
„Minden hegy csúcsban végződik. Emelkedjetek bátran, s kik kiindulva a hegy alján távol álltatok 
egymástól, fenn a tetőn találkozni fogtok.”

Eötvös József,  
az 1848 márciusában megalakult első

felelős magyar kormány vallás- és közoktatási minisztere

Tisztelt Semmelweis Polgárok!

Összefogás, küzdelem, hősiesség, hazafiság – néhány fontos értéket jelző szó, amely érvényes volt 
1848/49-ben, a forradalom és szabadságharc napjaiban és érvényes most is, 173 évvel később,  
a járvány sújtotta időkben. Ez a második alkalom, hogy egyik legszebb nemzeti ünnepünkre nem 
tudunk személyes jelenléttel, közösen emlékezni. Egy éve, 2020. március 11-én hirdette ki a magyar 
kormány a veszélyhelyzetet, egy héttel az első hazai regisztrált koronavírusos eset megjelenését 
követően. Egyetemünk polgárai azóta vívnak a nap 24 órájában küzdelmet a vírussal, annak 
következményeivel, és mutatnak példát szakmai elhivatottságukkal, tettrekészségükkel. 

A Semmelweis Egyetem munkatársai és hallgatói mindig helytálltak a történelmi sorsfordulókon. 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban a pesti orvostanhallgatók az első pillanatokban 
fontos szerepet kaptak, számos, a forradalom ügyét segítő orvos kötődött egyetemünkhöz. 

Hálásak vagyunk a forradalom és szabadságharc hőseinek helytállásáért, áldozatvállalásáért, amelyet 
a jövőbe vetett töretlen hitük vezetett. Ez az, amiből mi is erőt és példát tudunk meríteni!

Most, a COVID-19 járvány elleni küzdelemben is megmutatkozik egyetemünk országosan 
kiemelkedő szerepe. A pandémia elleni harc élére álltunk minden eszközünkkel, nemzetünkért 
érzett felelősségünk teljes tudatában, egységben, együttműködve, összefogva. 

A Semmelweis Egyetem számára mindig fontos volt emberi erőforrásának tisztelete, 
megbecsülése, és az, hogy munkatársaink hosszú távú szövetséget kössenek az egyetemmel.  
Ezért is mondok ezúton köszönetet, hogy kollégáink egységben maradtak az egészségügyi szolgálati 
jogviszony életbe lépését követően. Mint minden változás, ez is új lehetőséget hordoz magában, 
mégpedig pozitív lehetőséget mind a munkavállalók, mind az egyetem számára. 

Most, ezen a rendhagyó március 15-i megemlékezésen nemcsak az 1848/49-es eseményekben fontos 
szerepet játszó elődeink előtt hajthatunk fejet, hanem a ma hősei előtt is, akik sikeresen felvették  
a harcot a koronavírussal szemben és példát mutatnak mindazon értékekből, amelyek egyetemünket 
és nemzetünket naggyá tehetik. 
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