
egyetemi fórumunkon szerepeltetni. Ezt sikerült is véghez vinni olyan kiváló szakér-
tõkkel, mint Thomas Goltz és Bryan Williams.

A fenti konferenciák mellett természetesen a saját osztályaimban, elõadásaimban is
volt alkalom bemutatni a „magyar kérdést.” Ezt fõleg a közép-kelet-európai térségrõl és
a Szovjet birodalomról tartott történelmi és politológiai elõadásaimban tudtam megva-
lósítani. De volt kisebbségi szemináriumunk és ENSZ-programunk is.

Gyûlések megszervezésével, levelek megfogalmazásával, médiakapcsolatok ápolásá-
val, tüntetések szervezésével is lobbiztunk a rendszerváltás mellett, majd a Szovjet biro-
dalom összeomlása után. Amire elértük a nagy változás korszakát, úgy láttuk, hogy a
CHRR/HHRF-erõfeszítésnek nem maradt ereje az utánpótlás biztosítására. A Hungarian
American Coalition (HAC, vagyis Magyar Amerikai Koalíció) közremûködésével az MBK
1989-tõl 2000-ig sorozatban szervezte a „munka mûhelyeket”, amelyeknek a célja az volt,
hogy a következõ generáció számára tovább adjuk azokat a praktikus tudnivalókat, ami-
vel személyesen és csoportosan lehet nyomást gyakorolni a döntéshozókra. 

Ezeket a „munkamûhelyeket” próbáltuk mindig úgy létrehozni, hogy közel legye-
nek magyar–amerikai településekhez, de ugyanakkor, ha lehet, közel a döntéshozók
irodáihoz. Ebbe a munkába megpróbáltunk bevonni minél több magyar szervezetet és
közösséget. A mozgósítást elõször magában az amerikai magyar közösségekben végez-
tük (Cserkész Szövetség, „régi Amerikás” William Penn Szervezet, stb). Elsõ munkamû-
helyünket 1989-ben Wellsburgben (Nyugat-Virginia) rendeztük meg, Pittsburghtól nem
messze. Ezt követte második munkamûhelyünk 1990-ben a Katolikus Egyetemen Wa-
shington D. C-ben. Aztán következett Bannockburnban (Illinois, Chicago külvárosa) az
1991-es munkamûhelyünk, majd 1992-ben a John Carroll Egyetemen (Cleveland városá-
ban). 1993-ban nem rendeztünk munkamûhelyt, mert akkor egy évre elmentem tanítani
a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, Debrecenbe. Visszatértem után a következõ 1994-
es munkamûhelyt Hartford, Connecticutban rendeztük meg. Ezt követõen 1995-ben is-
mét Nyugat-Virginia következett, de az állam keleti részében a Shepherds Egyetemen
Shepherdstownban, rövid ugrásra a fõvárostól. 1996-ban a Nyugati parton tartottuk
meg a munkamûhelyünket a Kaliforniai Egyetem berkeley-i kampuszán. 1997-ben
visszakerültünk Közép-Nyugatra, Michigan államba az Eastern Michigan egyetemre,
Ypsilantiba. Két év szünetelés után 2000-ben ismét Washington D. C.-ben végeztük a
mûhelymunkát, a mostani SAIS egyetemi központjában.

A fenti felsorolásból láthatjuk, hogy egy külföldre szakadt magyarnak, aki megtar-
totta magyarságát, nincs vége a feladatoknak és a munkájának. És ekkor még marad 
talán a legfontosabb feladata, saját gyermekeinek a magyarságban való nevelése és a
közösségi magyar munka, írásban, szervezésben és lelkesítésben!

DOHÁNYMENTES NEMZEDÉKEK NEVELÉSE
– NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁSSAL

Egy sikeres kutatásról dióhéjban

Amint arról korábban már beszámoltunk,1 a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem irányításával, több romániai, amerikai és magyarországi intézmény, az õket
képviselõ szakemberek együttmûködésében eredményes kutatásra került sor 2012–2018
között. A Dohányzáskutatási képességfejlesztés Romániában elnevezésû projektet az
Egyesült Államokban mûködõ Nemzeti Egészségvédelmi Intézet támogatta a Fogarty Ala-
pítvány által. A részletes kutatási pályázatot az amerikai partner adta be, majd alapos 
elbírálás alapján azon kevesek közé tartoztunk, akiknek a pályázatát elfogadták. Az Ame-
rikai Egyesült Államok „a kutatás bölcsõjének” tekinthetõ, amit nem csupán a színvona-
las kutatási intézmények létrehozása és mûködtetése, a szakemberek megbecsülése és az világablak
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agyelszívás biztosít, hanem a nagyon alapos igények és elvárások, a tervek komoly ver-
senyeztetése és betartásuk folyamatos követése, ellenõrzése is. 

A támogatás több mint egymillió dollárt tett ki, az összegnek hozzávetõlegesen a fele
került a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem elkülönített könyvelésébe, az
elõzetes szerzõdések alapján nyolcszázalékos lebonyolítási költséggel. A Közegészségtani
Tanszék vezetõjének (e cikk írója) közvetlen partnere volt a kutatás lebonyolításában
Kristie L. Foley professzorasszony, elõbb az észak-karolinai Davidson College, majd a
Wake Forest University képviseletében. Az eredményes lebonyolításért köszönet az ame-
rikai, magyarországi és romániai kutatóknak, kiemelten az egyes kutatások vezetõinek. 

Összesen hét témakörben folyt a tevékenység, amely kiterjedt az általános iskolá-
sok és középiskolások, szociális intézményekben élõ fiatalok, várandós anyák, orvos-
tanhallgatók dohányzási szokásainak a követésére, különbözõ megelõzési és leszokási
tevékenységek megszervezésére, az alkalmazott módszerek hatékonyságának a vizsgá-
latára, gazdasági hatástanulmány végzésére, sõt a cigarettafüst okozta levegõszennye-
zés monitorizálására is.2

Kutatásaink elsõdleges célja az volt, hogy a dohányzással kapcsolatos információ-
kat nyújtsunk, javaslatokat fogalmazzunk meg a dohányzás és az alternatív dohányter-
mékek használatának a csökkentése érdekében, támogassuk a dohányfüstmentességet
és ennek érdekében a dohányzást tiltó szabályozásokat, továbbá hozzájáruljunk az
egészségnevelési tevékenységek kiterjesztéséhez. A kutatás befejezõdése alkalmából
sajtótájékoztatóra és egy összegzõ tudományos tanácskozásra került sor, amelynek ke-
retében a szerkesztõk és a szerzõk bemutatták a kiadványt, amely ismerteti a kutatást,
az egyes alkutatások eredményeit és következtetéseit, a projekt során sorra kerülõ ta-
nácskozások kronológiáját, a széles körû sajtóvisszhangot.3

A Dohányzáskutatási képességfejlesztés Romániában címû projekt széles körû sze-
mélyes és intézményes együttmûködésre, magas szintû kutatásra és ismeretszerzésre,
közlési és kongresszusi részvételi lehetõségekre, különbözõ intervenciós módszerek al-
kalmazására, némileg még a dohányzáspolitika befolyásolására is alkalmat nyújtott.
Mindezekbõl az következett, hogy a kutatásban, a hét kutatási témában az évek során
összesen részt vevõ több tucat kutató számára olyan publikációs lehetõséget biztosí-
tott, impakt faktoros jeles folyóiratokban is, ami nemcsak szakmai fejlõdését szolgálta,
hanem – egyetemi oktatók esetén – az elõlépésüket, oktatói pályafutásukat is elõsegí-
tette. Különbözõ dohányzáskutatási témákból hárman sikeresen megvédték doktori
disszertációjukat, közülük ketten ezáltal egyetemi adjunktusi állást és állandó alkalma-
zást nyertek el az orvosegyetemen.4 További öt személy doktori témájául az egész ku-
tatás egy-egy szelete szolgál, vagy erre építették a doktorátusukat. Itt példaként meg-
említhetõ a módszertanilag hasonló és összehasonlításra alkalmas felmérés végzése a
kisinyovi kilencedik osztályosok körében.5

Iskolai egészségnevelés, korszerû oktatási lehetõségek
A marosvásárhelyi magyar nyelvû orvos- és gyógyszerészképzés, a Közegészségtan

Tanszék  történetében6 igen jelentõsnek mondható kutatás több korosztállyal is foglal-
kozott, és kiterjedt az ismeretszerzés, az oktatás, az egészségnevelés területeire. Külön
projekt követte a serdülõkre kiterjedõ közösségi megelõzés gyakorlatát,7 valamint egy
amerikai számítógépes dohányzásprevenciós program marosvásárhelyi alkalmazását
kilencedik osztályosok körében.8 Mivel a dohányzásra való rászokás már fiatal korban
kialakul, majd a késõbbiekben a dohányos fiatalok többsége le szeretne szokni, indo-
koltnak bizonyul a dohányzás megelõzését szolgáló iskolai programok, számos esetben
különbözõ típusú oktatási eljárások alkalmazása. Közöttük jelentõs helyet foglalnak el
a mai kor kihívásainak megfelelõ számítógépes módszerek. Egyik kutatási témánk ke-
retében az amerikai szakemberek által kifejlesztett online dohányzásmegelõzési prog-
ramot (ASPIRE) a helyi körülmények szerint adaptáltuk (ASPIRA), román és magyar
nyelvre lefordítottuk, majd serdülõk körében alkalmaztuk. Eredményeink kimutatták,
hogy az ASPIRA számítógépes program jelentõsen javítja a dohányzásra való rá nem
szokást, így hasznos eszköz lehet az elsõdleges megelõzésben.9 Ennek érdekében kívá-
natos az ASPIRA online prevenciós program ismertetése és esetleges kiterjesztése.102
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Ma már korszerû oktatási lehetõségek állnak rendelkezésre, ezek egyre kiterjedtebb
használata tapasztalható az iskolai egészségnevelés területén is. A gyermekek, a serdü-
lõk és a felnõttek dohányzásprevenciós, valamint leszokást elõsegítõ módszerei igen
változatosak és széles körûek. Egyes intervenciós módszerek a megszokott iskolai ok-
tatásra alapoznak, mások az elsõdleges vagy a másodlagos megelõzést hangsúlyozzák,
vagy éppenséggel a szülõket, az egész családot foglalkoztatják. Sikeresen alkalmazha-
tók közösségi programok, szociális módszerek, médiakampány, törvénykezési inter-
venciók vagy a már említett online, számítógépes dohányzásmegelõzés. Az ismertetett
módszerek egyes típusairól még nincs elegendõ ismeret és tapasztalat, miközben alkal-
mazhatóságuk kiemelt figyelmet érdemel.10

Ahol választható tantárgy a tabakológia 
Rendkívül fontossággal bír a fiatalok, az egészségügyi pályát választók körében vég-

zett ismeretterjesztés és megelõzés. Ezért a romániai-magyarországi-amerikai együtt-
mûködéseken alapuló kutatás pozitív hozadéka a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem hallgatói körében végzett felmérés és dohányzási szokásaik követésén
túl a Dohányfüstmentes Orvosi Egyetem projekt megvalósítása. Továbbá annak a szük-
ségletnek a felismerése és gyakorlatba ültetése, hogy a hallgatók egy külön választható
tantárgy keretében részletesebben elsajátíthassák a dohányzással kapcsolatos
ismereteket.11

Figyelembe véve, hogy a romániai orvosok a lakossági átlagnál nagyobb gyakoriság-
gal dohányoznak, kiemelt fontosságú az orvostanhallgatók dohányzásának az elemzé-
se és számukra (is) megelõzési tevékenységek alkalmazása. A Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti és nõvérképzõi karán
három alkalommal, évente több mint háromezer hallgató körében sor került a dohány-
zási szokásokat érintõ felmérés elvégzésére, és megerõsítést nyertek fokozott dohány-
zási szokásaik.12 Kiderült az is, hogy a dohányzó orvostanhallgatók alulértékelik az or-
vosnak a dohányzásról való leszoktatási tanácsadásban betöltött helyét. Ezért maga az
elvégzett kutatás támasztotta alá annak a fontosságát, hogy a tantervbe bekerüljön a
tabakológiai oktatás, amely során bõvülnek a leendõ orvosok szakmai ismeretei. 

Dr. Kikeli Pál István nyugalmazott egyetemi tanár, a Dohányfüstmentes Orvosi
Egyetem projekt koordonátora kezdeményezte és járta el, hogy megvalósuljon a
tabakológiai kurzus felvétele az opcionális tantárgyak sorába az orvosegyetemen. Az el-
végzett felmérés adatai alátámasztották ennek az igényét, mivel a megkérdezett hallga-
tók abszolút többsége támogatta annak a szükségességét, hogy tanulmányaik során
több szaktudást kapjanak a dohányzással kapcsolatos szakterületen. Ehhez viszont
meg kell teremteni a tantárgyi lehetõséget az egyes képzések curriculumában, és kor-
szerû és hasznos ismeretanyagot kell közvetíteni a hallgatók felé. Érdekes példa ez ar-
ra nézve, hogy a kutatás és az oktatás olyan módon fonódik össze, hogy a kutatási ered-
mények szembesítik a kutatót azzal, hogy a témában nagyobb hangsúlyt kell fektetni
az ismeretközvetítésre a kutatásban részt vevõ kiemelt célcsoport esetén.13

A konferenciateremtõl az országgyûlési teremig
Akárcsak a hivatalosan 2012–2017 között zajló, majd – újabb finanszírozás nélkül –

egy évvel meghosszabbított kutatás magyarországi elõzményeként lefolytatott tevé-
kenységek esetén nagy hangsúly fektetõdött a dohányzásról való leszokásra,14 valamint
a dohányzással kapcsolatos ismeretek és attitûdök egyenlõtlenségeinek a felszámo-
lására,15 továbbá a kutatás kezdetétõl fogva a közvélemény befolyásolására is. Ez alap-
ján a kutatás vezetõ szakemberei több alkalommal megfogalmazták állásfoglalásukat,
melyben szorgalmazták a romániai törvénymódosítás elfogadását (15/2016-os törvény).
Szerencsés egybeesésnek tekinthetõ, hogy a törvény parlamenti elfogadása éppen a kuta-
tás lebonyolításának az idején történt, így egyes kutatási témáknál sikerült a törvény élet-
be lépését követõen végzett méréseket összehasonlítani a megelõzõekkel, ami a törvény
intervenciós jellegét támaszthatta alá, és annak mértékét követhette. Az európai normák-
hoz felzárkózó törvénytervezetet nemcsak támogattuk, hanem egyúttal módosító javasla- világablak

103



tot nyújtottunk be, miszerint a megnevesített zárt nyilvános helyek sorában a gyermek-
védelmi intézetek is szerepeljenek, ahol teljes mértékben tiltott legyen a cigarettázás. 

Nyilvánvalóan a kutatás közérdeklõdésre számot tartó témájának, valamint az ame-
rikai partner lobbitevékenységének köszönhetõ, hogy egészen kivételes módon tevé-
kenységeinket nemcsak hazai és külföldi konferenciatermekben, hanem Románia par-
lamentjében is bemutathattuk. 2016. november 22-én a bukaresti országház költségve-
tési és pénzügyi bizottságának a tanácstermében három kiemelt kutatási téma ismerte-
tésére, valamint a dohányzás gazdaságpolitikai vonatkozásait elemzõ tanulmánykötet
bemutatására került sor egy kétórás tanácskozás során politikusok, szakemberek, civil
szervezeti képviselõk és a sajtó jelenlétében.16 A tanácskozás és a jelentés egybeesõ cí-
me: A dohánytermékek elõállításának és adózásának a gazdasági vonatkozásai Romá-
niában. A parlamentben ismertetett jelentésben a tanulmányt elkészítõ marosvásárhe-
lyi, csíkszeredai, bukaresti és amerikai szakemberek az uniós gyakorlattal összhangban
a cigarettára kivetett jövedéki adó emelését javasolták, ami csökkentené a dohányzást
és az egészségi kilátásokat.17 A végére kívánkozik egy statisztika: összesen három ame-
rikai, három román és öt erdélyi magyar (MOGYE, Sapientia) kutató együttmûködésé-
vel valósult meg, szervezõdött meg a bukaresti országházi program.

Emberi jogok és egy dohánymentes világ
A Marosvásárhelyen lebonyolított, koordonált dohányzáskutatásnak köszönhetõen

két és fél évvel késõbb jelen lehettünk a Bukarestben ezúttal a Cotroceni-palotában sor-
ra került az Emberi jogok és egy dohánymentes világ elnevezésû nemzetközi fórumon
neves meghívottak, politikusok, szakemberek és civil szervezeti vezetõk jelenlétében.
A fórumon beszédében a házigazda Klaus Johannis államelnök a megelõzés és az
egészségnevelés fontosságát emelte ki, amire nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a
kormányzatnak. Vytenis Andriukaitis egészségügyi és élelmiszerbiztonsági uniós biz-
tos annak a véleményének adott hangot, hogy a dohánytermékeket nem kellene árusí-
tani az élelelmiszerekkel együtt, hiszen nem tartoznak közéjük. Egyúttal kitért néhány
stratégiai kérdésre: a dohányzás csökkentése a fiatalok körében, a törvénykezés kiter-
jesztése az alternatív dohánytermékekre, a dohánytermesztés csökkentésének a támo-
gatása, a jövedéki adók emelése, a dohányipar megszorítása, a nemdohányzók jogainak
az elõtérbe helyezése, megfelelõ reklám, törvénykezés és annak betartása.18

A dohányzás a témája az egyetlen népegészségügyi témájú átfogó nemzetközi
egyezménynek, amelyet mintegy 180 ország közösen fogadott el a dohányzás csökken-
tése érdekében.19 A dohányzás és a nemdohányzás megítélése terén az élethez és az
egészséghez való állampolgári jog elsõdleges, hiszen a választás joga egyúttal a többi-
ek jogának a tiszteletben tartását jelenti. Márpedig mindannyiunknak, de kiemelten a
gyermekeknek, a hátrányos helyzetûeknek védelmet kell élvezniük a tiszta, füstmen-
tes levegõ biztosítása érdekében. Ennek megvalósítását szolgálja a dohányzás csökken-
tését szolgáló nemzetközi egyezmény betartása, vagy az egy éve Fokvárosban (Dél-Af-
rika) elfogadott nyilatkozat az emberi jogok betartásáról a dohánymentes világ megte-
remtése érdekében.

A statisztikák szerint az Európai Unióban mintegy másfél millió személy esetében
elkerülhetõ lenne a korai halálozás, amit a dohányzás idéz elõ. Nyilvánvaló, hogy az
áttérés „egy dohánymentes világra”, egy dohánymentes új nemzedékre egyelõre elmé-
leti kérdés, de már olyan törvények, jogi keretek léteznek, amelyeknek a betartatása eb-
be az irányba vezet. Miközben kihívást jelent a törvények kiterjesztése az újabb és
újabb dohánytermékekre, amelyek piacra dobása a dohányipar részérõl tapasztalható
túlélési próbálkozásoknak tekinthetõk. Az elektromos cigaretta és a dohányt felmelegí-
tõ termékek térhódítása következtében a fiatalok dohányzása enyhe növekvõ tendenci-
át mutat, miközben abszolút többségük már 18 éves kora elõtt kipróbálja ezen termé-
keket. A fentiek alapján a dohányzásmegelõzés terén a kormányok felelõssége megma-
rad, sõt felértékelõdik. 

A világfórumon pozitív példaként emlegették Magyarországot, ami különösen jóle-
sett azok után, hogy mind romániai, mind nemzetközi kontextusban inkább negatívu-
mokkal illetik az anyaországot. Méltányolták a román–magyar közös erõfeszítéseket a104
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dohányzás visszaszorítása érdekében. Magyarországon több százalékkal csökkent a napi
dohányosok aránya, miközben hatodára esett a dohánytermékeket kínáló üzletek száma.
Bár a statisztikák már a dohányzás okozta megbetegedések és halálozások számának 
a csökkenését mutatják, a tartós és folyamatos eredmények érdekében még sok a teendõ
a rendelkezések betartásától a gyermekekre, fiatalokra kiterjedõ megelõzõ tevékenysége-
kig. Uniós és amerikai példák, adatok is bemutatásra kerültek: az Egyesült Államokban 
a leszokottak száma már megelõzi a még dohányzókét, ám ez évi háromszáz milliárd dol-
lárjába kerül az államkasszának (kezelés, megelõzés, a kiesések fedezése). 

Ami Romániát illeti, az igen megtisztelõ hetedik helyen áll Európában, ami a dohány-
zás visszaszorítása érdekében hozott intézkedéseket illeti. A térségben azon kevés álla-
mok közé tartozik, ahol a cigarettázás tiltott a zárt közterületeken. Ugyanakkor nagymér-
tékû a cigaretta csempészése, a becslések szerint minden hatodik elszívott cigaretta ille-
gális úton jut el a fogyasztóhoz. A legnagyobb kihívást a meglevõ törvénykezés betartása
és a megelõzés, az egészségnevelés hatékonyságának a növelése jelenti a polgárok egész-
sége védelmében, a tiszta levegõhöz való emberi jog biztosítása érdekében. 

Romániában jelképes a 2035 – Az elsõ dohánymentes nemzedék nevet viselõ szer-
vezõdés és mozgalom, amely átfogó együttmûködésen alapul, több mint háromszáz ha-
zai civil szervezet, intézményi képviselõ támogatásával. A kezdeményezéshez és célja-
ihoz, állásfoglalásaihoz a kezdetektõl fogva csatlakozott a marosvásárhelyi orvosegye-
tem néhány oktatója, az itteni dohányzáskutatásban szereplõ néhány szakember.

Ábrám Zoltán
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