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Egy 30 éves korszak vége. Az Atlantis űrsikló
utolsó útja – 2011. július 8–21.

Jegyzetem szubjektív emlékezés a Challenger
katasztrófájára. Ezt 1986 januárjában, havan-
nai tanulmányutamon egyenes tévéadásban lát-
tam. A sors úgy hozta, hogy a tragédia első év-
fordulóján, 6 hetes, szintén szakmai út során
Washingtonban, az Arlingtoni Nemzeti Emlék-
helyen tartott állami megemlékezésen is ott le-
hettem. Mindkettő nagyon megérintett. Egy-
kori szemtanúként azt gondoltam, hogy a két
különleges történetet megosztom Önökkel.
Most jöjjön előbb a jelen, majd egy kis múlt
után érkezünk ismét a mába.

A jelen: Július 8-án jött a hír, hogy utolsó út-
jára indult az amerikai Space-Shuttle program
befejezését jelentő Atlantis. Nekem ez nem in-
formáció volt csupán. Ennél sokkal több. Be-
vallom, hogy szakmámon kívül a történelem-
szeretet után a repülés következett. Ez annyira
igaz, hogy a harmincas évek végén, a negyve-
nesek elején komáromi bencés gimnazistaként
vadászpilótának készültem. Szándékom ko-
moly volt. Zsebpénzemből mindig megvettem
a Magyar Szárnyak című havilapon kívül a né-
met Der Adler („A Sas”) példányait is. A sors
másként döntött.

Azok a magyar orvosok, akik életük során
különböző feladatokat, munkaköröket ellátva
eljutnak külföldre (kongresszus, rövidebb-hosz-
szabb tanulmányút), gyakran használják fel
szabadidejüket arra, hogy szakmán kívüli ér-
deklődésüknek hódoljanak. Jómagam is közé-
jük tartozom.

A múlt: Erről csak annyit, hogy a második vi-
lágháború után Churchill Fultonban tartott be-
szédében (1946) már a „vasfüggöny”-ről szólt.
A világ ekkor szakadt ketté. A győztes angol-
szász nagyhatalmaknak, amelyek a háborúban
a velük szövetséges Szovjetuniónak óriási ka-
tonai és pénzügyi segítséget nyújtottak, új hely-
zettel kellett szembesülniük. Nem a „békés egy-
más mellett élés” korszaka köszöntött be,

hanem a hidegháborúé. Innen számítják a két
(volt) szuperhatalom, az USA és a Szovjetunió
versengését a világűr meghódításáért. Ebben,
mint egyesek gondolják, a tudományos kutatás
és az „orbitális hírszerzés” egyaránt jelen volt.
Nem tudom. Világunk jó időre kétpólusúvá vált.

Ami az űrhajózást illeti, az szovjet sikersoro-
zattal indult. Néhány tény: 1957. október 4.: A
Szputnyik-1 műhold Föld körüli pályára áll.
1961. április 12.: Jurij Gagarin a Vosztok-1 fe-
délzetén első emberként jár a kozmoszban.
1965. március 18.: Alekszej Leonov asztrona-
uta „űrsétája”, stb. Az USA jócskán lemaradt.

Az amerikai választ 1961. május 25-én még
Kennedy elnök hirdette meg. Ennek célja első
lépésben űrrakéták gyártása volt az Apollo
program keretében, majd az ember eljuttatása a
Holdra. 9 évet adott rá. Két évvel később Dal-
lasban meggyilkolták. A legnagyobb amerikai
űrsiker Nixon elnök hivatali idejére esik. 1969.
július 21-én Neil Armstrong az Apollo-11 fe-
délzetéről a Holdra lép. Élőben közvetített
mondata, miszerint ez „Kis lépés az embernek,
de hatalmas az emberiségnek” szállóigévé lett.

Ehhez fűződik egy kis, személyemet érintő ki-
térő. A Nemzetközi Rákellenes Unió E. Roosevelt
egyéves ösztöndíját elnyerve, 1968 szeptembe-
rében repültünk feleségemmel és két, 11, illetve
9 éves lányunkkal Londonba. Fogadó intéze-
tem, a Chester Beatty Research Institute, Royal
Cancer Hospital volt. Ezt akkor Sir Alexander
Haddow professzor vezette, aki az unió elnöke
is volt. A gyerekeket Wimbledonban vették fel is-
kolába, így ott béreltünk házat. Megtudtuk, hogy
az Apollo Holdra szállását a BBC, átvéve az ame-
rikai adást, egyenesben közvetíti. Erre a hírek
szerint, hajnali 3-4 óra között kerülhetett sor. A
lányokat lefektettük, mi ébren maradva „élő-
ben” lehettünk szemtanúi ennek a világtörté-
nelmi eseménynek. Milyen érdekes, hogy ez is
egy tanulmányút eseményeihez kötődik.

Ismét a jelen: Az USA a hetvenes évek máso-
dik felében úgy döntött, újítani fog az űrkuta-
tásban. Ez abból állt, hogy a korábbi, „egyszer
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használatos” űrhajók helyett elkezdték a több-
ször indítható űrsiklók tervezését, majd kivite-
lezését. Az első a Columbia volt, amelynek in-
dulására Gagarin repülésének 20. évfordulóján,
1981. április 12-én került sor. A gép számos si-
keres küldetést tejesített. Sajnos 2003. február 1-
jén, fedélzetén 7 űrhajóssal a Földre való visz-
szatérés közben, megsemmisült. A második a
Challenger volt. Itt kezdődik felejthetetlen él-
ményem. Az első színhely Havanna. Ide 1986.
január közepén úgy kerültem, hogy 1985-ben
László kórházi főorvosként államközi szerző-
dés keretében pályáztam és nyertem el az egy
hónapos tanulmányutat. Célja a trópusi beteg-
ségek patológiájának tanulmányozása volt. A
Havannai Egyetem Patológiai Intézete ekkor
tudott fogadni. A különös az volt, hogy 1985
májusában az Orvostovábbképző Intézet Kór-
bonctani Intézetének igazgatója meghalt. Har-
madmagammal pályáztam az állásra, és 1985.
december végén a Parlamentben átvehettem
soron kívüli kinevezésemet. Gyorsan kellett
kezdenem a Szabolcs utcában, mert 2 héttel ké-
sőbb a gépem már Havannában landolt. A mi-
nisztérium egy előkelő tengerparti szállodában
foglalt számomra szobát. Elmondták, hogy eb-
ben volt egykor apartmanja a hírhedt Al Capo-
nénak. Tolmácsom egy fiatal, színes bőrű fiú
volt. Az intézetigazgató kedvesen fogadott, le-
viziteltem nagykövetünknél is. Szóval minden
rendben kezdődött.

Január 28-án kora este jöttem „haza”. A szál-
loda hallja tele volt emberekkel. Mindenki
csendben – ez nem jellemző a kubaiakra – me-
redt a tévé hatalmas képernyőjére. Kulcsomat át-
véve közéjük álltam. Nem akartam hinni a sze-
memnek. A képen néhány percenként ugyanaz
ismétlődött. A Challenger, amely a floridai
Cape Canevaral űrközpontból indult, a kilövés
után 73 másodperccel 14 ezer méteren felrobbant.
A 7 fős legénység szörnyethalt. Szobámba érve,
bekapcsolva a készüléket, ugyanezt láthattam.
Napokig nem tudtam jól aludni. Február köze-
pén, 18 órás repülés után értem haza.

A második színhely Washington. Az előz-
mény rövid. Mivel felelős lettem a magyar pa-
tológus-továbbképzésért, azt a legkorszerűb-
ben akartam végezni. Akkor e téren az
Amerikai Hadsereg Patológiai Intézetét tartot-
ták a legjobbnak.

Röviden. Saját költségen, két magyar patoló-
gus segítségével valósult meg az álmom. Egyi-

kük, Balogh Károly professzor a bostoni Har-
vard Egyetemen dolgozó barátom volt, aki
1956-ban hagyta el az intézetet. Ő a vízum meg-
szerzéséhez közjegyzői nyilatkozatot küldött,
vállalva az anyagi felelősséget ottani tartózko-
dásom idejére. Tőle értesültem, hogy a George
Washington Egyetem kórbonctani intézetében
dolgozik egy másik magyar patológus, Ábra-
hám András, akit nem ismertem. Levélben kér-
tem közbenjárását, hogy bejuthassak ebbe a
„fellegvárba”. Akkor ugyanis hazánk még a
Varsói Szerződés tagja volt, ez pedig, a NATO
vezető hatalmának, az USA kormányának volt
első számú egészségügyi intézménye. András
remekelt. Elérte, hogy három hétre fogadjanak.
Náluk meg is szállhattam, ami jelentős anyagi
megtakarítást jelentett.

A folytatás: Itt lép a képbe egy harmadik,
Washingtonban élő magyar orvos, Balla Tamás.
Ő a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetéből
került a világhírű National Institute of Healthbe
(NIH), ahol ma már részlegvezető. Múlt évben
választották az MTA külső tagjává. Gyermek-
kora óta ismertem, szülei évfolyamtársaim vol-
tak, és a washingtoni hétvégeket jórészt csa-
ládja körében töltöttem.

Egy január végi vasárnapon Tamással elmen-
tünk a már említett Arlingtoni Nemzeti Emlék-
helyre, amely a Potomac folyó túloldalán volt,
nem messze a Pentagontól. Ebben a csodálatos
temetőben kérésemre előbb Kennedy elnök sír-
ját néztük meg, de láthattam a tengerészgyalo-
gosok parádés őrségváltását is. Kifelé jövet vet-
tük észre, hogy a bejárattól nem messze igen sok
ember gyűlt össze. Közelebb menve egy tribünt
láttunk magunk előtt kb. 20 méterre, amelyen
főleg magas rangú egyenruhások között – Rea-
gen elnök képviseletében – ott volt G. H. W.
Bush alelnök is. A verőfényes januári télben a
gyász jeleként sötét öltönyt és fekete nyakken-
dőt viselt. Kabátot nem. Kiderült, hogy véletle-
nül a Challenger-katasztrófa első évfordulóján
rendezett állami megemlékezésre érkeztünk.
Nagyon sokan voltak jelen az áldozatok hozzá-
tartozói közül is. A rövid emlékbeszédek vége
felé arra lettünk figyelmesek, hogy igen alacso-
nyan iszonyatos hangerővel egy szuperszonikus
harcirepülő-egység, talán F-16-osok, húztak el
felettünk. És akkor valami csodálatos dolog tör-
tént. Minden fej az égre meredt. A vezérgép,
felbőgetve hajtóműveit, szinte merőlegesen
emelkedett a magasba hófehér csíkot húzva
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maga után, mint a légi parádék sportgépei, és el-
tűnt a szemünk elől. Ez volt a „Challenger”,
amely így, jelképesen a mennybe vitte űrhajó-
sait! Nekem, nem szégyellem, elszorult a tor-
kom, de ezt érzem most is, amikor mindezt pa-
pírra vetem. Igen, lezárult egy 30 éves,
csodálatos űrkorszak, melyben két űrsikló „égi
célok” felé távozott. Búcsúzzunk el tőlük!

Nem babonából, de addig nem kezdtem el
írni ezt a jegyzetet, míg az Atlantis földet nem

ért. Hál’ Istennek, szerencsésen visszatértek!
Így hát megírtam. Tudom, nem nagy dolog ez.
Csak emberi. Sehol nem tartják számon, hogy
véletlenül hány magyar volt akkor az
Arlingtoni Nemzeti Emlékhelyen. Mi ketten
ott voltunk. És akik ezt most elolvasták –
Önök is, mert megőrzik a Challengert emléke-
ik között.

DR. KENDREY GÁBOR

patológus, Budapest

Nem vitatható, hogy környezetünkben meg
tudjuk különböztetni az illattól a szagot. De
csődöt mond gazdag szókincsünk, ha szaglá-
sunk érzékenységét, azaz szenzitivitását vagy
specificitását szeretnénk evidenciákon alapuló
tudományossággal meghatározni. Legfeljebb
addig a sommás megállapításig juthatunk: a
szagok és illatok megítélése egyedi, tehát az
egyénre jellemző tulajdonság.

Az orvosi ténykedésünk során végzett fizi-
kális vizsgálatokban szaglásunknak is aktív
szerepe van. Gondoljuk csak rá, milyen sokféle
betegség kísérője a „jellemző szag”. Szerencsére
tífuszos vagy diftériás beteget ma már nemigen
látunk-szagolunk, de diabéteszes vagy króni-
kus vese- és májbeteget annál többet. Elmélet-
ben ismerjük ugyan az ún. odor hepaticust, de
kevésbé előrehaladott stádiumban lévő króni-
kus májbeteg vizsgálatakor vajon megérint-e
bennünket a szimptómákhoz társuló, rossz
prognózisra utaló patognomikus „tünet”?

Korábbi mestereimtől többször hallottam,
hogy a jó diagnosztának „jó orra van”. Ez rész-
ben veleszületett tulajdonság, melyet kellő gya-
korlattal fejleszteni lehet. Sajnos a fizikális vizs-
gálat számos apró fortélya, trükkje a mai
(teljesítményorientált) klinikai gyakorlatban
megfakult, helyükbe a trendi szofisztikált mű-
szeres technikák léptek. Vajon mit vesztettünk,
vagy mit nyertük ezzel a paradigmaváltással?
Kétségtelen, hogy elődeink orvoslásának szép-
ségét, művészetét, a jelen kor erősödő technici-
zálódása és fiskális szemlélete jelentősen csor-

bította. A szolgálatból szolgáltató („heath-care
provider”) lett, aki a rendelkezésére álló egyre
bővülő diagnosztikus eszköztárból már alig ve-
szi igénybe az érzékszervei kínálta potenciális
lehetőségeket. Vajon milyen hogyan ítélnék
meg ma azt az orvost, aki a gondos anamnézis
birtokában, az alapos fizikális vizsgálatot kö-
vetően például malignus (rákos!) betegséget ál-
lapítana meg? Nem valószínű, hogy ez a 21.
század „real-life” körülményi között pozitív
megítélést nyerne. És ha segítségül hívna egy
(szaglását tekintve) trenírozott kutyát? Bár-
mennyire morbid ötletnek hangzik, ezt a lehe-
tőséget veti fel egy rangos folyóiratban publi-
kált „sokszerzős” (alábbiakban ismertetett)
tudományos közlemény.

Sonoda H. és 11 munkatársa (Gut 2011, 60:
814–819) „Colorectal cancer screening with
odour material by canine scent detection” cím-
mel összefoglalt tanulmányában figyelemre
méltó adatokat közölt arról, hogy megfelelően
betanított kutyákkal a kilélegzett levegő, illetve
a székletminta jellegzetes szagát felismerve a
colorectalis carcinoma 0,97 szenzitivitással és
0,99 specificitással diagnosztizálható. Különö-
sen az egyébként nehezen felismerhető, korai
carcinomák detektálásában jeleskedtek az évez-
redek során domesztikálódott négylábúak. Ez
pedig nem semmi… Az idézett japán szerzők
adatai azt támasztják alá, hogy „kutyás mód-
szerükkel” jobb szűrővizsgálati eredmény ér-
hető el, mint a fecal-blood-teszttel vagy az
egyébként kellemesnek nem mondható és
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