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Merkely Béla beszéde a Semmelweis Egyetem Semmelweis napi ünnepségén, Nagyvárad tér, 2018. június 29. 

Tisztelt Ünneplő Semmelweis Polgárok! 

A mai napon a 200 éve született Semmelweis Ignác előtt tisztelgünk. Tisztelgünk, 

emlékezünk nagyságáról, és ebből iránymutatást, erőt és hitet merítve cselekszünk. 

Ismerjük Semmelweis Ignác, a szülő anyák megmentőjének életét, világra szóló 

tetteit, ezért most arra kérem Önöket, hogy egy pillanatra csendesítsük el szívünket 

és emlékezzünk rá közösen. Idézzük magunk elé arcvonásait, érezzük jelenlétét, 

küzdelmeit, és gondoljunk hálával földi életén túlmutató eredményeire. 

Hagyomány, tudás és kitartás! S ami mindezeket táplálja, az alázat. Melyről a 

jezsuita neveltetésű, brazil származású író Paulo Coelho így ír „Amit meg kell 

tanulnunk, az mindig ott van a szemünk előtt, csak alázatosan és figyelmesen körül 

kell néznünk, hogy meglássuk, mit akar tőlünk az Isten, és melyik a legjobb lépés, 

amit a következő pillanatban tehetünk.” 

Ez azon alázat, mellyel Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján 

hivatalba lépő rektorként szolgálni kívánom hazámat, nemzetemet, Semmelweis 

Ignác szellemi örökségét, alma materünket, a Semmelweis Egyetemet, annak 

minden polgárát, hallgatóját, betegeinket. Erre tettem esküt az Egyetem vezető 

testülete, a Szenátus előtt a tegnapi nap folyamán. Arra tettem esküt, hogy 

szolgálatom során a szenátus akaratához és megbízatásomhoz híven, 

lelkiismeretesen járok el. Megfogadtam, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy 

a Semmelweis Egyetem hírnevét öregbítsem, fejlődését előmozdítsam, értékeit, 

hagyományait megőrizzem, az Egyetem hallgatóinak és munkatársainak 

boldogulását elősegítsem. Egyetemünk oktatási, kutatási, innovációs 

teljesítményének fejlesztését elősegítsem, a klinikai oktatás és a betegellátás 

minőségét fejlesszem, a külföldi hallgatóink hivatásunk, nemzetünk iránti 

elkötelezettségét erősítsem.  

A Semmelweis Egyetem hazánkban és régiónkban is az orvos- és 

egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyító ellátás zászlóshajója. Az 1769-ig 

visszanyúló, egy év híján 250 éves történelmünk során számos eredményt, sikert 

értünk el, de sok nehézséget is leküzdöttünk, időnként viharos időszakot éltünk át.  

Semmelweis Ignácról mindenki azonosítja hazánkat, az egészségügyet, az 

orvostudományt, a kor diktáló nézetein túlmutató megoldásokat, és a kitartásból 

adódó életeket mentő eredményt, az innovációt. A „Semmelweis Egyetem” 

melynek mindannyian részesei, és alkotói vagyunk olyan történelmi védjegy és 

márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos teljesítményre és 

gyógyító szolgálatra kötelez bennünket.  Idei és jövő évi neves évfordulóink méltó 
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megünneplését az jelenti, ha a kitűzött céljaink elérése érdekében határozott és 

közös lépéseket teszünk. Alapvetően fontos, hogy Egyetemünk fő feladatkörei 

vonatkozásában rendelkezzen világos jövőképpel; rövid-, közép- és hosszú távú 

célokkal és fejlesztési célkitűzésekkel.  

Közös sikerünk, hogy a Times Higher Education világrangsora szerint a 

Semmelweis Egyetem, a hazai egyetemek között egyedül, a világ 500 legjobb 

egyeteme között van. Pontosabban a világ 28 ezer egyeteme közül a Semmelweis 

Egyetem az első 2,5%-ban szerepel. Vallom, hogy ez az előkelő helyezés biztos 

alapját jelenti a tovább fejlődésnek. Az Általános Orvostudományi Kar elméleti 

képzésének színvonala és tudományos outputja kiemelkedő; a Fogorvostudományi 

Kar világszerte elismert gyakorlati képzést nyújt; a Gyógyszerésztudományi Kar 

kiemelkedő fajlagos tudományos teljesítménnyel rendelkezik; az 

Egészségtudományi Kar – második legnagyobb karunk – Közép-Európa 

legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzését adja; az Egészségügyi 

Közszolgálati Kar fokozatosan bővülő képzést tud biztosítani, köszönhetően 

széleskörű és példamutató forrásbevonási képességének. Egyetemünk legújabb 

kara a nemzetközi hírű Pető András Kar, az itt folyó konduktív nevelés világszerte 

elismert, a Pető-módszer elnyerte az „Első szellemi hungarikum” címet.  

A Semmelweis brand a Semmelweis Egyetem fejlesztésén keresztül válhat 

Magyarország védjegyévé. A Semmelweis Egyetemet a világ vezető egyetemei 

között még magasabb szintre emelni csak úgy lehet, ha a beteg- és 

gyakorlatközpontú képzéshez és a transzlációs kutatáshoz-innovációhoz szükséges 

alapokat erősítjük meg. A klinikai kapacitás minőségi fejlesztése a gyakorlati 

orvos- és egészségtudományi képzés kulcsa. 

Legfőbb törekvésem, hogy egy előremutató programot kínáljak, amelynek 

szisztematikus és közös megvalósításával nagyot léphetünk előre az egyetemi 

rangsorokban. A múlt század hatalmas technológiai eredménye volt, hogy a 

repüléstől eljutottunk az űrrepülésig. Ez a példa szimbolizálja legjobban első 

számú célunkat, miszerint világ legjobb száz egyeteme közé emelkedjünk. 

Munkánk legfőbb célja az kell legyen, hogy Egyetemünk a legjobb orvosokat, 

gyógyszerész doktorokat, egészségügyi szakembereket, konduktorokat és 

menedzsereket képezze nemcsak hazánknak, nemzetünknek, de tágabb régiónknak 

is. Azonban csak egy olyan környezet garantálja az egészségügyi szakszemélyzet, 

és a fiatal magyar orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek, leendő 

Semmelweis Ignácok itthon tartását, hazacsábítását, ami kiemelkedő Egyetemi 

oktatói, kutatói, innovációs és betegellátási hátteret biztosít.  Mély 

elkötelezettséggel hiszek az elméleti oktatás, a transzlációs kutatás és a klinikum 
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hármas egységében, mert ez nemcsak a minőségi képzés és a magas színvonalú 

gyógyító ellátás legfontosabb feltétele, de tudományos teljesítményünk 

növelésének legszilárdabb alappillére is. 

Stratégiai célom, hogy a Semmelweis Egyetem meghatározó oktatási, 

kutatásfejlesztési-innovációs és klinikai műhely legyen mind graduális, mind 

posztgraduális szinten. Ehhez karokon átívelő, azok erősségeit integráló belső 

kutatási hálózatokat kell létrehoznunk. Elengedhetetlenül fontos az oktatás és 

kutatás feltételrendszerének és minőségének javítása, amelynek kulcselemei a 

forrásbevonás és forrásteremtés, a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése, 

közéleti tevékenységünk kiterjesztése. 

A fejlesztéseknek azonban az infrastrukturális fejlődés mellett igazi kulcsa a 

Semmelweis Egyetem jelenleg is világszínvonalú humánerőforrása, melynek 

megtartása, megerősítése, bővítése, közösséggé formálásának további erősítése 

kell, hogy iránymutató legyen mind az oktatásban, kutatásban, betegellátásban 

szolgálatot teljesítők és természetesen a hallgatók között is.  Kiemelt cél, hogy 

elsődleges figyelmet fordítsunk a dolgozók életminőségét nagyban meghatározó 

munkahelyi környezet kialakítására. Stratégiai cél, hogy a Semmelweis Egyetem 

Családbarát Egyetem és családbarát munkahely lehessen. Orvos és 

egészségtudományi egyetemként munkatársainknak, hallgatóinknak példát kell 

tudni mutatni az egészségnevelés, prevenció, egészségmegőrzés terén. Ehhez 

természetesen szükséges az oktatási-kutatási-betegellátási infrastruktúra mellett a 

tágabb értelemben vett hallgatói környezet, és a szabadidős, sportolási környezet 

minőségének fejlesztése is.  

A rektori tisztség számomra nem cél, hanem eszköz: eszköz arra, hogy egy jobban 

működő, a rövid és hosszú távú mikro- és makrokörnyezeti kihívásoknak 

megfelelő, hatékony, hallgató központú, szilárd tudásbázisú intézményt 

formáljunk a Semmelweis Egyetemből. A rektor eszköz az Egyetem számára 

pozíciójának erősítésére, érdekeinek érvényesítésére és céljainak megvalósítására.  

Erre kötelezz Semmelweis Ignác öröksége a hagyomány, tudás és alázat jegyében! 

Ahogy a szintén jezsuita Ferenc pápa elmélkedésében olvashatjuk. „Alázattal kell 

hozzáállnunk az élethez, arra törekedve, hogy csak só és világosság legyünk. Só 

mások számára, világosság mások számára, mert a só nem önmagát ízesíti, mindig 

szolgál. A fény sem önmagát világítja meg, hanem másokat szolgál. Ezzel az 

önzetlen szolgálattal tudjuk közösen céljainkat elérni!  

Köszönöm, hogy meghallgattak. 


