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Tisztelt Semmelweis Polgárok! Kedves Vendégeink! 

 

Az emlékezésé és az ünnepé a mai nap. Tisztelgünk a múlt előtt és emlékezünk a legnagyobb 

magyar orvosra, egyetemünk névadójára, Semmelweis Ignácra, születésének 201. évfordulóján. 

Ugyanakkor ünnep is a mai nap: ünnepeljük azokat az egyetemi polgárokat – több mint 170 

munkatársunkat – akik mindennapi tevékenységük során hozzájárulnak ahhoz, hogy egyetemünk 

hazai és regionális szinten is a legkiválóbbak között legyen. Hamarosan ők veszik át a díjakat és 

a kitüntetéseket.  

 

Az idei Semmelweis napi ünnepség emellett több szempontból is különleges. Ünnepélyes keretek 

között, lélekben feltöltődve lezárjuk a Semmelweis Ignác Emlékévet. Egyetemünk névadója 

számomra az állhatatosság, a kitartás, az elhivatottság, a tisztesség és az innováció 

megtestesítője; örök példaként szolgál nemcsak az orvostársadalom, hanem minden új nemzedék 

számára. Névadónk szellemi hagyatéka nap mint nap inspirál arra, hogy a nevéhez és 

szellemiségéhez méltó innovatív szemlélettel és elszántsággal haladjunk a céljaink felé. A 200 

éves Semmelweis emlékévet lezárjuk, és már készülünk egyetemünk alapításának 250 éves 

évfordulójára. A szeptemberi tanévnyitóval kezdetét veszi ugyanis jubileumi akadémiai évünk, 

amely méltóképpen épül az idei év szimbólumaira. A soron következő tanévben egy 

magyarországi, Kárpát-medencei és nemzetközi szinten is kiemelkedő jubileumi 

ünnepségsorozatot rendez a Semmelweis Egyetem. Fontosnak tartom kiemelni, hogy – 

Semmelweis Ignác nyomdokain haladva – a jubileumi évben célunk az is, hogy a 250 éves 

Semmelweis Egyetem az élére álljon a prevenciót középpontba helyező szemléletformálásnak – 

a lakosság, valamint a jövő és a jelen orvosai, az egészségügyi dolgozói körében egyaránt. 

 

A mai nap számomra is egy fontos mérföldkő: az eddigi eredmények összegzésének és a jövőbeli 

további célok meghatározásának ideje. Pontosan egy évvel ezelőtt, Semmelweis Ignác 

születésének 200. évfordulóján léptem hivatalba, mint a Semmelweis Egyetem rektora. Arra 

tettem esküt, hogy szolgálatom során minden erőmmel Egyetemünk hírnevét öregbítem, 

fejlődését előmozdítom, értékeit, hagyományait megőrzöm, az egyetem hallgatóinak és 

munkatársainak boldogulását elősegítem. Egyetemünk oktatási, kutatási, innovációs 

teljesítményét, a klinikai oktatás és a betegellátás minőségét fejlesztem, erősítem a külföldi 

hallgatóink hivatásunk, nemzetünk iránti elkötelezettségét. 

 

Az egyetem vezetése három fontos célt fogalmazott meg magának egy évvel ezelőtt. Az egyik, 

hogy az egyetemről kibocsátott szakembereknek köszönhetően a magyar emberek 

részesülhessenek a legjobb orvosi, egészségügyi, gyógyszerészeti vagy konduktori ellátásban. A 

másik, hogy visszatérve a keresztény orvosképzés legszebb hagyományaihoz, a gyakorlati 

képzést előtérbe helyezve újuljon meg a magyar orvosképzés. A harmadik hosszú távú célkitűzés 

pedig, hogy intézményünk az elkövetkező tíz évben a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a 

legjobb száz, szakterületén Európa öt legjobb gyógyító egyetem közé kerüljön. Folyamatos 

megújulással, innovációval kívánunk versenyképességünket javítva, nemzeti érdektől vezérelten, 

nemzetközi szinten is egyre kimagaslóbb szereplőkké válni. 

 

Ezért indítjuk útjára a jubileumi tanévtől egyetemünkön a gyakorlati oktatást előtérbe helyező 

kurrikulum reformot és fejlesztjük innovációs képességeinket. Ezen célok érdekében valósul meg 

az Egyetem strukturális és infrastrukturális fejlesztése. Ezért írtunk alá idén márciusban 
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szándéknyilatkozatot Egészségipari-Biotechnológiai Science Park alapításáról a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemmel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és Józsefvárossal. Ezt segíti a 

kormánytól közelmúltban a Tématerületi Kiválósági Program keretében elnyert innovációs 

támogatás. Szintén ambiciózus céljainkat segíti a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt, 

amelynek köszönhetően hatalmas fejlesztések előtt áll egyetemünk: az oktatás, kutatás és 

gyógyítás feltételei is bővülnek és jelentősen javulnak.  

 

Új korszakhoz érkeztünk! – És mint minden sorsfordító pillanatnál, itt is elválik: milyen is a 

Semmelweis Egyetem. Az orvos- és egészségtudományi képzésben csak az újítók, a bátrak, a 

kezdeményezők útját választhatjuk, mely tele van leküzdendő nehézségekkel, megoldandó 

problémákkal, de amely révén – ha összefogunk - együtt építhetjük a következő negyed évezred 

sikeres egyetemét. Az újítás kezdetben mindig  nehezebb, ezért sokan meghátrálnak, de 

összeségében ez az egyetlen út, amin érdemes haladnunk. 

 

Gondoljunk bele, hol tartana most a világ, ha Semmelweis Ignác feladja és meghátrál? Mi lett 

volna, ha Szabó Zoltán professzor nem győz le számos nehézséget erőn felül, hogy elérje a 

szívsebészet aranykorát, amelynek betetőzése az első hazai szívátültetés elvégzése volt?   

 

1847. február 9-én, mindössze néhány hónappal a bostoni Massachusetts Hospital-beli első 

kísérlet után Balassa János a pesti egyetemen nagy nyilvánosság előtt négy önként jelentkezőn 

sikeresen próbálta ki az éternarkózist. A legelső magyarországi altatásos műtétet egy nappal 

később Schoepf-Merei Ágost végezte el egy négyéves kisfiún. Ők sem hátráltak meg! Ha 

nyomdokaikba akarunk lépni, ha méltók akarunk lenni az ősökhöz és a Semmelweis Egyetem 

nevéhez, mi sem futhatunk el gyáván a nehézségek elől.  

 

Hiszem, hogy célkitűzéseinket ugyanakkor csak komoly összefogással, közös erővel és 

kitartással lehetséges megvalósítani, ezért mindig is számítok mindannyiuk segítségére és 

együttműködésére. Ugyanakkor nem csak a cél, nem csak az egyetem érdekében végzett 

erőfeszítés és a munka közös. Azt szeretném, ha majd ennek a gyümölcsét is együtt arathatnánk 

le néhány év múlva. Ha a hagyományok tisztelete és az értékek megőrzése mellett egy új, modern, 

élhető egyetemet teremtünk, közben észrevétlenül közösséggé, egy nagy családdá is válhatunk. 

Ez a legfontosabb célom rektorként. 

 

Semmelweis Ignác emlékévünket lezárva, mondok köszönetet Rosivall László professzor úrnak 

és mindazoknak, akik Semmelweis Ignác és egyetemünk jó hírét vitték mind itthon mind a 

nagyvilágban. Köszönöm azoknak a munkatársaknak, akik önkéntes munkájukkal támogatták az 

egyetem vezetését a névadónkhoz kapcsolódó emlékév során! Újra és újra megerősítve minket 

Semmelweis példáján keresztül abban, hogy állhatatossággal, kitartással és  elhivatottsággal, a 

sokszor elviselhetetlen nehézséggel szemben is az igaz, az érték utat talál, és nemzetünk 

jövőjének alapjává válik. Így kívánjuk mi is Egyetemünk alapításának 250. jubileumi tanévében 

megújulva, Semmelweis Egyetem hírnevét öregbíteni, fejlődését előmozdítani, értékeit, 

hagyományait megőrizni, hallgatóink, munkatársaink boldogulását elősegíteni. Egyetemünk 

oktatási, kutatási, innovációs teljesítményét növelni, a klinikai oktatás és a betegellátás minőségét 

fejleszteni, a külföldi hallgatóink hivatásunk, nemzetünk iránti elkötelezettségét erősíteni. 

Erre hívok meg minden Semmelweis Polgárt a Semmelweis250 jubileumának küszöbén! 

Köszönöm a figyelmet! 


