-bajnok, 1998 
januárjában vb-ezüstérmes lett. Az 
1997–98-as szezonban a Posillipo 
Napoliban szerepelt. Csapatával meg-
nyerte a Bajnokok Ligáját. Visszatérte 
után az Újpesttel újabb LEN-kupát 
nyert. 1999-ben megint Európa-baj-
nok lett. 1999-től ismét Olaszországba 
szerződött. 2000-ben olimpiai bajnok 
lett, 2001-ben az Európa-bajnoksá-
gon bronzérmes, a fukuokai világ-
bajnokságon pedig ötödik. Ebben az 
évben a Budapest Honvéd játékosa 
lett. A 2002-es bajnoki döntőben egy 
verekedés után arccsonttörést szen-
vedett. Sérülése ellenére szerepelt a 
BL döntőjében, ahol csapata második 
lett. Ezt az eredményt megismételték 
2003-ban is. Ugyanabban az évben 
bronzérmes lett az Európa-bajnok-
ságon és első a világbajnokságon. 
2004-ben olimpiai bajnok, BL- és 
szuperkupa-győztes lett. Ebben az 
évben a világ legjobb játékosának is 

megválasztották. A magyar Év spor-
tolója-szavazáson negyedik volt.

2005-ben vb-, 2006-ban vk- és Eb-,
2007-ben ismét vb-második volt a vá-
logatottal. 2008-ban a montenegrói 
Kotorba szerződött. Ebben az évben 
az Európa-bajnokságon harmadik, 
az olimpián sorozatban harmadszor 
lett aranyérmes. 2009 decemberében 
szilánkos ujjtörést szenvedett. Ezt 
követően bejelentette, hogy 2010-ben 
nem szerepel a nemzeti csapatban. 
Klubjával megnyerte az Euroligát és 
az európai szuperkupát. 2012-ben 
az Európa-bajnokságon bronzérmet 
szerzett, az olimpián ötödik lett, a Va-

sassal bajnokságot nyert. A következő 
szezontól a Honvédban szerepelt.

Kiss Gergelyt egész pályafutása 
alatt széles körű szimpátia övez-
te. Ennek egyik oka – ahogyan azt 
Gergely István, a Honvéd ügyvezető 
elnöke is megfogalmazta –, hogy 
„Gergő nem megosztó személyiség, 
olyan ember, akit bárki megszólít-
hat, mindenki szeret”. Ő pedig aktív 
játékosi pályafutása végén reméli, 
hogy „húsz-huszonöt év múlva ok-
kal gondolnak ránk úgy az emberek, 
hogy nemcsak játékosként, hanem 
pályafutásunk vége után is sokat 
tettünk a vízilabdáért”.

Szögre akasztotta fürdőnadrágját
Befejezte aktív sportpályafutását Kiss Gergely vízilabdázó
• Augusztus utolsó napján gálamérkőzésen 
búcsúzott rajongóitól, társaitól Kiss Gergely 
olimpiai bajnok pólós. Páratlan karrier végére 
tett pontot a mindenki által kedvelt játékos.

Kiss Gergely 2016-ban Székelyudvarhelyen járt, amikor felkérték, hogy legyen a város sportnagykövete   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD„ Amikor gondolkodom a pá-
lyafutásomról, folyton arra a 
következtetésre jutok, hogy 
elég lett volna egyetlen perc, 
egyetlen szavazat, egyetlen 
méter, egyetlen igen vagy 
nem, egyetlen apró gól, és 
minden másként alakul.




