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KOVÁCS TÜNDE ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Arusha orvosa DR. SÁSKA
LÁSZLó

 1890. szeptember 26-án született Erdélyben, Nagyenyeden. Kolozsváron, Buda- 
 pesten és Bécsben járt orvosi egyetemre. 

 sáska doktor elsősorban a maláriát és a rákot kutatta. 

 A magyar orvosok közül ő töltötte a legtöbb időt Afrikában. 45 évig élt és dolgozott  
 a kontinensen.

 Afrika szerelmese volt, a földrész állat- és növényvilágának ismerője, számos tu- 
 dományos cikk és tanulmány szerzője. Afrikai élményeiről könyvet is írt Életem,  
 Afrika címmel, amely 1969-ben jelent meg. 

 1933-ban második feleségével, mojzsis máriával indult el Afrikába. rövid ideig  
 mogadishuban éltek, majd elköltöztek Addisz-Adebába. Később Abesszínia déli  
 tartományában, Hailé szelasszié császár vejének, „szidamo, Dzsam-Dzsam és  
 Borán királyának“ udvarában alkalmazták. Királyi főorvosként fejedelmi fizetése  
 volt: havonta 450 db mária Terézia-tallért kapott (10,5 kg ezüst).

 Az olasz-etióp háború miatt feleségével Tanganyikába menekültek, s 1937 júliusá- 
 ban szálltak partra Dar es salaamban.

 Tanganyikában 1938 januárjában jegyezték be mint orvost. először iringában volt  
 egy 16 szobás klinikája, ahol ernest Hemingway feleségét is kezelte. Az író többször  
 meglátogatta sáskát, jó barátok lettek. Később az író fiát és menyét is gyógyította. 

 sáska és felesége 1939-ben Arushában telepedett le. sáska doktor a bennszülöt- 
 teket – maszájokat, kikujukat – ingyen gyógyította. 

 Nagyon jól beszélt románul, németül, angolul, olaszul, szuahéliül, és értette az  
 amharát és a gallát, ezért jól tudott kommunikálni az Afrikában élő európaiakkal 
 és az őslakókkal is.  

 Jó barátja volt Albert schweitzer. 

 minden magyar vendégét szeretettel fogadta rózsakertes házában. Külön vendég- 
 szoba várta a Kelet-európából érkező utazókat, kutatókat. 

 Tanzánia legnépszerűbb orvosa volt, még 85 évesen is dolgozott. 

 88 évesen, 1978. november 8-án halt meg Arushában. 

 Hagyatékának egy részét felesége 1988-ban az érdi magyar Földrajzi múzeumnak  
 adományozta.
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