
A modern élet melléktermékei egyre na-
gyobb felületet foglalnak el, a tengerek sze-
métládává lesznek, a folyóvizek ihatatlanok
és a nagyvárosok levegõje nem alkalmas a
lélegzésre. A Római Klub megbízásából
összeállított Meadows-jelentés megrázó kö-
vetkeztetéssel zárul: a megbomlott termé-
szeti egyensúly magát az emberi létet veszé-
lyezteti. A természeti törvények figyelmen
kívül hagyásával önnön létünket sodorjuk
veszélybe. Nincs más választásunk: együtt
kell mûködni a természettel. A természetet
nem meghódítani, leigázni kell, hanem az
ember élettereként megóvni.

Ezek és az ehhez hasonló gondolatok
voltak a természetvédelmi övezetek és nem-
zeti parkok kialakításának alapjai. Ez az
egyik elsõ, bár vérszegény, de határozott lé-
pés a természethez való közeledés irányába,
amit a teljes környezet- és természetvédés
kell hogy kövessen. Az a tévhit, hogy az em-
ber és a természet egymással szemben áll, a
tudomány és technika nagy fejlõdésének
„romantikus” korából, a 18–19. századból
maradt fenn. A „természet urának” bálvá-
nya a 20. század ötvenes éveiben ingott meg
elõször. A bonyolult rendszerek mûködésé-
vel és irányításával foglalkozó tudományok
fellendülésével egyidejûleg  meghonosodott
az a nézet, hogy a természet és az emberi
társadalom elválaszthatatlanul  összefonó-
dott rendszert alkot, amelynek az az alapja,
hogy kölcsönösen segítik vagy gátolják egy-
más fejlõdését, sõt létezését is.

1969-ben az ENSZ akkori fõtitkára, U
Thant Környezetünk válsága címû beszámo-
lójában arra figyelmeztet, hogy a bioszféra to-
vábbi szennyezése öngyilkosságot jelent. A
krónikus környezetszennyezõdés, amely
nem nagy koncentrációjú ugyan, de nemze-
dékek láncolatán át egyformán hat a közös-

ség minden tagjára, hosszú távon fejti ki ha-
tását. Ez a huzamos hatás megváltoztatja az
élettani folyamatokat, krónikus betegségeket
hozhat létre, sõt genetikai károsodásokat is
okozhat. Ezért aggódunk, hogy nem lesznek-
e mind gyakoribbak az örökletes fogyatékos-
ságok és betegségek, nem õrlõdik-e fel ideg-
rendszerünk a kemény, de az emberi „harc az
életért” helyébe lépõ „életstressz” miatt.

John Burton a Szennyezett égbolt címû
mûvében ezt írja: „Vagy az emberek tegye-
nek valamit, hogy kevesebb füst legyen a le-
vegõben, vagy a füst intézi majd el, hogy ke-
vesebb ember legyen a Földön.” A globális
felmelegedés már komoly veszélyt jelent,
még akkor is, ha sokan – talán ki nem mon-
dott érdekekbõl, tevékenységük folytatása,
kutatásaik anyagi fedezete miatt – ellenvéle-
ményeket fogalmaznak meg, próbálnak
mindnyájunkat megnyugtatni. Az utóbbi
évtizedekben tapasztalt rohamos felmelege-
dés semmiképpen nem illik bele a geológu-
sok és környezeti szakemberek által megha-
tározott, több százezer évre visszavetített
földi hõmérséklet-változásba. A mostani fel-
melegedés nemcsak mértékében, hanem
gyorsaságában is „túltesz” a régmúltban le-
zajlott hõmérsékleti ingadozásokon. 

Ennek a globális felmelegedésnek leg-
fõbb oka az emberi tevékenység – önös, a
környezettel (amelynek szerves része va-
gyunk) nem törõdõ érdek – miatt a légkörbe
kerülõ szennyezõ anyagok egész sora. Talán
a legnagyobb mennyiségben a fosszilis tüze-
lõanyagok (földgáz, kõolajszármazékok,
szén) elégetésének eredményeképpen kelet-
kezett szén-dioxid kerül a levegõbe, és a
többi szennyezõ anyaggal együtt, néha szin-
ergetikus hatással, számottevõen megnöveli
a légkör üvegházhatását, és ezzel az átlaghõ-
mérsékletet. A mûholdfelvételek az utóbbi
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évtizedben bizonyítják, hogy például a
grönlandi jég- és hópáncél legalább 20 szá-
zalékkal csökkent, emelkedik a tengerek és
óceánok szintje. Tavasszal korábbra tevõdik
a rovarok és a puhatestûek megjelenése és
szaporodása, ezzel károsodik a vándorma-
darak visszaérkezése utáni költés és fióka-
nevelés, mintegy „fogyókúrás diétára” szo-
rítva a madársereget, csökkentve számukat.

Ha Földünk átlag hõmérséklete még
3–3,5 oC-ot emelkedik, akkor a sízõk számá-
ra az Alpokban  a jelenlegi sípályáknak csak
egyharmada marad meg. Sarki körülménye-
ket igénylõ több állatfaj sodródik veszélybe:
jegesmedvék, pingvinek stb. Sorolni lehetne
még mindazokat a káros hatásokat, amelye-
ket a globális felmelegedés okoz.

Mi a megoldás? Lényegében az, hogy
mindenhol és mindig a természet javára kell
cselekedni. A társadalom egyik legfonto-
sabb feladatának kell tekinteni a kedvezõ és
eredeti természeti feltételek fenntartását és
létrehozását mindenhol, ahol ember él.
Mindenki számára világos, hogy az élõvilág
megmentését, környezetünk tisztaságának
megõrzését nem bízhatjuk másra, fõként a
véletlenre nem. A környezetbiológia hiva-
tott arra, hogy a mûszaki tudományokkal
karöltve a magunk és utódaink számára el-
fogadható környezetet teremtsen. Végsõ so-
ron: csak „egy Földünk van”!

Az elszaporodott és a modern tudo-
mány-technika eszközeivel felszerelt ember

végveszélybe juttatta a természet egy 
részét. Kétségtelen, hogy a mai technológi-
ák zöme hosszú távon ökológiai káoszhoz,
sõt majdhogynem katasztrófához vezethet.
Az ésszerû megoldás elvét ma már képesek
vagyunk megfogalmazni: mindenekelõtt
„természetesebb” technológiákra van szük-
ség, amelyeknek termékeit, mellékterméke-
it és hulladékait, amelyek sok alkalommal a

környezetbe kerülnek, a természet saját
eszközeivel képes legyen „megemészteni”.
Emellett szükséges a szennyezõ anyagok 
kibocsátását megelõzni, csökkenteni vagy
megszüntetni.  

A technológia nem képes egyedül meg-
oldani az ökológia valamennyi kérdését, sõt
a legfõbb baj abból származik, hogy a tudo-
mány csak akkor  kapcsolódott be, amikor a
technológia már elkövette a bûnt. A tudo-
mány és technika az élõvilágtól ellesett, tö-
kéletesített megoldásokat kell hogy alkal-
mazzon. Az élõvilág tele van hasznosításra
váró ötletekkel. A bionika feladata ezeket az
ember szolgálatába állítani. Ily módon lehe-
tõség van az ökológiai egyensúly fenntartá-
sára, az ember és környezet számára a
mindkettõjük megmaradását biztosító vi-
szony megõrzésére.

Ennek érdekében a tudománynak sok-
kal behatóbban kell megismernie a világot,
és az erkölcsnek kell felelõsebben kormá-
nyoznia tetteinket, mert a természet–ember
kapcsolat válsága is abból adódott, hogy az94
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elõtt tettünk szert bizonyos tudásra és hata-
lomra, mielõtt gyakorlásának minden követ-
kezményét elõre láttuk volna.

Az ember–természet kapcsolat az ember
számára kikapcsolódást, pihenést jelent. En-
nek a pihentetõ hatásnak egyik leggazda-
gabb forrása az ember és természet sok száz-
ezer évre visszamenõ, rendkívül mély kap-
csolata. Gazdag viszonyról van szó, amely
során õs szülõnk, a teremtett Természet az
ember minden érzékszervén át ezer meg
ezer üzenettel szól hozzánk. Üzenet szól
hozzánk az erdõ zúgásában, a nádas suhogá-
sában, a napfénynek a víz tükrén való játé-
kában, a csikorgó hó vakító fehérségében, a
tavaszi zöld rügy fakadásában, a hó alól ki-
búvó virágokban és még ezer és ezer hason-

ló jelenségben. De vajon megértjük ezeket az
üzeneteket? Minden bizonnyal igen, még ha
nem tudjuk mindig is szavakba foglalni.
Nagy költõink, zenészeink és képzõmûvé-
szeink tolmácsolásából megértjük vagy leg-
alább átérezzük ezeket az üzeneteket. A ter-
mészettel való kapcsolat révén egy életen át
és egy életre szólóan élményekkel gazdag-
szik az ember. Ezért szeretjük a természetet,
és ezért kell mindent elkövetnünk megvédé-
se érdekében. Ha ilyen módon szervezzük
életünket és tevékenykedünk, a Föld még
hosszú ideig lesz otthona boldog nemzedé-
keknek, amelyek csak elismerõen fogják ér-
tékelni és alkalmazni a ma emberének ered-
ményeit. Ne engedjünk teret a felelõtlen, há-
nyaveti és életterünket romboló tetteknek.
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AZ ERDÉLYI MAGYAR 
ORVOSMIGRÁCIÓ ÚJABB HULLÁMAI

Az 1989-es politikai fordulatot követõ
években jelentõs bevándorlási hullám érke-
zett Magyarországra a Marosvásárhelyen
végzett orvosok és fogorvosok körébõl. Jólle-
het ezt a tényt a hétköznapi tapasztalatok
sokszorosan visszaigazolták, a jelenség elsõ
szakszerû feldolgozása csak késõn jelent
meg. [1]

Bár a kilencvenes években legnagyobb
számban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen (MOGYE) kiadott diplo-
mák kerültek honosításra Magyarországon, ezt
a jelenséget részletesebb feltárás nem követte.
E tényre az anyaországban nem figyeltek
különösebben oda, pedig a MOGYE Magyaror-
szág határain kívül az egyedüli olyan felsõok-
tatási központ, ahol magyar nyelvû orvoskép-
zés történik. Annál élénkebben foglalkoztatta
az erdélyi magyar közvéleményt az egyre 
nagyobb méreteket öltõ erdélyi magyar orvos-
migráció. A Kárpátokon túli kihelyezésre és
gyakorta az azzal összefüggõ külföldi, elsõsor-
ban magyarországi távozásra már a hetvenes
években felhívták a figyelmet a szakemberek,
és szociográfiai kötetekben is idõszerûnek bi-
zonyult a téma. [2]

A nyolcvanas évek kényszerû hallgatását
követõen a marosvásárhelyi orvosegyetem el-
ismert tanárai a kilencvenes évek elején/köze-
pén különbözõ tanulmányokban, kötetekben
foglalkoztak a marosvásárhelyi magyar nyel-
vû orvos- és gyógyszerészképzés kérdéseivel,
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem történetével. [3, 4, 5]  

Orvosi és gyógyszerészeti képzés
Marosvásárhelyen

A kezdetektõl egészen 1990-ig külön ka-
rokon folyt az általános orvosok és a gyer-
mekorvosok képzése, majd 1990 után jött
létre az egységes orvosképzés. Szovjet min-
tára 1948–1951 között önálló Közegészségta-
ni Kar is létezett. A Fogorvosi Kar 1948-ban
ugyan megkezdte a mûködését, viszont a
sajnálatos egészségügyi politika miatt 1951-
ben megszûnt a magyar nyelvû fogorvoskép-
zés, és a hallgatók Kolozsváron folytatták és
fejezték be tanulmányaikat. Kilenc évvel ké-
sõbb, 1960-tól a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet ismét kibõvült a
Fogorvosi Karral, kezdetben hatéves, majd
ötéves képzéssel, amely az 1990-es években




