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Üdvözlő gondolatok a Magyar Orvostörténelmi 
Társulat részéről
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Elnök Ur, Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság nevében tisztelettel és szeretettel köszöntsem testvértársulatunkat, amely úgy tudom 30 éves 
születésnapját ünnepli. Továbbá azt, hogy ez az ankét 18. alkalommal ül össze, és 18 évvel ezelőtt 
Antall József, egykori miniszterelnökünk, akkor még a Semmelweis Orvostörténelmi Könyvtár és 
Levéltár igazgatója javasolta az akadémiai bizottsági ülésen, hogy tekintsünk vissza a múltba és néz
zük meg nagyjainkat, hiszen az akkor megtermelt értékek nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is 
szólnak. És hogy mennyire így van ez, engedjék meg, hogy én is, akárcsak Michelberger Pál akadé
mikustársam arról beszéljek mennyire fontos, hogy a kiművelt emberfők, a különlegesen képzettek, 
az iskolák, amelyeket államtitkár úr említett, tulajdonképpen egy nemzet életében a legfontosabb 
dolgot tudják teljesíteni, nevezetesen azt a tudásanyagot, amelyet ők megszereztek, azt továbbadják, 
iskolákat teremtenek. És akkor, amikor az Európai Közösség tudásalapú társadalmat épít, akkor ez 
ma különösen fontos Magyarország számára, amely igazán egyetlen nyersanyagban gazdag, és ez a 
szürkeállomány. Akkor egy ilyen jellegű ankét, és az ilyen jellegű ankétok, amelyeknek most már 
tradíciója van, rendkívül fontos szerepet játszanak. Méltón az ankét szellemiségéhez, engedjék meg, 
hogy én is a múltat hívjam segítségül, és Eötvös Józsefnek az elnöki megnyitójából idézzek, amelyet 
1863-ban a magyar orvosok és természetvizsgálók 9. vándorgyűlésén mondott: „ Hölgyeim és Uraim! 
A tudomány a világé, az emberiségé. Ha szellemi hasznától elvonatkoztatunk is, anyagi jólétünk első 
feltételei közé tartozik. ” És ezt Eötvös József 1863-ban mondta. S mennyire igaz ez a 21. század 
legelején, akkor, amikor minden-minden tulajdonképpen szellemi termék ma már. Egy áru értékének 
80%-át a szellem, a belefektetett szellemi tőke adja meg, s ma már csak 20% az az érték, amelyet a 
nyersanyag képvisel. Tehát különösen fontos egy olyan ország számára, mint Magyarország, amely 
egyenrangú társként kíván a 21. század egyesült Európájához csatlakozni, mármint gazdaságilag. Azt 
hiszem, nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen fontos a szellemi tőkének újratermelése. És még 
valami. A 21. században egy új képlet kezdi uralni a világot, és ez a tudás+információ = hatalom. 
Azonban ebből egyvalami hiányzik szerintem, az erkölcs. És ez egy olyan világban, ahol az érdekek 
azonossága, és nem az értékek tisztelete szabja meg a világ rendjét, különösen fontos. Ezért az én 
számomra, aki az Orvostörténelmi Társaság elnöke is, vagy az Akadémia alelnöke is vagyok, külö
nös jelentőséggel bír, hogy összejönnek Önök itt, mi összejövünk, és a múlt értékeit felelevenítjük,
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hogy példaként emelhessük fel a mai fiatalság számára. Es ez a múlt megidézésének az egyik legfon
tosabb feladata. Ezekkel a gondolatokkal kívánok jó diszkussziót, és jó konferenciát Önöknek.
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