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Préda lstuán

Menuhinbais
belebotlott
rőmonís
Az ország legismertebb orvosainak
eg;rike' Vívóként is többre vihette volna, de amíg társai bukdácsol-

va, éveket halasztva jutottak el a dip_

lomához, addig ő a nagy versenyek
ideién is tanult , éjszakánott. S amikor
befejezte az egyetemet, válaszút elé
kerti{t: a sport vagy az orvoslás? Eg;'ri_

ket sem lehetett félvlíllról venni. Az
utóbbit választotta. A világverő ma*
gyar párbajtrircsapat társtagi a v olt, az
oSC sikereinek egyik kovácsa.
_

Minden dolag nefulz, míelőtt kiing jú eszembe az

ttyíilréuúIng.. _

ínfuilásdróI.

- Nézőpont kérdése.Úgy is mond_
-*ratom, hogr az én utam könnyen in-

dult, és nehézzévált. A forradalom
előtt eg;r hónappal mint remén5rtel_

jes fiatal iittusázó kezdtem el vívni a
mezőgazdasági dolgozók csapatában.
S mivel a tehetséges sportolók köztil

többen emigráltak, rövidesen vívó_
szekrényhez és egy használt vívóru*
hához jutottam. 1958*ban már ifjúsági vlílogatott kerettag voltam, és mint
osztá$ba még be nem sorolt vívó, el_

indultam eg;r másodosztályú pár_

bajtőrversenyen, amit megnyertem.
Rögtön első osztábú minősítést sze_

pontokkal egyiitt o\ran magas volt,
hogy a frissen érettségizettekel sem

eredményem dacára nem vettek fel.
_ A Hotu éd b et artotta az ígéretét?
_ Kiválóan felvételiztem az elért
'
pontjaim száma a megszerzett plusz_

eggetemil<ltúban?
_ Aszereteturalkodott. Nagyon jóban voltunk, elíogadtuk, elismertük
egymást. Csupa tanult ember volt a
köriinkben: orvosok, mérnökók, köz_
gazdászok. A mesterem Tari Pistabá_
csi volt, asszótársaim a klub már vá
logatott vívói: Kausz István párbajtőr
világbajnok, Marosi József és a szintén
válogatott Rabár Pál. 1961-ben kertilt
hozzánk a későbbi nég1rszeres olimpiai
bajnok, Kulcsár Győző, és 1965_ben a
Vasasból Nemere Zoltán' aki robba*

násszerűen kertilt a magyar. majd a
világ párbajtrírvívásának élvonalába.

érhették ezt a számot' a Honvéd még_
sem váltotta be az igéretét!Megsúgták nekem, hogy a klub arra játszik:
ne jussak be az eg;retemre, mert ha

A hatvanas évek elején igazolt a klub_
hoz a kiváló mesteredző, Vass lrnre is,
nálunk vivott az öttusa olimpiai baj-

felvennének, automatikusan a rivális
oSC*be kellene átigazolnom. Ekkor

nok,,vasember'', Nagy Imre, úryhogy
a ,,csodacsapat'' egy időben nemcsak
itthon, hanem a nemzetközi pástokon

döntöttem

úgy, hogy a szomszédos
teremben, az OSC *ben folytatom.
_ Volt egg szerencsétler," dísszifuÍ_

sem talált legyőzőre.

usíIúsérlBt'likScltmíttPdllal.
- Az 1961_es duisburgi ifjúsági ví_

vó_világbajnokságon tört ránk

_ Kiinguet

p

lphBtne megtiiltení a

árb ajtőruíu.ík anBkdatíiÍUaI. Elev e -

rrlÍtsen fel egg et a s ok

kijziiú.

_ Főiskolai válogatottunk csapát_

a két_
ségbeesés amiatt, hogy nem vesz_

mérkózéseket vívott a szovjet főisko_

nek fel bennÍinket az egyetemre, és

e$l váratlan pillanatban otthag]'tuk

lai klubokkal. Majdnem kétnapos út
végénérkezttink meg Leningrádból

csapatot. Aztán meggondoltuk ma_
gunkat, de addigra már a csapatra fel_
tigrelő belügres tiszt felsrófolta a tör-

Lvovba, pontosabban Lembergbe, és
a fáradtságtól rögtön ágynak dőltünk.
Egr régi típusúszállo&íban laktunk,
amely a hatalmas fiirdőkádtól kezdve a

a

ténteket. A btintetés aránylag enyhe
volt: féléveseltiltás. Aztán feledésbe
mertilt az egész. Éssenki sem beszélt

szőnyegekig őrizte a k. ú. k. _hangula_
tot. Az öttusázó Mujzer Jánossal kerül*

többet arról, ami megtörtént. és még_

tem egy szobába. Annyit megtudtunk,
hog;l másnap eg1r órakor kezdődik a

semtörténtmeg.

verseny' ezért aztán elég, ha tizen_

MílwkkiiszifuIteté| hagg az oSC
p drb ajt őr c s ap at a laÍ,rom Eur ó p a Kt _
_

p dt és

hat magg m

b

ajnaks úgot tudatt

n9erní?
_ Az osc vívószakosztályának lé'
te, mííködése, hazai és nemzetkö_

reztem. Eg;l éwe rá megkerestek a Bu*
zi szereplése' lelke egyetlen emberhez
dapesti Honvéd vezetői, és arra kér_ kötődött: doktor Frenkl Róberthez.
tek. igazoljak átbozzájuk. Azt ígérték: A Budapesti orvostudományi Eg1re_
mint jelesen érettségizett, de az akkotem Kórélettani Intézetének volt a
ri világban osztályidegennek számí_ munkatársa, amikor r957*től az oSC
üg;'wezető elnökeként elkezdte fel_
tó fiatalt - apám deklasszált elem volt,
építenia vívó_, avizllabda_ és a ko_
állandóan a kitelepítéstől féltünk - se-

gítenek bejutni az orvosi egyetem_
re, ahová egr alkalommal már kitúnő

Kulcsár a múegretemre, osztrics Pista
a fogorvosira.
_ Mitgen u olt a honqulat az oÍ"U os _

sárlabda szakosztályt. A többi klubhoz
képest az oSC anyagilag sokkal rosz_
szabbul állt, eg1r dolgot azonban tu_
dott adni: egyetemi felvételt a diploma
megszerzéséhez|' Ez volt a fizetőesz*
köze. Íg5r jutottambe énis az orvosira,

egy órakor felcihelődtirik. Reggel ko_
rán azonban arra ébredtem, hog;r a

furdőszobában csobog

a

víz' ,,Mi van,

Jancsi, már mosakszol?'' _ kérdez_
tem a társamtói. ,,Nem tudtam egész
éjjel aludni _ mondta _, mert valaki a
szomszédban cincogott.'' Ezután elmentünk futni, majd visszatérttiryrk.
Indulunk le az ebédhez, amikor kinyílik a mellettünk lévő szobaajtó, és kilép belőle Yehudi Menuhin, a vil ághÍrí
hegedúmúvészés karmester. A meg_
lepetéstől alig tudtunk felocsúdni. Este a vacsoránál is a közeltimkben tilt, de
mindenki már arról beszélt, Menuhin

lemondta a koncertjét, mert akkor
zárták be
_

a

lembergi zsinagógát.

A uíuópdlgafiúdsa tú kardn ért

u éget. Sokkal

nagg

úb knnínt ígert.
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_ Egy hazai nemzetközi versenyen'
1966*ban a középdöntőben megszer_

zett három g;iőzelmem már döntőt

jelentett' amikor lábizonrszakadást
szenvedtem. Pedig már 4:1-re ve_
zettem a korábbi olasz világbajnok
Saccaro ellen... Sérülésem, ami felte'

vizsgaidőszak okozta edzéskihagyás következménye volt, meg_
határozta a további sorsomat. Hiába
hetően

a

voltam hosszú

és gyors,

kiválónak tar_

tott második szándékú támadó stí_
lusom sohasem lett a régi; utána már
nem tudtarn igazi kitöréseket csinálrri,

ezért 1968 _ban bejelentettem, hogy
visszavonulok, és minden energiámat

'z orvoslásba fektetem.

- Az aruosí pdlgdn hoggan hűIadr

E

nzrroEszltiizr

lasztott tagiai sorába, 2oo5 és 2oo7 között a Nemzetközi Elektrokardiológiai
Társaság elnöke voltam. Nyolc tudo_
mányos folyóirat szerkesztőbizottsá_
gában fejtem ki a munkámat.
_ A síker títks a szdmdék óllhatq-

tassdga.
_ A siker nem más, mint verseny
Ítttás az idővel, amit mi nyerhetünk
meg. Ebben a versen}'futásban sok
erőt adott a sport.

- Hoggatl fogaIrnazrui *g aru o sí
arspoeticójdú?
_ A betegcentrikus medicina hí_
ve vagyok. Egy orvos mindig képzelje
bele magát aktuális betege helyzetébe,
s akkor pontosan tudni fogja, hog;ran
kell viselkednie és cselekednie. Csak
lehet az k ányt adó,
-CsaktuI?

sorvezető'

ekÍre?

ez

tem egyetemi tanár, a kardiológia és

- Feleségem b&gyógyász. Két utó_
dunk van, egy fiunk és e5r lány'unk.
Mondhatom így, ami minden szü|íj számára fontos: mindketten sike_
resek, és mindketten már családosok.
A fiunk kozgazdász, nég;r gyermek
édesapja, a lrínyunk jogász, neki egy
gyermekevan.
* Eggszer qztmandtanekem: naggonal<olrtoraoslrrrtní.

_ Ötvenegy éves koromban let-

a belg1r ógr aszat oktatója. Megszerez tem 1991_ben az MTA doktori címét,

majd 2o0o és 20o3 között

weis

a Semmel_

Eg1retem Tudományos és Kül_

kapcsolati rektorhe$ettese voltam.
Az egyetem Kardiológiai Tanszékének

emeritus professzora vaglrok. Jelenleg a HonvédKórhríz kardiológiai osz_

tályán főorvosként dolgozom. Több
olyan betegem van, akit harminc-

neg;rven éve kezelek. Számos mag5'ar

és külföldi tudományos társaság vá_

a

-

\tctor Hugo mondta egyszer:
,,Az emberekből általában nem az erő

hirínyzik, hanem

az

akarat...'' ffi
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Préda lstván a nagly versenyek között

orvosnak tanult
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Dr. Préda lstván 1941. április 26-án szÜletett Budapesten. ]"967-ben kapott diplomát a Budapesti

0rvostu-

dományi Elyetemen, ]"974-75-ben a Caeni Tudományegyetemen doktori Íokozatot (PhD) szerzett. Klubjai:
MEDosZ, osc. BEK-$yőzelem: 1964, 1965, ].966. Az országos bajnokságokon öt alkalommal (1962,L963,L964,
]'966, ].969) Volt az oSC párbajtőrcsapatának tagja. Az 1965-ös Universiadén is a győztes csapat tagja. Leg_
jobb egyéni eredményeil Wroclaw, !"9oo (r.), Monal xupa, Párizs, 1967 (2.), Heidenheim' 1964 (3')'

