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N em vagyok biztos abban, 
hogy létezik még egy olyan 
magyar család, amelynek 

három férfi tagja is világbajnok lett 
volna ugyanabban a sportágban. A 
Szívós család vízilabdásai az 1948-
as londoni olimpia óta vannak a 
fi gyelem középpontjában, idősebb 
Szívós István ugyanis akkor nyert 
ezüstérmet a magyar válogatottal. A 
sikerek három generáción át kísérték 
a Szívós családot, utoljára az unoka, 
Márton jutott fel a csúcsra, 2013-ban 
világbajnok lett Barcelonában.

A dinasztia legsikeresebb tagja 
– ha lehet ilyet mondani esetükben, 
hiszen mind a hárman megnyertek 
szinte mindent, amit lehetett ebben 
a sportágban – kimondottan az ered-
mények alapján talán a nemrégiben 
elhunyt Szívós István volt. Halála 
alkalmat kínál arra, hogy felidézzük 
a három Szívós életét és karrierjét, 
hiszen mindhárman generációjuk ki-
emelkedő sportemberei voltak.

Az első

A dinasztiaalapító idősebb Szívós 
István 1920-ban született Szege-
den. Tízéves korában vitték el szü-
lei úszni, ám a család hamarosan 
felköltözött Budapestre, ahol jobb 
híján a fiúcska focizni kezdett. A 
Tisza partján felnőtt gyerek nem 
sokáig tudott távol maradni a víz-
től, 1935-ben már pólósként szelte a 
medencét. Viszonylag későn kezdte 
vízilabdás karrierjét, de ne feled-
jük, annak idején majdnem minden 
fiatal több sportágat is kipróbált, 
mire megállapodott egynél, ami a 
legkedvezőbb volt számára. Vagy 
pedig, ahogy sokak esetében ez is 
előfordult, többféle sportban is ké-
pesek voltak bizonyítani. A lényeg, 
hogy Szívós 17 éves korában, még 
másodosztályban játszó csapat 
tagjaként meghívót kapott a válo-
gatottba. Elsősorban technikájá-
ra figyeltek fel kortársai, nagyon 
pontosak voltak a dobásai, emellett 
kimondottan élvezet volt nézni a 
játékát.

Pályafutása során három nyári 
olimpián vett részt, és szépen csil-
logó érem nélkül sohasem tért haza: 
az 1948-as londoni olimpián ezüst-

érmet, az 1952-es helsinki olimpián 
és a legendás 1956-os melbourne-i 
olimpián pedig olimpiai aranyérmet 
szerzett a válogatottal.

Arról kevés szó esik manap-
ság, hogy az ominózus ausztráliai 
olimpián, amely nekünk a véresre 
sikeredett szovjet–magyar vízilab-
da-mérkőzésről maradt nevezetes, 
idősebb Szívós István egészen hi-
hetetlen módon még úszásban is in-
dult. Sőt, odahaza kétszeres magyar 
bajnok volt folyamúszásban!

Visszavonulása után, 1957-ben 
edzőként kezdett dolgozni, amihez 
megszerezte a szakedzői diplomát. 
Négy évig volt az egyiptomi vízilab-
da-válogatott szövetségi kapitánya, 
majd 1967-ben az újonnan alakult 
Orvosegyetem SC vezetőedzője lett, 
amellyel kétszer nyert magyar baj-
nokságot és egyszer Magyar Kupát. 
1970-től az 1992-ben bekövetkezett 
haláláig a klub szaktanácsadójaként 
dolgozott. A Balaton-parti Szigliget 
kikötőjét róla nevezték el.

A méltó utód

Az apa még javában gyűjtögette az 
érmeket, amikor 1948. április 24-én 
Budapesten megszületett fi a, Ist-
ván. Avagy a Szívós Pista, ahogyan 
egy egész ország becézte a majdnem 
kétméteres sportolót. Akár azt is hi-
hetnénk, hogy a kis Pista „beleszüle-
tett” a medencébe, de ez távolról sem 
igaz. Mindenféle sportot űzött, az 
úszás és a póló volt az utolsó, amire 
gondolt. Talán azért, mert apját ál-
landóan a medencében vagy annak 
közelében látta…

Akárhogyan is történt, tény, hogy 
az ifj abb Szívós István csak orvosi ta-
nácsra ugrott a vízbe. Szerencsére… 
Történt ugyanis, hogy Pista 12 éves 
korában karját törte, a doki bácsi pe-
dig azt ajánlotta, ha azt akarja, hogy 
rendbe jöjjön, ússzon. Kissé unottan 
leballagott az uszodába, aztán év-
tizedekig majdhogynem ki sem jött 

onnan. Az edző – mellesleg édesapja 
egykori trénere – észrevehette, hogy 
a gyereknek nem igazán fűlik a foga 
az úszáshoz, ezért a kapuba állítot-
ta. A vékony és magas fi ú egy ideig 
elvolt magában hálóőrként, de ami-
kor vacogni kezdett a hideg víztől, 
megkérte a mestert, hogy engedje ki 
a mezőnybe, különben ott fagy meg 
a medencében. Első megmozdulásai 
egyikénél akkora gólt lőtt, hogy az 
edző többet nem is engedte vissza a 
kapuba, és centerként játszatta to-
vább. Ennél jobb döntést azóta is ke-
veset hoztak vízilabdában: „Szívós 

István centerként új fejezetet nyitott 
a vízilabdázásban, majd játékos-pá-
lyafutása után sem szakadt el egyet-
len pillanatra sem a sporttól” – nyi-
latkozta a 71 éves korában elhunyt 
olimpiai bajnokról Kemény Dénes 
korábbi szövetségi kapitány, a Ma-
gyar Vízilabda-szövetség volt elnöke.

A válogatottban tizennyolc éve-
sen, 1966-ban mutatkozott be, és 
1980-ig összesen 308 alkalommal 

szerepelt. Tagja volt az 1976. évi 
montreali olimpián aranyérmet, az 
1972. évi müncheni olimpián ezüstér-
met, az 1968. évi mexikói és az 1980. 
évi moszkvai olimpián bronzérmet 
nyert magyar együttesnek. A világ-
bajnokságokról egy arany- és két 
ezüstérmet hozott el, és részese volt 
egy Európa-bajnoki győzelemnek is. 
Testi adottságait nagyszerűen kama-
toztatta, a kétméteres óriásra általá-
ban két ember vigyázott, de sokszor 
hiába.

Tisztes civil foglalkozása fogorvos 
volt, ő még annak a generációnak 

volt a tagja, akik a sport mellett a ta-
nulást is komolyan vették.

A harmadik

Szívós Márton lehetett volna akár a III. 
Pista – Istvánnak is hívják –, de ő Mar-
ciként vonult be a vízilabda történetébe. 
Az 1981. augusztus 19-én Budapesten 
született sportoló annyiban különbözik 
elődeitől, hogy olimpiai aranyat nem 

akasztottak a nyakába. A többi stim-
mel: világbajnoki címmel, akárcsak ap-
ja és nagyapja, ő is büszkélkedhet.

Marci olimpiai aranyálma több ok-
ból sem teljesült: a 2004-es athéni és a 
2008-as pekingi szűkített keretből ki-
hagyták, utóbbit meg is nyerte a csapat. 
A következő, londoni olimpiára kijutott 
ugyan, de akkor csak ötödik helyen vé-
geztek a magyar pólósok. Pedig Marci 
nagyon készült: „Felemelő érzés volt, 
amikor kiderült, hogy én is a 13 fős csa-
pat tagja lehetek. Édesapám sokszor 
sztorizott az olimpiáról, mesélt a han-
gulatról, a meccsekről. Gyermekkori 
álmom, hogy olimpiai bajnok legyek a 
magyar válogatottal, a kerettagsággal 
ehhez kerültem egy lépéssel közelebb” 
– mondta a játékok előtt. Jött a 2016-os 
riói olimpia, Marci ismét álmodott egy 
nagyot, de ezúttal sem jött össze az 
arany, újból ötödikek lettek, és ezzel 
Marci el is búcsúzott a válogatottól. Ha 
az olimpiai arany nem is került a nyaká-
ba, egy kis elégtételt érezhetett, amikor 
2013-ban a barcelonai vébéről világbaj-
nokként térhetett haza.

2014-ben rosszullétre panaszko-
dott egy mérkőzés közben. Kezdődő 
infarktust diagnosztizáltak, majd 
azonnali sikeres szívkatéteres műté-
tet hajtottak végre a 32 éves vízilab-
dázón. Mindössze hat héttel a műtét 
után már újra a medencében volt, és 
a mai napig aktívan sportol.  

Ritka szép sportolói karrierek egy 
családon belül, amelyre büszke lehet 
a magyar nemzet. 

A páratlan Szívós dinasztia
Három generáció vízilabda-bajnokai
• November 10-én, 71 
évesen elhunyt Szívós 
István olimpiai, világ- 
és Európa-bajnok ma-
gyar vízilabdázó. Egy 
pólós dinasztia tagja 
volt, amelyet édes-
apja, idősebb Szívós 
István alapított.

Dr. Szívós Istvánt édesapja, 
idősebb Szívós István köszönti 
200. válogatottsága alkalmából 
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