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A rendszerváltás 25. évfordulóján különbözQ visszapillantó programok indultak a rádió-
ban, a televízióban, különbözQ terjedelm_ visszaemlékezések jelentek mg nyomtatásban. 
Van mirQl beszélni: a bizakodások-félelmek ötvözetében lefolyt kerekasztal-tárgyalá-
sokról és a megegyezésekrQl, amelyek több vonatkozásokból bírálnak, gyakran olyanok 
is megszólalnak, akik akkor nem látták világosan a veszélyforrásokat. A tét nemcsak a 
hatalomváltás, a folyamatok békés levezetése, hanem a megtervezett jövQ megvalósítása. 
Ehhez nemcsak elszánás, hanem a végrehatáshoz alkalmas emberek is kellettek. Az elsQ 
évtized valóban az átalakulás, a teljes átformálás korszaka lett, olyan vezetQkkel, akik 
nem szolgai módon formálták át – például egy egyetemet – a feladatnak adott intézményt, 
világosan látták a célt és az egész szakterületet. Az 1990-es évek legelején nemcsak a 
tanszabadság érvényre juttatása volt a cél, hanem például a felsQoktatás, az egyetemek 
átszervezése, korszer_sítése. Ilyen nagy korszakot élt át a Semmelweis Orvostudomány 
Egyetem az 1990-es évtizedben, amikor az egyetem élén Réthelyi Miklós rektorként 
állt, akinek – ahogy Széll Ágoston, az egyetem jelen rektora írja – „szinte saját magának 
kellett kialakítania a pozíció új tartalmát”. Nem meglepQ tehát, hogy az egész egyetem 
megújításának idején napi rendszerességgel kellett megnyilvánulnia, méghozzá úgy, hogy 
hallgatósága az egyetem összes diákja, oktatója és dolgozója volt.

Réthelyi Miklós egész szakmai pályafutása az egyetemhez kötQdik, itt lett egyetemi 
tanár, viselt különbözQ egyetemi méltóságokat, 2010 után két esztendeig miniszter is volt. 
Önmagáról Réthelyi Miklós a következQket írja: „Teljes pályámon a mai Semmelweis 
Egyetemen dolgoztam. Az anatómia, szövet- és fejlQdéstan oktatójaként a leendQ orvosok 
és fogorvosok egyetemi tanulmányainak egyharmadára kiterjedQ – úgy gondolom, szá-
mukra meghatározó – idQben végeztem a munkámat, oktattam, éltem tanári életemet. Így 
érkeztünk el 1989 szabadságot, új lehetQségeket, új világot hozó évéhez.

Szinte váratlanul – a hallgatók és a fiatal oktatók jelöltjeként – úgy választottak meg a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektorának 1991-ben, hogy elQtte hónapokon át 
a Népjóléti Minisztérium Oktatási FQosztályát vezettem. Olyan kivételes két, majd még 
egyszer két rektori év következett, amikor egyetemünk – párhuzamosan az országban zaj-
ló változásokkal – radikálisan újhatott meg. Alig volt olyan eleme az egyetem életének, 
amit érintetlenül lehetett hagynunk, ámde eközben az egyensúlyi helyzet fenntartása felett 
is gondosan kellett Qrködni. Egyetemünknek – ennek a hatalmas szervezetnek – átalaku-
lása hihetetlen gyorsasággal és intenzitással indult meg. A megújulásban vetett hit légkör-
ében rengeteg jó gondolat, elQrevivQ törekvés valósulhatott meg akkor – természetesen 
sokszor nehéz küzdelmek és egyeztetések árán.

A második rektori idQszak vége egybeesett az Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani 
Intézet igazgatójaként folytatott tíz év kezdetével. Közben az egyetem kötelékében ki-
alakított Egészségügyi MenedzserképzQ Központ igazgatója és tanára is voltam. Elnöke 
voltam a – sajnos kérész élet_ – Magyar FelsQoktatási Egyesületek Szövetségének. 
Ebben az idQben vezetQ feladatot láttam el a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, 
a Testnevelési FQiskola és egyetemünk közti integráció szervezésében. Miniszter fel-
kérésre, néhány hónapot dolgoztam az Oktatási Minisztériumban, a Tudományos 
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Ügyek FQosztálya vezetQjeként. Az Alapítvány a Magyar FelsQoktatásért és Kutatásért 
Kuratórium elnökeként a Magyary Zoltán posztgraduális ösztöndíjasok kiválogatását 
irányítottam. A Magyar Anatómusok, Hisztológusok és Embriológusok Társaság el-
nökeként kiálltam a tantárgy vitathatatlan elméleti és klinikai jelentQsége mellett. Az 
MTA-KOKI kutatóival együttm_ködve megszerveztem és vezettem a Szentágothai János 
Idegtudományi Doktori Iskolát. Alapító, majd elnökségi tagja voltam az elsQ magyaror-
szági civil szervezetek között 1989-ben megalakult Keresztény Orvosok Magyarországi 
Társaságának.” Ezt a széles tevékenységet egészít ki – bár errQl e kötetben még nincs szó 
– az Emberi ErQforrás Minisztérium vezetésében eltöltött két esztendQ, miniszteri mun-
káját biztos segítette az addigi sokoldalú, egyidQben több területen történQ tevékenység.

Szakmai pályafutása és munkásságának értékelése külön kötetet érdemel, de a 
Semmelweis Kiadó jóvoltából kiadott könyv Réthelyi professzor közéleti tevékenységé-
nek 1990-tól kezdQdQ két évtizedét öleli fel. Nagyon is érdekfeszítQ korszak, amelyben 
nemcsak a törvények érvényre kerülésének folyamatát kell figyelnünk, hanem az embert 
– ebben az esetben a rektort – kell középpontba állítani, vizsgálva megnyilvánulásait. 
Izgalmas feladat, amit több módon lehet „megoldani”: a kutató „beveszi” magát az egye-
temi levéltárba, mindent átnéz, sok dokumentumot állít sorrendbe, végül az értékelést az 
olvasóra bízza. Létezik egy egyszer_bb megoldás, amely számos vonatkozásban széle-
sebb képet ad: a sajtóban megjelent – idevágó! – írások közzététele, legyenek ezek be-
szédek, levelek, interjúk, az érintett személy írásai, publicisztikája. A Semmelweis Kiadó 
által nyomdai napvilágot látott kötet ezt a módszert választotta, amelynek jobb címet nem 
adtatott volna: Ezredforduló a Semmelweis Egyetemen.

A Semmelweis Egyetem életében rendkívül lényeges átalakulási folyamat középpont-
jában Réthelyi Miklós rektor állt, aki hallatlan nyugalommal, szilárd tudással és nyuga-
lommal vitte végig az átalakítás talán legnehezebb szakaszát.

A kötet alapgondolatát adja Réthelyi Miklós rektori programbeszédében található 
idézet: „Mi a Semmelweis Orvostudományi Egyetem alapképlete, vagyis m_ködésének 
lényege? Válasz: egyetemi oktatók megtanítják az egyetemi hallgatóknak mindazt, amire 
orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi munkájuk során szüksége lesz. Az egyetemen dolgozó 
valamennyi alkalmazott, minden intézmény és maguk a betegek is ebben a munkában 
segítenek. Az egyetem lényege forog kockán, ha mi, oktatók nem tudjuk a hallgatóknak 
nagyra törQ, értelmes és igényes társként elfogadni abban a vállalkozásban, amit a tudás 
és a tapasztalatok átadása-átvétele jelent.

Fontosnak tartom ezt az egyáltalán nem új és nem eredeti megállapítást azért, mert 
az új, a demokráciát hozó szeleket csak akkor tudjuk a vitorlánkba fogni, ha túl tudunk 
lépni az orvostársadalomra és így az egyetemre is kórosan jellemzQ hierarchikus tekin-
télyi szemléleten. Az egyetem rektora, a tanársegéd és egy frissen felvett gólya az egye-
tem rendszerének eltérQ pontjain helyezkednek el. Más a feladatok és más kötelességek 
várnak rájuk. Életkoruk, lehetQségeik és meghatározottságaik szerint is különböznek. 
Mindhárman, s mondhatnám, mindannyian az egyetem felelQs felnQtt polgárai vagyunk, 
akik egymást komolyan veszik, s akik elQtt a tekintély a tudáson, a nyitottságon és lelke-
sedésen alapszik.”

 E kötetben nemcsak hivatalos – évnyitó, rektori székfoglaló, egyetemi ünnepélyeken 
elmondott, stb. – beszédek sorozata, hanem az egyetemi élettel kapcsolatos írások és meg-
emlékezések is helyet kapnak. A már idézett Széll Ágoston rektor jellemzi a legjobban 
Réthelyi Miklós beszédeit: „Réthelyi Miklós professzor gondolataira és egész stílusára a 
rendkívül világos megfogalmazások, a nem ritkán tanárosan precíz utalások és kijelenté-
sek a jellemzQek. Mindez beszédein is tükrözQdik, és ezeket a beszédeket a Semmelweis 
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Kiadó jóvoltából most mindannyian újra elolvashatjuk, átélhetjük és élvezhetjük. …
izgalmasnak találom ezeket az olvasmányokat, hiszen valamennyi egy-egy nevezetes 
eseményt örökít meg, amelyre – ha a beszédek nem maradnak fenn – talán már nem is 
emlékeznénk.”

Az biztos, aki a Semmelweis Egyetem történetét meg akarja írni, annak nem szabad 
Réthelyi Miklós gy_jteményes kötetérQl megfeledkezni.

(Réthelyi Miklós: Ezredforduló a Semmelweis Egyetemen. Írások, beszédek, levelek, inter-
júk. 1990–2010. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2014, 270 p.)


