
omantikus lelkesedésbõl in-
dult, élethosszig tartó szen-
vedély lett belõle: dr. Ternák
Gábor több mint három és
fél évtizede gyógyít Afrikában
és a Távol-Keleten is mint a
fertõzõ és trópusi betegségek
nemzetközileg elismert szak-
tekintélye. Megszállottan
küzd azért, hogy magyar or-
vosok is e helyszíneken, test-

közelbõl szerezzenek gyakor-
latot a legkülönfélébb beteg-
ségek felismerésében, gyógyí-
tásában. Fontos megbízatást
kapott az Öböl-háború ide-
jén, a cunami után Srí Lan-
kán teljesített szolgálatot. 
A Pécsi Tudományegyetem
Infektológiai, Katasztrófa-
orvostani és Oxyológiai Inté-
zetének professzora.

TÁRSALGÓBAN

Albert Schweitzer életútja és írá-
sai csak megerõsítették a fiatal or-
vosban a vágyat, hogy „igazi gyógyí-
tónak” érezhesse magát, és eljusson
olyan szegény országokba, ahol a
legnehezebb körülmények dacára is
életeket menthet. Az elsõ adandó al-
kalommal, 1975-ben, amikor hazánk
ily módon kívánt „baráti segítséget”
nyújtani Nigériának, jelentkezett.

– Egy gyermekgyógyász és egy
röntgenes szakorvos mellett, a csa-
pat legfiatalabb tagjaként utazhat-
tam ki – meséli Ternák professzor. –
Óriási élmény volt! Ûzött az ifjonti
kalandvágy, és nem tagadom: az itt-
honinál lényegesen jobb kereseti le-
hetõség is. A Kafanchan nevû kis fa-
luba helyeztek minket a röntgenes
kollégával. Õ fél év múltán hazajött,
mert nem tudott dolgozni, a generá-
torból ugyanis folyton ellopták az
olajat, áram nélkül viszont tehetet-
len volt. Én három és fél évig ma-
radtam.

– Rögtön a mélyvíz...
– A mélynél is mélyebb! De ren-

geteg betegséggel találkoztam, s a
mai napig hasznosítom az ott szer-
zett tapasztalatokat. Elõfordult
álomkór, kolera, lepra, ezerféle kí-
gyómarás és Lassa-láz, amit csak
pár évvel korábban észleltek elõ-
ször Nigériában. Három hónapon át
én voltam az ügyeletes, néha egyet-
len éjszaka alatt többször is be kel-

lett mennem a kórházba. Összefoly-
tak éjszakák és nappalok. Nem
mondhatnám, hogy kövér gyerek
voltam, de az elsõ évben lefogytam
tíz kilót. Gyermek- és belgyógyá-
szati problémákkal érkezõ betege-
ket láttam el, meg a tuberkulóziso-
sokat. Ez nagyjából száz, ágyban
fekvõ (meg az ágy mellett, alatt,
ahol épp hely volt) beteget jelen-
tett. Innen mentem át délután a já-
róbeteg-rendelésre, ahol elõzõleg
egy szakképzett ápoló már megnéz-

te a pácienseket, nekem 30-40-50
megvizsgálandó maradt.

– Mi a jutalma ott egy orvosnak?
– Az afrikaiak nagyon érzelmes

emberek, egyértelmûen kimutatják,
hogy szeretnek vagy nem. Egy kis-
gyerek, hálából megengedte, hogy
harapjak a banánjából. Volt, aki eljött
a lakhelyemre, s az ajtó elõtt térdre
borulva köszönte meg, hogy meg-
gyógyítottam. Olyan is akadt, aki
mocskos fajgyûlölõnek nevezett, és
azt üvöltötte: megöl. Látszott, hogy
komolyan gondolja, a betegek fogták
le. Bedühödött, mert nem akartam
fölvenni a kórházba. De hát csak szi-
mulált. A legnagyobb dicséretet a fõ-
nõvértõl kaptam, egy dekorált arcú,
férfi nörsztõl. Azt mondta: mióta ott
vagyok, csendesebb a kórterem. A
halottakat ugyanis hangosan siratta
el a család.

– Milyen volt a gyógyszer-ellátás?
– Szerény. Elsõ dolgom minden

helyszínen, hogy fölmérjem a rendel-
kezésünkre álló készletet és a vizs-
gálati lehetõségeket. Ha nincs olyan
gyógyszer, ami kellene, sajnos meg-
hal a beteg.

– Miként tudja ezt lelkileg feldol-
gozni?

– Ha magamba roskadok, nem tu-
dom folytatni a munkát. Voltak em-
bert próbáló pillanatok, hisz az éhha-
lál küszöbén lévõnek hiába adok
ételt, már nem segít rajta. Szörnyû

Egy falat banán 
ajándékba
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volt látni azt a gyerme-
ket, akinek deréktól le-
felé lejött a bõre, mert az
anyja nem nézte meg,
milyen forró vízbe teszi.
És amikor egy baleset
után a teherautó platójá-
ra zsúfolt emberhalom-
ból kellett éjnek évadján
kiválogatni a halottak
közül a még ellátandó-
kat...! Persze, a kígyó-
marás is lehet végzetes.
A fuláni törzs ötven tag-
ja behozott egy gyerme-
ket, akinek orrán-száján dõlt a vér.
Elmagyaráztam a felnõtteknek: ak-
kor tudom megmenteni, ha vért ad
közülük az, akiével egyezik a vér-
csoportja. Rövid tanakodás után
döntöttek: nem adnak, mondván, ha
a gyerek vérében van a méreg-
anyag, s az láthatóan távozik a szer-
vezetébõl, akkor a méreg is távozik.
Ennyit ér ott egy gyermekélet.

– Az Öböl-háborúban mi volt a fel-
adata?

– Biológiai és vegyi fegyverek fel-
ismerésére és elhárítására képeztek
ki. Úgy értesültünk, készültségben
állnak a rakéták. De Szaddám
Huszein tudta: ha beveti õket, vála-
szul neutronbombát kap.

– Valós veszély manapság bármifé-
le biológiai fegyver? 

– Fel kell készülni rá, sok õrült
ember cirkál a világban. Ki gondolta
volna, hogy akad, aki anthrax- (lépfe-
ne-) spórát állít elõ, és levélben kül-
di szét?

– A Srí Lanka-i szökõár pusztítá-
sát a saját szemével látta.

– Szörnyû volt, megrázó. Két he-
tet töltöttem egy nyolcezer fõs me-
nekülttáborban, a sziget keleti olda-
lán, ahol egy kilométernyire zúdult
be a víz, s már az elsõ hullámban 
tízezren meghaltak.

– Ilyen élmények ha-
tására, gondolom,
másként látja a világot.

– Az ember élet- és
értékszemlélete is
alaposan megváltozik.
Megtanultam elfogad-
ni azt, hogy az enyém-
tõl eltérõ gondolko-
dásmód is létezik.
Hogy ki, mire büszke,
s miben látja a jólét
megtestesülését, vál-
tozó. Nekem sosem
volt nyaralóm, balato-

ni vitorlás hajót is csak távolról lát-
tam, de a lelki jólétet, békét és nyu-
galmat megtaláltam, fantasztikus él-
ményekben volt részem, s azt a moz-
gásteret, ami szakmailag és lelkileg
megadatott, igyekeztem kihasználni.

– Magánemberként hová utazna
szívesen?

– Legfeljebb a kislányomhoz, Pá-
rizsba. Egyébként az otthoni nyu-
galmat választom: ha olvasok vagy
dolgozom a számítógépen, s közben
a rádióból komolyzene szól, és iha-
tok egy teát vagy kortyolhatok egy
pohár bort, remekül elvagyok. A 80-
as évek közepén nyaraltam utoljára,
én olyankor unatkozom. Nem szere-
tek kizökkenni a napi munkából,
belémrögzült az állandó készenlét, s
hogy mindig van mit csinálni.

– A következõ szakmai útja merre
vezet?

– Június közepén visszamegyek
Kenyába, az eldoreti oktatókórház-
ba, ahol ez év elején már jártunk egy
19 fõs csapattal. Másként rögzül az
ismeret, ha a gyakorlatban szerzi azt
az orvos, és nem könyvben olvas ró-
la. Ez a tréningprogram õsszel foly-
tatódik, most annak az elõkészítése
lesz a feladatom.

LEJEGYEZTE: CSATÓ ANDREA

VÍZHORDÁS A VIKTÓRIA-TÓRÓL

„ÁTKELÉS” AZ EGYENLÍTÕN
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Folyjon a bordal!
A pécsi Vivat Bacchus énekegyüttes
nagyszabású gálával ünnepli tizedik
születésnapját: június 8-án este hétkor
a Kodály Központban lépnek föl. Régi
dalokat, új szerzeményeket és megle-
petés-sztárvendéget egyaránt ígérnek,
sõt nemcsak énekelnek a borról, de a
nemes nedû legjobb évjárataiból kor-
tyolgathatunk is a koncerten. Az öt éne-
kes ifjú a kulturált borfogyasztás és mu-
latozás igéjét hirdeti és népszerûsíti.
Esetenként magyar költõk megzenésí-
tett boros verseit is elõadják, de legin-
kább saját szerzeményeikkel hangolják
jó kedvre a közönséget. Ezeket tartal-
mazza a magyar borászatok, borrendek
és bort kedvelõ cégek támogatásával
megjelent A négy muskétás (2006),
Boriginal (2008) és tavalyi, Dupla
Magnum címû lemezük is. Repertoár-
jukban a népi folklóron kívül más stílus-
irányzat (dzsessz, blues, rock and roll)
is fellelhetõ, szigorúan bordalként! Az
elmúlt évtizedben bejárták Európát és a
nagyvilágot, öregbítvén a magyar bor jó
hírét is. Közremûködtek Ákos „Még kö-
zelebb” címû albumán, énekeltek
Demjén Ferenccel és a V'Moto-Rock
zenekarral, Rúzsa Magdival, St. Martin-
nal és a Bolyki Brothers formációval is.

Kutyasétáltatási 
rekordkísérlet

A kutyával való leghosszabb gyaloglás
világrekordját szeretné felállítani
Gianluca Ratta, aki május közepén ér-
kezett Pécsre. A 39 éves sportember és
10 éves, Shira nevû kutyája a pécsi vá-
rosházán kapott igazolást arról, hogy
valóban jártak a baranyai megyeszék-
helyen. Az olasz fiatalember tizenegy
éve kezdte a gyaloglást, s az eddig
megtett 40.950 km távon immár 30 pár
lábbelit használt el.


