
Tisztelt Semmelweis Polgárok, kedves Vendégeink! 
 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn” 
 
Az idén alapításának 250. évét ünneplő Egyetemünk életében kiemelt 
jelentőséggel bír az 1848/49-es forradalom és szabadságharc. Ugyanis, ha 
erre az időszakra gondolunk, akkor azokra az elődökre is emlékezünk, akik 
aktív részesei voltak a forradalmi eseményeknek, de emellett saját 
szakterületükön, az orvoslásban is forradalmat hajtottak végre a maguk 
korában: haladó szellemmel a haza iránti elkötelezettséggel, kiváló 
felkészültséggel és széleslátókörűséggel európai színvonalra emelték a 
magyar orvostudományt. Csak hogy a legfontosabb, egyetemünkhöz 
kötődő „márciusi ifjakat” említsem, akik nemcsak a történelembe, de 
szakmájuk történetébe is beírták a nevüket: Balassa János, Markusovszky 
Lajos, Lumniczer Sándor.  
 
Mindannyian szerepet vállaltak az 1848/49-es eseményekben, tevékenyen 
részt vettek a sebesültek ellátásában, később pedig – Semmelweisszel 
együtt – mind tagjai voltak annak a haladó orvosi körnek, amely Balassa 
János körül csoportosult és a hazai orvosképzés, a közegészségügy és az 
orvostudomány felemelésére dolgozott ki terveket. Vagyis az orvosi élet 
területén valósították meg Kölcsey szavait “a haza minden előtt”.  
 
A 250 éves jubileumra készülve a mi célunk sem lehet ennél kevesebb! 
Melyet Markusovszky Lajos alábbi idézete is alátámaszt:  
„Csak betegágy mellett készülhetnek betegágyhoz; a betegség maga 
fogja őket oktatni, s nemcsak a betegséget magyarázó tanár... Egyesítsék 
az elméletet gyakorlattal, mint az életben van, és látogassák, ha 
orvosokká készülnek, mihelyt lehet a kórodákat; tegyenek a beteg körül 
mindent, mit orvosnak értenie, tudnia kell.”  
 
A világ változik. Olyan gyorsan, hogy az a tudásanyag, amit egy orvosképző 
szakegyetemnek oktatnia kell, kétévente megduplázódik, ehhez pedig nagy 
szükség van arra, hogy infrastrukturálisan és a humánerőforrás 
szempontjából is folyamatosan fejlődjön az intézményünk. 
 
Mi sem engedünk a 48-ból! 
 



Növelnünk kell a gyakorlati oktatás jelentőségét, az ezt elősegítő, minden 
hazai orvosképző egyetem bevonásával készülő curriculum reform 
folyamatban van.  
Az oktatás, kutatás és gyógyítás feltételei is bővülnek és jelentősen javulnak 
egyetemünkön, miután több határozatban rendelkezett a kormány az 
elmúlt időszakban a Semmelweis Egyetem fejlesztéséről, mely immár 
magában foglalja mind a hat karunk és klinikumunk megújítását.  
 
Tiszteljük a múltat, megértjük a jelen üzenetét, de egyben munkálkodunk a 
jövő építésén, az elkövetkező 250 év megújuló alapjainak kialakításán. 
Vagyis, ahogy Balassa írta: „…lánczszemekként fűződnek össze egy nemzet 
életében ezen előhaladások, melyeket a szellemi téren egyes nemzedékek 
kivívnak…” 
Tisztelet a 48-as Bátraknak, akiktől ihletett kapva kell tudnunk nekünk is 
megfogalmaznunk, milyen egyetemet szeretnénk építeni a következő 
negyed évezredben.  
 
Olyan egyetemet építünk, mely 2030-ra a magyar nemzetünk és őseink 
tiszteletére a világ legjobb 100 egyeteme, Európa öt legjobb orvos- és 
egészségtudományi szakegyeteme között lesz.  
 
Olyan egyetemet építünk, mely a magyar nemzet számára Európa 
legkiválóbb orvosait, egészségügyi szakembereit képezi és a 
nemzetstratégiai célú egészség és gyógyszeripari innovációt szolgálja. 
 
Olyan egyetemet építünk, melynek idegennyelvű képzése, és az itt tanulók 
nemzetünk iránti elköteleződése tovább erősödik. 
 
Gróf Batthyány Lajos az első felelős magyar kormány miniszterelnökének  
jelmondatával élve: "Viam meam perseqour”, azaz “Saját utamat járom”. 
Mi, Semmelweis Polgárok közösen saját utunkat járjuk, hogy nemzetünk 
üdvét, egyetemünk 48-as márciusi ifjainak jövőbe mutató üzenetét 
megvalósítsuk!  
 
Itt az idő! 

  

 

 


