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Mélyen megtisztelve érzem magamat, midőn az

egyetemi tanártestületnek és legközelebb a karok

választóinak nagybecsű bizalmából a rectori széket
elfoglalom, melyet kitünő elődöm oly módon töltött

be, hogy kormányzata alatt csak az egyetemi ügyek

rendes folyásának nyugodt lelki kényelmét éreztük
mindnyájan, a nélkül, hogy a munkálkodó szellemi gé-

pezetnek működése, az erőfeszítés látszata vagy zaj

által figyelmünk et magára vonta volna, mint a hogy

az ép embernek légvételében a szemlélő nem sejti a

kormányzó idegközpontcknak szövődött berendezését.

A kormányzásnak ilyen módja nemcsak az alap-

képességek meglétét és nemcsak jóakaratot tételez

föl, ahhoz még az is szükséges, hogy akire az egye-

tem ügyeinek kormányzata bizva van, ezen ügyeket

teljesen ismerje úgy lényegükben, mint az ügymenet

mechanismusára nézve is.

Ezen kivánalmakkal szemben aggódva kell néz-

nem rectori évem elé. A szakviszonyok, a melyek

között tanári pályámat ezen egyetemen megfutottam,
mint egy kórodának tanára és igazgatója, s különösen
magának a kórodának fejlődési peripetiái, sokkal in-

kább lekötötték tevékenységemet az orvosi karnak és

tanszakomnak határai közé, semhogy szert tehettem
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volna azon ügyjártasságra, melyre mostani állásom ban

szükségem van, s azért nem puszta szólásmó d, hanem

a helyzetnek megfelelő kérés, a melylyel tisztelt tanár-

társaimhoz és legközelebb az egyetemi tanács tisztelt

tagjaihoz fordulok, miszerint bölcs tanácsukkal és azon

kartársi szíves hajlamukkal, a melynek megválaszta táso-
mat is köszönöm: kegyesen támogatni méltóztassanak.

Ugyancsak ezen tanári viszonyaim megnehezítik
már első lépésemet is a rectori szék elfoglalásánál.

Ezen alkalommal legtöbb elődöm olyan beköszöntő

beszédet tartott, a mely a culturális világfolyásnak,

vagy az egyetemi. tudományos életnek valamely köz-
érdekü tárgyával foglalkozott, S ezen beszédek átolva-

sásánál csak sajnálja az ember, hogy elmondatásuk

után az acták kötegei közé jutnak Egészben véve

érdekes és tanúságos képét mutatják az. egyetem szel-
lemi ésanyagi. életének és fejlődésének. Az eszmék

keletkezése, érvényre jutása, egymással szembeni

küzdelme, a kiegyenlítési törekvések a mint a faeul-
tásolrból egymás után kikerült rectorok beszédeiben

nyilvánúlnak viszfényei a szellemi világ előhaladása-

nak. A mit Than a tanulás módszeréről, Hunfalvy a

tudományos légkör hatásáról, Konek, Hatala, Bita a

tudomány szabadságáról, Kautz az egyetem czéljáról,

Lechner a tanszabadságról, Greguss a fiatalság politikai

szerepléséről, Apáthy a jogi kar tanítási viszonyairól
e helyen elmondott és még sok más rectori és dékáni

beszéd, előkelő helyet foglalnak el az eszmegerjesztő
és szellemnevelő munkák sorában.

Egy másik sorozata a rectori beszédeknek igen

érdekes betekintést nyújt egyetemi intézményeink

§zellemi és anyagi fejlődésének történetébe.
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A mai generatio előtt álomszerű .látvány volna,
maga elé képzelni az 1836-ban ülésező orvosi kart,
a mely nyomatékosan áll a helytartó-tanács elé két-
ségbe esett fejtegetéseivel, hogy meggyőzze arról,
miszerint a belgyógytan tanításának bizonyos sz ámú

betegekre, a sebészet tanárának a mütételeknél nap-
világra, az egész tanintézetnek nagyobb helyiségre
van szüksége. A helytartó-tanács egy elnapoló in dor-
zatummal intézte el az ügyet és még az én orvos-
tanulói pályám idején az orvosi kar összes intézetei,
bele értve a vegytant, ásványtant, állattant és fűvé-

szeti tanszéket nemcsak valamennyien el voltak
helyezve az újvilág- és hatvani-utcza sarkán álló és
részben még akkor földszintes épületben; hanem ezen
intézeteken kívül még egyik tanárnak és az egyetemi
szülésznőnek kényelmes lakásuk is volt benne. Saját-
ságosan hangzik át ma hozzánk a derék Sauer*) ta-
nárnak rectori beszéde,melyben a tanszabadságnak
értékét fejtegeti, vagy újabban=") Toldy Ferenczé, ki
szívszorongva sóhajt fel, hogy a világ rohamosan ha-
lad, a tudomány már nemcsak theoretikai hatalom,
hanem gyakorlati fegyver a nemzeteknek létérti
küzdelmébon, s a mi egyetlen egyetemünk dolgai úgy
tekintetnek, mintha velünk együtt az egész világ most
ébredezne álmából! nPerczeink meg vannak szám-
lálva!" így kiált fel Toldy és esc1eklik,hogy most már
ne cseppekben nyújtsa olaját az ország az egyetem
mécsének.

Toldy beszéde csak ma 15 éve, hogy e helyen

*) Dr, Sauer Jgnácz rectori székfoglaló beszéde 1862/3. tanévröl.
**) Dr. Toldy Ferencz rectori székfoglaló beszéde 187°;GFEDCBA1,

tanévről.
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elmondatett és ime ma 4 éve legközelebbi elődöm az

orvosi karbólGFEDCBAJendrássik tanár úr*) már azt mond-

hatta, hog.y az ország nem cseppekben nyújtja olaját
az egyetem mécs ének, hanem az ország és törvény-

hozás részéről már bekövetkezett azon nagy elhatá-

rozás, a mely szükséges volt, hogy egyetemünk pirító

szégyenéből és tehetetlenségéből kiemel tessék.

Az ország intézkedéseinek tényei szemünk előtt
állanak tisztelt közgyülés! A tanszabadság megvan,

az újvilág-utczai épületból egyenkint kiköltöztek az

orvoskari intézetek s most két éve kapui az utolsó
kihurczolkodó intézet mögött lettek bezárva, magok

az intézetek pedig legnagyobb részben oly épületek-

ben foglaltak helyet, hol a viszonyok szerint lehető

legjobban megvannak adva a tudományfejlesztés, a

tanítás és tanulás föltételei. A boncztan egy tágas

épületben és két tanszékből, a physiologia egy másik
külön épületben, a belgyógytan, sebészet és szülészet
két-két külön tanszékkel és kórodával birnak, a sze-

mészeti intézet tágas helyiségekkel rendelkezik, s a
többi orvoskari intézetek is, közöttök számos újon-

nan felállított, az előbbi elviselhetetlen állapotokhoz

képest hasonlíthatlanul kedvezőbb viszonyok közé

jutottak. A philosophiai karhoz tartozó tanszakok, a

melyek azonban az orvoslakkal szoros tudományos
kapcsolatban állanak mint a vegytan, fűvészet, ma

már a természettan, állattan és ásvány tan is egészen

az újkori igényeknek megfelelő intézetekkel bir nak ;

a physika intézete készen áll az emberi haladásnak

ezen alaptudományszakát elfogadni; a központi

*) Jendrassík J. lelépő rector beszéde 18821a. tanévról.
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egyetemi épület is elérte az újkori viszonyok kívá-

nalma szerinti átalaktásának hajnalát: az ország új

tanszékeket, egy új egyetemet állított fel, s a mi fel-
állítva lett; ebben bel- és külföldön csak egy a véle-

mény - az nagyszabású.

S most midőn azon téren, melyen hosszú időkön

át rectori elődeimnek csak sóvárgó vágyai és sürgető

rábeszélései hangzottak, oly sok jött letre; nem

volna-e kecsegtető egy általános áttekintésbe bocsát-
kozni a fölött, hogy vajjon a mi történt czélszerűen

történt-e ~ megfelel-e a tudományos viszonyok köve-

telményeineld és helyes arányban áll-e saját nemzeti

viszonyainkkal ~ És vajjon a mi az országnak ily
jelentékeny anyagi áldozatával létrehozatott, megter-

mette e azon eredményt, melyet jogosan és józan szá-

mítással elvárni lehetett ~

Kétségtelennek tartom, hogy egy ily birálati át-

tekintés ma egészen helyén volna, már csak azért is,

mert hiszen minden nagy alkotások mellett semjutot-

tunk e téren nyugalmi pontra, s minthogy tovább

kell haladni: nagyon fontos a kérdés, vajjon az eddigi

irány oly helyes e, hogy annak követése továbbra is

igazolt ~
De bármennyire kecsegtető volna is egy ilyen

mindenre kiterjedő áttekintést megkisérl eni : azt nem
koczkáztathatom. Nem csupán a rendelkezesémre álló

idő természetes korlátozottsága miatt, hanem már

előbb érintett tanári viszonyaim miatt is.

Az orvoskari tanszékek az exact módszereknek

körükbeni meghonosodása folytán kivétel nélkül dol-

gozdákkal, a gyakorlati tanszékek ezen felül kórodák-

kal vannak összekötve, melyekben a tanárnak magá-
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nak munkálkodni és tanítványainak munkálatait ve-

zetni kell. Az' orvosi tudomány fejlődése egy pillanatig

-sem szünetel, mozgalmainak figyelemmel kisérése

nem szakítható meg. A kórodák tanárainak szaki

viszonya hozza magával, hogy az intézeteken kívül is

folytatódik ta nulmányaiknak gyógygyakorlati kiha-

tása, ezt nemcsak a szenvedőknek jogos igénye kivánja

meg : hanem ügy kell lennie a tudomány és tanítás

'érdekében is, mert a kórház vagy kóroda nem merít-

heti ki a betegségek megjelenési móeljainak egész
körét, hanem kiegészíttetik a magángyakorlat válto-

zatos viszonyai által; ele aztán az is természetes,

hogya kórodai tanár többi tanártársainál ritkább an
'jut ahhoz, hogy az egyetemi összmunkásság körével

'behatólag foglalkozhassék.

Ha ezen körülmény némileg reá kényszerít,

"hogy fejtegetéseimben kiválólag az egyetem orvosi

karának viszonyaival foglalkozzam; más részről úgy
-érzem, hogy némely körülmények erre nemcsak fel-

jogosítanak: hanem egyenesen felhívnak. Már magok

azon nagy arányok; melyekben épen az orvosi kar

intézetei és építményei az utolsó 3 lustrumban kifej-

lődtek, fel kell hogy hívják a közfigyelmet, és tényleg

teszik is úgy az egyetuni körökben , mint ezeken
kívül, De sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy csak

keveseket indítanak arra, hogy ezen fejlődésnek

lényegbeli okait és értelmét. kutassák , hanem elég

gyakran - még nem várt oldalról is -- úgy tekin-

tetnek egyszerúen, mint építkezési kedvtelésck, vagy

egyoldalú előszeretetnek szüleményei. S azért talán

nem időszerűtlen, ha azon sok értékes, általános

érel ekű, vagy az egyetem többi karainak belső életére
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vonatkozó fejtegetést. mely a rectori beszédek soroza-

tában foglaltatik, ma kiegészítem az egyetem orvos-
karának életmenetével , mely már sajátlagos szaki

természeténél fogva is minden más egyetemi intézmé-

nyeknél kevésbbé ismeretes.

De ezen ömnegszorításnál legyen szabad utal-

nom az orvostannak a többi tudományokkal való kap-

csolatos összefüggésére is. Ma minden gondolkozó előtt
tisztán áll, hogya tudományok különböző irányai egy-

mással sokszoros összeköttetésben állanak, nemcsak az
indító okok és czélokra nézve: hanem az által is hogy
kölcsönösen termékenyítőleg hatnak egymásra, s hogy

az orvosi tudomány nem csupán azon jelentőséggel bir

miszerint a betegségek gyógyításának és megelőzésé-

nek tegyen szolgálatot, hanem az emberi összfogalmak

alakulására is lényegesen kihat, épen úgy, mint a hogy

Galilei, Keppler, Newton tanulmányai nem csupán az

astronomiát és mechanikát befolyásolták, hanem a

physika minden ágára, a philosophia átalakulására és
az egész moralis világra egyiránt gyümölcsözök voltak.

Ha orvoskari intézetcink szembeötlő fejlesz-

tésének benső szükségét könnyű módon akarnám

feltűntetni, akkor egyszerüen arra utalnék, hogy mi

történik e részben az egész mívelt világon ~ Tekint-

sünk legközelebb Bécsbe, a hol pedig már 100 év

előtt emelte József császár a korabeli világnak leg-
fényesebb és gazdagabb anyagú kórházát és megnyi-

totta azt az orvosi tanításnak, s a hol most ugyan-

azon mozgalom megindulását szemlélhetjük mint ná-

lunk; tekintsünk Némethonnak nagy és kis államaira,

Angol- és Francziaországra, nézzük Olaszhont, vagy a

c IIItu ra útj~Lra imént lépett Oroszországot, é. ha min-
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denütt ugyanazon megszakítatlan fejlesztést és gyara-

podást látjuk az orvosi tanintézetek terén, nem kell-e

már a szakjáratlan ember előtt is derengeni a tudat-
nak, hogy ezen általános, nagy áldozatokat követelő
terjeszkedés és újítás nem lehet merő en elfogultság,

nem lehet indokolatlan divat, hanem kényszerítő

okokból kell, hogy kifejlődött legyen.

Ezen belső okot az orvosi tudomány sajátIagos
újkori iránya és fejlődésa képezi, s ha ezen iránynak

nem volna is olyan nagy gyakorlati kihatása, milyen-
nel a betegségek felfogására és gyógyítására, de az

egészségtani, sőt lélektani fogalmak átalakítása foly-

tán az egyesek életmódj ának valamint az összes tár-

sadalmi viszonyoknak módosulására tényleg bír; már

maga az, hogy épen újkori iránya folytán az orvostan

az összes emberi tudásnak egyik csomópontjává vált,

melyben összefutnak a positiv tudomány minden ágá-
ból eredő szálak, s a melyből megint termékenyítő

eszmék származnak tova az emberi elme mindenGFEDCBAmű-

ködési terére; már ezen körülmény követelné, hogy

az egyetemünkön képviselve és mívelve legyen.

Nem lehet czélom, hogy itt az orvosi tudomány
. új irányának fejlődési történetét vázoljam, kitüzött

szándékomhoz ragaszkodva csak a z o n in dok o le-
ról szólok, a melyek intézeteink ujjáalakítását köve-

telték és követelik. -

Hogy az orvosnak, kinek hatásterét az emberi

test képezi, ismernie kell az emberi testnek szerke-

zetét, az önként érthető igazság s azért vita nélkül
elismert szükség volt, hogy az újvilág-utczai sötét,
már térhiány miatt is elégtelen, bűzhödt levegőjű

boneztani helyiség, egy a boncztan mai előhaladott-
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ságához és a növendékek jelentékenyen megnagyob-

bodott számához alkalmazott intézettel cseréltessék

fel, kiegészíttetve a fejlődéstani intézettel, mely az
emberi lény testi fejlődésének tudományát kutatja.

Miután pedig mai nap az emberi szervezetre vonat-
kozó fogalmak nem kizárólag a részek és 'tagok sza-

bad szemmel látható alakviszonyaiból meríttetnek,
hanem ehez legfinomabb góresői szerkezetüknek isme-

rete is szükséges, szövettani tanszékek kivántattak

meg és ezek mellett dolgozdák is, -mert ezen tantGFEDCBAa,

növendékek csak tárgyon, saját kezökkel és szenrök-
kel végbe vitt foglalkozás közben sajátíthatják el.

A beteg emberre vonatkozó ismeretek egészen
új stádiumba léptek, persze nem most, hanem 200 év

előtt, mikor a nagy nevű olasz tudós Mor g a gIl i

megkezdte a betegség által elváltoztatott testnek

rendszeres szétfejtését. Lassankint megalkottatott a
kórboncztan és pedig, úgy mint az ép testnek boncz-

tana macroscopíkus és microscopikus irányban, és a
mit az orvosi tudománya betegségekről ma positivi--
tással tud : az első sorban kórboncztani és kórszövet-

tani vívmány, ez képezi az orvosi gyakorlatnak ész-

szerű alapját is, természetes tehát, hogy a növendé-
keknek ezen tant arra alkalmas intézetekben és dol-
gozdákban látniok, tanulniok ésmívelniök kell.

Ezen tanszakok ismertetik az ép és beteg emberi

testnek morphologiáját, de még nem az ép és beteg
emberi éle tet mag á t. Az emberi épéletnek tana:

a physiologia. Az életfolyamatnak sokoldalú nyilvá-

nulásait, kezdve a legegyszerűbb mechanikai tevékeny-
ségtől, mint milyen a tagok mozgása, egészen a leg-
magasabb és legszövődöttebbig, mint a milyen az

3
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elm éne k fejlődése és a gondolkozás, valamint ezen

nyilvánulásoknak létrehozó feltételeit ezen tan ku-
tatja és a mídőn ezt teszi, nem puszta ratiocinium,

és nem aprioristikus eljárással, iróasztalnál jut követ-

keztetéseihez , hanem a folyamatot szétfejti egyes
alkatrészeire, ezeket egyenkint a létrejövés módjára

nézve megfigyeli és hogy következtetéseinek helyes-
ségét ellenőrizze, azon körülményeket, a melyek kö-

zött a tűnemény létrejöttét megfigyelte, most maga
állítja össze és így kis érle til e g igazolja. Abból

azután, a mit így ar, analysis terén megállapított,

hozzáfog synthetikai úton felhaladni azon összevetett

életnyilvánulás megfejtéséhez melybőlanalysise ki-

indult. Mindezen míveletek a physikai meg chemiai

eszközök ellenőrzése mellett történnek. Ezen műsze-

rek és gépezeteknek gazdag szükségletét csak nem

régen szemlélhette az egyetemi testület, midőn Jen-

drássik tisztelt tanár úr az újonnan épült physiologiai

intézetet pár évelőtt bemutatta és egyszersmind
annak jelentőségét és czélját kifejtette s nem IS

engedném meg magamnak ezen tudomány módszerei-

ről még ily vázlatos vonásokban is szólani e helyen,

ha a physiologiai módszer nem uralná az egész orvosi

tudományt. Az orvosi tudomány főczéljának - a beteg-

ségek tanának újkori története szakaszát is épen az

jellemzi: hogy az a physiologiai módszer terére
állott.

- A kórtan nagy reformja, épen úgy, mint aGFEDCBAphy-

siologiáé föltételezte a beteg test morphologiájának

azon beható ismeretét, melyet a kórboncztan és kór-

szövettan nyujtott, de létrejötte azon időpontnál veszi

kezdetét, a midőn fel lett ismerve miszerint az élet-
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törvények a melyek a beteg testben működnek :

ugyanazok, mint a melyek az ép életet kormányozzák

és csak a viszonyok mások, a melyek között hatásuk

érvényesül. Ezen igazság elismertetésének idejétől a
kórtannak mívelési módja teljesen átváltozott. Az

egyszerű megfigyelés helyett, mely a véletlen által

nyujtott kóreseteknek tanulmányozásába mélyedett,
de a kórlefolyás folytonos alakváltozása, gyakori szö-

vevényessége és a megfigyelési tárgy minősége foly-

tán - mely maga az ember - a kórfolyamatnak

alakelemeire való szétfejtését nem eszközölhette; az
egyszerű megfigyelés helyett most a physiologia mód-

szerével élő kisérlet lépett előtérbe, mely szabadon

választott és kezelhető tárgyon, - legyen az élette-

len tárgy, növény vagy állat, -- szabadon meghatá-
zott viszonyok között indítja meg a kóros folyamat-

nak egyes tényezőire való szétfejtését és azokat a phy-

siologia minden eszközével vizsgálva deríti fel a folya-

matot, melyet betegségnek nevezünk, felh aladva az

egyes esettől a többesig, az okozattól az okozóig azon

fáradalmas, de a positiv tudásnak minden más terén
is egyedül czélhoz vezető inductiv úton, a melyen a

kóros életnyilvánítások törvényeinek megállapításá-

hoz jutni lehet. -

Volt idő -- és ez nem is régen - a midőn a vegyé-

szet csak azon czélra törekedett hogy felfedezze a böl-

csek kövét, melynek segélyével alacsony értékű féme-

ket ezüst és aranynyá lehessen változtatui és megta-

lálni azon vegyületeket melyek az emberek betegségeit
meggyógyítják és az életet meghosszabbítják.

Két ezer évnél tovább minden vegyi munkálat-
nak ez volt kitűzött czélja, és két ezer évig maradt a

3*
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vegyészet egy olyan tér, melyen mysticismus és ku-
ruzslás karöltve tántorogtak a sötétségben. Midőn

végre a vegyészet elszakította a köteléket, mely a
pénzvágyó várurakhoz és a csudakereső orvosokhoz
kötötte és önállóan tűzte ki természetes czélját, t. i.

a testek vegyi alkatának kutatását tekintet nélkül

arra, hogy ki veszi munkája eredményének hasznát;
akkor megalkotta búvárlati módszerét és 1774-ben

Pr ist 1ey-nek uz élenyre vónatkozó felfedezésével és

nem sokkal utána Lavoisier-nek elégési kisérleteivel

megszületett azon tudományos vegy tan, mely ma már

nemcsak bont és vegyialkatokat vizsgál, hanem a

synthesis útján halad va csodálatosan utánozza a ter-
mészet alkotásait szervtelen és szervi anyagoknak

Bgyes elemekből való összeállítása által, sőt a synthe-
sis útján anyagokat hoz létre, milyeket a természet
nem nyujt és melyekből most már bőven merít az

orvosi tudomány eszközöket betegségek gyógyítására
és -az élet meghosszabbítására. Így szakadt el sok más

tudomány is a gyógytantól, melyből eredett önálló
életre. A kisérleti kórtan csak 50 éve, hogya nagy-

elméjű Mag end ie által megálapítta tott, de ma már

egy önálló tér, amely bár természetes s szoros kap-
csolatban a kór- és gyógytudománynyal, maga teszi fel
magának a kérdéseket, -mága határozza meg eljárásá-

nak módszereit és ekként 'elkülönített tudományszaldrá

alakuiván épen úgy, mint a physiologiának; a praecisio-

nalis müszerek egész tárházára lett szüksége, vizsgá-
lati helyiségekre, begyakórlott munka- és segédsze-
mélyzetre, szóval külön intézebre. _Munkájának ered-

mériyét hűsegesen rakja le az emberi haladás és vele

kapcsolatos jólét oltárára, mert a kórtannak számta-
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hm homályos kérdése lett már eddigi rövid hatása
által felderítve.

Ugyanilyen tekintetek alá jön a kérvegytan fej-
lődése és intézetének felállítása az egyetemen.

De a kórtan az exact irány által nemcsak szabatos-

ságban és belterjességben gyarapodott, hanem tmje-

delme is oly módon növekedett, a mint az még csak né-
hány évtized előtt sem fért be a búvárok képzeletébe.
Ha már a kopogtatásés hallgatódzás módszere lehetövé

tette, hogya mell- és hasüreg szem elől elrejtett nagy

szerveinek boneztani elváltozásait fel lehessen ismerni,

most olyan testrészek, a melyek az orvosi vizsgálat-

nak hozzáférhetleneknek tartattak, mint a szemnek

háttere, a gége és légcső, sőt a gyomor és mások is,

láttani készülékek segélyével úgy megvilágíttatnak,
hogy lehetségessé vált azokat szemlélni és kóros vál- .

tozásaiknak fejlődését esetenkint lépésről-lépésre ki-
sérni. A villamáramnak felhasználása által és az ideg-
physiologia kifejlesztése által odatökéletesíttetett az

idegbetegségek vizsgálata, hogy mélyen fekvő idegek
megbetegedésének helyét pontosan lehet kimutatni,
Ezen és sok más felfedezések által az orvosi búvárlatGFEDCBA

,

és gyógygyakorlatnak megannyi új tere nyittatott

meg.
A legbámulatosabb módszerek és eredmények

lettek elérve a fertőzeti betegségek terén, és pedig

nemcsak ezen betegségek felismerésére nézve, hanem
azok előidéző okának kimutatása által. A mit a spe-

culativ logikának mécsvilága régi időktől sejteni enge-

dett, azt - a genialis Pasteu rnek úttörő felfedezései
nyomán haladva, miszerint a szölőnedvuek szeszerje-

dése microscopikus gombák által eszközöltetik, az
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exact orvosi búvárlat tényszerűleg kimutatta, hogy

t. i. az emberi nem legelterjedettebb és legfontosabb

betegségei apró szervezeti lényeknek - bacteriumok-
nak- a testbeni megtelepedéséből ésmegszaporodásuk

által hozatnak létre. Ezen lények kicsinysége a kép-
zelőtehetség határát ép úgy meghaladja, mint az

astronomiai térmértékeknek nagysága, de az orvosi

tudomány befolyása alatt az optika, és vegyészi tech-

nika oly eszközöket szolgáltattak, a melyek segélyé-

vel ezen microorganismusok eleintén a vizsgálók sze-

meinek veszélyes megerőltetésével, későbben azonban
a górcsövészeti technika mindinkább tökéletesíttet-

vén, minden megerőltetés nélkül kényelmesen vizs-

gáltathattak. Így lett 30 évelőtt megállapítva Davaine
által a lépfenének egy bacteriumtóli függése, ké-

sőbben a visszatérő typhus, a gümőkór, legújabban
a cholera és még sok más betegség okozójául lettek

meghatározott tulajdonságú fajlagos microorganismu-
sok kimutatva oly biztossággal, hogy a betegnek egy
r.sepp véréből, kiköhögött nyákrészecskéjéből és más

üritékekből néha a legrejtettebb kóresetek felismer- .

hetőkké váltak. E közben megalapíttatott K o ch Ró-

b ert-nek epochalis módszere, melylyel a földben, víz-

ben, testnedvekben és más közegekben keverve előfor-
duló különböző bacteriumok elvettethétnek mint

valamely növénymag , különböző fajaik egymástól

szétválasztathatnak és neveltetnek annyira, hogy

tömeges fejlődésüknek - coloniájuknak - megj ele .•

nési módja nyomán már puszta szemmel is felismer-
hetők. De ugyanezen tisztára tenyésztett bacteriumok

beoltatnak kisérleti állatokba, s ha ott elszaporodnakGFEDCBA
/

s ha lépfenéből származó bacterium lépfenét, a gümő-
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kórból származó gümőkórt idézett elő, akkor lett be-

bizonyítottnak tekintve, hogy ezen betegségeknek
valódi okozói, Ez az exact kórbúvárlatnak egyik útja

és eljárásának jellemző módszere és ezen búvárlati

irány mutatta ki, hogy a betegségeknek sokkal na-
gyobb száma származik k í vGFEDCBAü 1r ő 1 az emberi testbe

jutott fertőzmények hatásából, mint azt ezelőtt sej-
tettük.

A sebészet tanárának ma nagy kórodai appara-
tusra van szüksége, bizonyos mütételekre külön fe r-

t ő zet men tes - aseptikus - szoba kell, a beteg-
nek bőre, a műtő sebésznek, segédek és ápolóknak

keze, körmei a legszorgosabban lemosatnak carbol

vagy maróhiganyoldattal, minden öltönyüknek fertő-

zetlenségre nézve biztosítottnak kell lenni, műszerei

folytonosan carbóloldatban fürdenek, egyszóval a nagy

angol orvos Lis ter szellemében végzi műtételeit. -::
És miért ~

Évezredehig azt hitték, hogy ha valaki megse-

beztetik, akkor lázassá kell lennie, a sebláz a sebzés

természetében fekvőnek tartatott épen úgy, mint az,

hogy a seb genyedjék, s ha aztán a sebnek genye a

vérbe felvétetett és a beteg meghalt: akkor ez hason-
lóképen a sebzés természetéből folyó sajnálatos körül-

ménynek tekintetett. A tudománynak mai alapon álló
bírálati iránya a traditlóban és állítmányokban nem

nyugszik meg, hanem azokat értékük re megvizsgálja;

így történt a sebek természetének tanával is és jól-

tevő érzéssel mutathatunk reá, miszerint azon

tudós, kinek agyában ezen nagy horderejű gondolat

először felvillant , budapesti egyetemünknek egyik

tanára, a halhatatlan emlékű S e-m m e 1wei s s volt;
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és ő levonta gondolatának gyakorlati következéseit

is; kimutatta nemcsak azt, hogyaszülőnőket időn-
ként pusztító gyermekágyi láz egy a sebzett méhre
kívülről átvitt fertőzményből ered, hanem azt is, hogy

miként kell ezen végzetes behatást elhárítani ~mint
az emberiség haladásának egyik úttöréje halálos küz-

delmet vívott eszméjeért a hinni nem akaró leülföld

ellen, s mint sok más úttörő a harcz tüzében vesztette

el előbb szellemi, azután testi életét. Ma teljes fény
veszi körül nevét, mert az ő általa kijelölt úton derí-

tette ki a sebészet azt, hogy sebláz, genyedés és ezek

következményei nem fekszenek a sebzés lényegében,

hanem azon microorganikus fertőzményekében, a me-
lyek a levegőből, fertőzött kezekről sat. a sebre jut-

nak, s ha ezek a sebtől távol tartatnak, akkor lehetövé
válik, hogy oly betegségek biztos kézzel gyógyíttassa-

nak a melyeknek elfogadott devise addig az volt:

noli me tangere, és hosszú sora az oly betegeknek,

kik előbb segély nélkül voltak odaengedve a halál-
nak : ma meg van váltva, a mütősebésznck keze

nyugalommal halad a beteg mellkasába, májába, lépébe.

kimetszi gyomrából a rákos részletet, eltávolít
hasüregéből ropparit daganatokat. És ekkínt természe-

tesen megint új térre terjedt ki a sebészet hatása.
Ez egyik legszembeötlőbb vívmánya az újkori

gyógytudománynak.

De ha a mai országlás elismert legnagyobb

mestere a német birodalom nagy kanczellárja egy

l882-ben tartott országgyülési beszédében ugy nyi-

latkozott, hogy ami haladást újabb időbenGFEDCBAa gyógy-
tan tett: az a sebészetben található, "in der Behand-

lung innerer Krankheiten aber - így szólott -
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sind zum Bedauern der Aerzte die Fortschritte der

Wissenschaft seit dem Beginn del'Menschengesohichte

nur gering gewesen. Die Wissenschaft reitet wohl da

mitunter auf einem hohen Pferd, abel' sie sieht und

erkennt den Boden nicht auf dem sie reitet." ezen

nyilatkozatával csak azt tanusította a kanczellár, hogy
a legnagyobb elme sem karolhatja átaz emberi tudás
egész terét. Birálata nem felel meg a tényeknek.

A betegségek felismerésének tana oly kifejlődésre
jutott, melynélfogvaa legfényesebh gyakorlati ered-

ményű tudományok közé sorozható. A gyógytudo-
mány pedig nemcsak azon téren vált hatályosabbá,

a melyen a betegség a sebésznek kése által távolítható

el, hanem sok más irányban is olyan előhaladást tett

mely a régibb időkben képzelhetetIen volt, mert a

gyógyszerhatás kutatásának módszere csak a leg-

ujabb időben lett kimívelve. A régebben ismert gyógy-

füvekből a vegyészet mai nap kielemzi az egyszerű

ható anyagokat ésismert biztos alkatban nyujtja a

gyógytudománynak, az ásvány-, növény- és állat-
országból új- termények ; a vegytan által ujvegyí

anyagok állíttatnak elő, melyek az ismert gyógy-

szerekhez való faji vagy vegyi rokonságuk folytán
hatásosoknak igérkeznek , ezekkel azután a kisér-

leti gyógyszertan öntudatos czéllal, meghatározott

módszerek szerint kezdi meg vizsgálatait első sor-

ban arra nézve, vajjon az illető anyagnak van e

az élő szervezetre egyáltalában hatása vagy nin-

csen ~ ha van, akkor tovább halad biztos vizsgálati

módszereivel, hogy megkülönböztesse vajjon. a hatás

az idegrendszerre annak melyik körére, vajjon a
szívre, izmokra vagy más szervre terjed-e ki ~ s miután
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ez ígyelvontan megállapíttatott, akkor a hol lehet, a

megkivánt óvatossággal egészséges embereken foly tat-
tatik a kisérlés (többnyire magokat helyesen meg-

figyelő orvosokon) és csak azután jön ily anyag alkal-
mazásba concret megbetegedési alakok ellen. Mindez

most egy egészen rendszerezett folytonos munkakört

képez minden jól rendezett egyetemen, s hogy mily

gazdag eredménynyel, legjobban nyilvánul abban, hogy
számos specialis szaklap évről-évre, hónapról-hónapra,

sőt hétról-hétre közli egész sorát az ily irányú bú vár-

latoknak. Ezen gyógyszer tanulmányok mellett számos

physikai hatánynak gyógyhatása lett alaposan
tanulmányozva és kimívelve, a víz, a sűrúségében vál-

toztatott lég, villanyosság, a massa ge és sok más ha-

tány, a melyek hatásának a betegségeknél való vizs-
gálatával folytonoson elvannak foglalva a kórodák.

Itt megint ezen gyógyszerhatási vizsgálatok részletes,

pontos napi feljegyzések terjedelmes tartalmát képezik,

a melyek más hasonlókkal állíttatnak szembe a folyó-

iratok és értekezletek útján, az eltérő tapasztalatok új

finomított vizsgálatok által tisztáztatnak és így exact

buvárlat útján gyarapíttatik a betegségek gyógyí-

tásának tudománya. Azon nagy eredmény, melyet az
'orvosi tudománynak sebészéti szaka felmutat, lénye-

ges kapcsolatban áll a gyógyszerhatástannak azon

leírhatatlan áldásos vívmányával, melyet a ch lor o-GFEDCBA

f or m képvisel, ez teszi lehetövé hogy sokszor órákra

'terjedő műtétek, kényes helyeken, a hol a sebész

kés ének egy kis elsiklása halálos ballépést képezne,

úyg vitessenek végbe: hogya beteg érzéstelenül,
mozdulatlanul aluszsza át a műtét idejét s a műtevó
zavartalan nyugalommal végezi nagyszerű munkáját.
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Mily gyarapodást nyertek az eszközök, me-
lyekkel a mai orvos a szívnek kóros mozgását

szabályozhatja ! Az eddig egyedül álló digitalis

mellett, mely használatának bizonyos ideje után a

betegre nézve veszélyessé válik, ma rendelkezésére.
állanak a coffeinnek számos készítményei, a brómnau

csillapító, a terraingyógymód és vízelvonásnak szabá-

lyozó hatása.

A lázas beteggel szemben még néhány évvel ez-

előtt tehetetlenűl állott az orvos; ma a régebben ismert

chininen kívül a salicyl, cresotin, kairin, antipyrin,

thallinban és a hideg víz methodikus használatában

egész biztos eszközei vannak a láz fékezésére; mit

szenvedett még csak két évtized előtt egy oly szeren-

csétlen beteg kit izületi csúz lepett meg! Ma tudjuk

hogy ugyanezen lázellenes szereknek egy része - a

csúzos, közvényes és neuralgilms fájdalmakat és gyak-

ran a velök járó gyuladásokat pár óra alatt ép oly

határozott módon hárítja el, mint a lázakat.
Az idegszerek gyarapodása eszközt ád kezünkbe

a chloralhydratban, paraldehydben, bromban, urethan-
ban, ha az izgatott agynak nyugalmat akarunk sze-

rezni, az amylnitritben, ha az agy véredényeit nagyobb
mennyiségű vérrel akarjuk megtölteni. a morphinban

és eloreformban ha az érzést akarjuk felfüggeszteni,

a curareban, ha a mozgási képességet akarjuk bénítani

az atropinnal a szemnek látáját tetszés szerint kitá-
gítjuk, a physostigminnal megszűkítjük, a pilocarpin-

nak hatása alatt az izzadás árja néhány pillanat alatt
megered, - a cocainnak beecsetelése után a szemész

szemműtételeit, a gégeorvos azon gégeműtételeket,

melyeket a betegnek kínos fulladásával voltak egybe-
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kötve ma játszva végzi el, a beteg nem is érzi. Mily

bámulatos vízibetegségellenes hatást fedezett fel a

calomelben a budapesti egyetemnek egy tanársegéde
ifj.GFEDCBAJendrássik tudor. Mily haladást hozott létre a be-

tegségek gyógyításában a gyógyszereknek bőr alá
fecskendezése ! - Igen hosszúra kellene nyujtanom e

felsorolást, ha kiakarnám meríteni az újkori gyógy-

sze r hat á sta n é s gy ó g Ytan eredményeit, pedig
csak a kezdetén vagyunk, az öntudatos orvostannak

kétezer éven túl haladó történeti idejéből csak az
utolsó 50 évet foglalja el az exact irány periódusa,

ki képes kiszámítani, hogy a mai physiologia és
technika módszereinek birtokában levő gyógytan

újabb 50 év alatt 'mit hoz létre ~ Persze az egyéni

haláltól nem fog megmenteni senkit, de meg fogja

menteni sok nyomortól és meghosszabbítani az életet.

Vajjon azon kórokozó bacteriumok, melyeket lát-

hatatlanságukból napfényre kényszerítettünk, tenyész-

tünk és orvosi kisérleteinknek ellenálhatlanul alá-

vetünk, kivételt képeznének azon szabály alól, hogy

az em ber a föl d ura és a tud o mán y hat a I-
mának e s z k ö z e ! Ha ők és még sok más hatány ok

mint az emberi fajnak mindenütt elterjedt ellenségei

képeznek phalanxot: a tudomány hasonlóképen pha-
. lanxot állít elébük a k ö z e g ész ség tan ban, mely
az ujkori búvárlat minden eszközével átkutatja a föld-

rétegeket, a vizet, melyet használunk, a levegőt me-

Iyet beszívunk, a lakást mely hajlékunkat képezi, az öl-
tönyt mely testünket fedi, a járműveket melyek köz-

lekedésünket közvetítik, szóval a mai bonyolódott élet- ,
viszonyok minden tényezőjét, hogy kikutaasa holfekszik

az egészség veszélye és mi ennek a védszere 1 Ki ne m
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ismeri Angolhon közegészségügyi előhaladottságát ?
Ki nem látja már ma azon változást, melyen lakásaink,
utczáink, csatornáink, iskoláink, tanácskozási és üdü-

, lési helyeink átmentek és folytonosan átmennek a köz-

egészségtan befolyása alatt?

Hogy az orvosi tudománynak ilynemű fejlődési
iránya hasonlíthatlanul nagyobb munkakört képez,

mint sem képezett akkor, a midőn kutatásainak min-

den eszköze tapintó kézb eu és tekintő szembenGFEDCBAössz-

pontosult, vagy még akkor is midőn eszközei a hall-

gató eső fontos műszerével gyarapodtak: az még a nem

szakértő előtt is világos. rrÖbb tanár, több segéd, több

helyiség, több beteg, a vizsgálati eszközöknek egész

tárházai, új féleségű gyüjtemények, a kisérlet számára
állattenyésztők váltak nélkülözhetlenekké; akórtannak

egészen új szakaszai lettek felfedezés vagy kimívelés

által alkotva, a munkafelosztás mind elutasíthatla-

nabbá vált, a speciálitások sokszorcsobban váltak szét

és mindennek nyilvánulnia kellett a tanintézeteknek

gyarapodásában.

Nálunk az orvostani - intézetek átalakulását

még égetőbbé tette az orvostanhallgatók számának

növekedése; míg az 1871/2-ki tanévben a budapesti

egyetemen 645 orvostanhallgató volt beiratkozva,

1883/4-ben már számuk 1262-re emelkedett, tehát

megkétszereződött. - 20 évelőtthöz képest meg-

háromszorozódott. Ezen magában véve örvendetes
gyarapodással szemben azonban egy kötelesség is

hárul az államra.

Ugy mint az orvosi tudomány helyzete az
egyetem körében bizonyos egyéni sajátságokkaJ bir,
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épen úgy az orvosi sza k e mb ere k kép e z é s e
is bizonyos sajátos tekintetek alá esik, melyeket rész-
leteiben elsorolni itt ismét nem engedi az idő, azon-
ban egyet bátor vagyok kiemelni, mint olyat, amely
az orvosi tanítás eszközeinek megitélésénél fel kell,
hogy hívja a komoly megfontolást.

Kétségtelenül jó előkészültséget követel és nagy
nehézségekkel jár az egyetemen képviselt' minden
szaknak alapos elsajátítása; de az orvosi tanfolyam-
nak öt évre terjedő hossza, az egész tanítási és tanu-
lási módszer mely a tanulót jóformán az intézetek

lakójává kell hogy tegye, ez már maga is mutatja,
hogy az alapos orvosi kiképeztetésre szükséges tanul-
mányösszeg rendkívül nagy. E mellett igen különbö-

zik az iskolából kikérült okleveles orvosnak helyzete
akár a jogi és államtudományi, akár a mérnöki, akár
a theologiai vagy más szakiskolából kikérült fiatal
szakembernek helyzetétől, mint azt a jeles jenai tanár
Rossbach is kiemelte"). Az utóbbi szakokra képesített
ifjú az egyházi, hivatalnoki, ügyvédi, katonai, mérnöki

vagy akármely más téren pályáját alárendelt állású
fokozaton kezdi meg és csak időhaladtával, feljebb-
valóinak vezetése mellett halad fokról-fokra szakának

azon magaslatára, a melyen az ö nIHGFEDCBAá ll ó intézkedés-
nek joga, de egyszersmind felelőssége is reá ruház-
tatik. Az orvos, a mely napon oklevelével ellátva a
gyakorlat terére lép, jogainak és felelősségének teljes
birtokába jut, korlátlanul intézkedik betegeinek jóléte
és élete felett. Ezen körülményből önkényt folyik,
hogy az államnak, mely ezen jogot osztja, kötelessége

1) Rossbach über den gegcnwjtrbigen Stand del' interneu The-
raphíe. Berlín 1883.
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arról is gondoskodni hogy az illetők a szükséges
ismereteknek megkivántatott mennyiségéhez juthas-

sanak az iskolákban. Ezért úgy az előkészítő mint a
kórodai intézeteknek elegendő tért és anyag ot kell

nyujtaniok arra, hogya hallgatók önmunkásságot

fejthessenek ki, a mint hogy szigorlati rendszerünk is

ezen képességek kimutatás ára van alapítva. Magyar-

országban az iskolának ezen hivatása kiválóán fontos,

mert míg a nyugati nemzeteknél a kórházaknak nagy

száma és terjedelme aránylag sok fiatal orvosnak

nyújt módot arra, hogy ott szolgálatba lépve maga-

sabb képzettségű főnökeik mellett magokat a gyakor-

lati életre továbbképezhessék; addig nálunk ezen
alkalom vajmi csekély, a fővárosi és pozsonyi kór-
házakon kívül alig számbavehető.

Ezért egyik legjelentékenyebb rendszabályul te-
kinthető a budapesti egyetem orvosi karánál életbe

léptetett gyakornoki intézmény, mely - talán szabad

felhoznom - általam 12 évelőtt először hozatott in-

dítványba, és a mely az orvosi kar által -- mint min-

den a mi intézeteink emelkedését czélozza - készség-

gel felkaroltatván : közoktatási miniszterünk ő nagy-

méltóságának bölcs intézkedései folytán oda fejlődött,
hogy ma már évenkint 50 és több ifjú nyer az

egyetemen ilynemű alkalmaztatást, egy részük ösz-

töndíjjal is elláttatva, és így közvetlenül a tanárok

vezetése alatt rendszeresen foglalkozván, a tantestü-
letnek és kiváló orvosoknak valódi semináriumává

alakult.

Az orvosi tudománynak azon újkori, rohamos
gyorsaságú fejlődése a melyet főbb vonalaiban vázolni

megkisérlettem, követelte a tanintézeteknek oly gyö-
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keres átalakítását intézetekben, tanerőkben és tan-
o o

anyagban, a milyennek azt az egész mívelt világ
területén lenni látjuk. Más országokban ezen válto-

zások lépést tartottak a tudomány fejlődésével, nálunk

az önkormányzat hiánya miatt ezen fokozatos átala-
, o

kulás nem jött létre, hanem akkor a midőn az állam

rendezését megkezdve hosszú időknek mulasztását pó-

tolni kényszerültünk : e téren - éppen úgy mint az

államrendezés sok más terén is - a fejlődés catastro-
phalis jelleget öltött s a pénzbeli áldozatok, melyeket

hozni kelletett rövid időre oszolván el: még érezhe-

tőbbekké lettek. És így annyival természetesebbnek,

jogosultabbnak tekinthető a kérdés, hogy vajjon azon
jelentékeny beruházások a melyek az egyetem orvosi
karánál tétettek, szolgáltak-e egyébre is mint arra,

hogy az egyetemnek nagyobb külső fényt, és a fő-

város egyes részeinek nagyobb díszt kölcsönözzenek ?
Minthogy ezen kérdésnél nem az intézeti beren-

dezések döntenek,' hanem azon tanárok személyes
működése kiknek rendelkezésére az intézetek átadat-

tak; azért senki sem várhatja tőlem azt hogy a
működés benső értékének a subjectivitás terére vezető
bírálatába bocsájtkozzam, ezt .megitélni későbbi idők-

nek feladata, én itt csak a törekvések alakjáról és
terjedelméről mintegy a külső körvonalakról szólhatok.

Ezen rectori székről minden alkalommal han-

goztatva lett o azon igazság, miszerint az egyetem-

nek feladata nem csupán szakembereknek képezése,
hanem a tudománynak önálló továbbfejlesztése, a bu-
várlati szellemnek meghonosítása. Ezen követelmény

egyik tudományos szalmái sem parancsolóbb, mint

az orvosinál, határozottan lehet mondani, miszerint
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ennek életföltételét képezi, mert bármi fényes hala-
dást-tett légyen az orvosi tudomány eddig, de távol-

ról sem érte el azon nyugvó pontot, a melyen akár

a causalitásnak az emberbe fektetett phylosophiai
ingere, akár az önfentartás ösztöne kielégítve volná-

nak s már a gyakorlat terén is minden egyes betegnél

merülnek fel kérdések, melyekre az ismereteknek

meglevő készletéből válaszolni nem lehet, hanem
amelyek továbbhaladó újabb kutatásokat követelnek,

Hogy dolgozdáinkban serényen folyik a munka ; azt

- bocsánatot .kérek a látszólagos trivialitásért ~

mutatja gázfogyasztásunk, mely már nem egyszer

képezte magyarázatkérésnek tárgyát. 'Több évelőtt
, a berlini statistikai hivatal egy jeles főnökével ---

• Schwabe tudorral - tartott beszélgetésem alkalmá-

val Schwabe előttem úgy nyilatkozott, hogy a napi
gázfogyasztás görbéjének órák szerinti ordinátáiból

meg lehet ismerni a városi élet irányát. Industrialis

városok gázgörbéje az esti órákban meredeken, ma-

gasra felemelkedik és az elért magasságon néhány

óráig megáll hogy aztán - mindenesetre éjfél előtt-

éppen oly meredek vonalban lesülyedjen azon vonalra,
a meIy az utczái világítás szükségletét kifejezi. Amely

város gázgörbéje éjfél után is magasan áll és csak

lassu hajlással reggel felé esik le: ott sok az éjjeli
mulatságokat kereső elem. A hol a gázgörbe egy-

általán csak kevéssé emelkedik az abscissa fölé: ott

nyugalmas polgári élet honol.
Az orvosi tanintézetekról is áll az, hogya hol

gáz nem fogy : ott hiányos az élet. De természetes,
hogy intézeteink munkásságának nem az any ag-

fogyasztásban. hanem az eredményben kell keresni fő-

4
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kifejezését. Ezen kifejezést legvilágosabban az iroda-

lom nyujtja, mert az orvosi tudomány jelenlegi élénk

átalakulási folyamata hozza magával, hogy minden
lelet, minden következtetés nyilvánosság elébe kell,

hogy vitéssék, a tudományos világ birálószéke elé, a

dolgozdák mint kórodáknak egész élete ugyszólván

nyilván kell hogy tartassék. És megnyugvással lehet

reá mutatni, hogy az egyetem orvosi irodalma élénk

szellemi tevékenységet tanusít. Ennek bizonyítékául

felhozhatom, hogy míg az l875/6~iki tanévben ez or-

voskari tantestület 13 tagjától megjelent 44 irodalmi

munka, ezek közül idegen nyelven 15 a mely utóbbiak
közűl 9 a magyar nyelven megjelent munkáknak egy~

szerű fordítása volt; addig már az l882/3~iki tanév-

ben 43 a tantestülethez tartozó szerzőtől megjelent·IHGFEDCBA

177 munka, ezek között idegen nyelven 49, a melyek

közül csak 22 volt magyarul megjelent munkáknak

egyszerű fordítása és azon évben már 8 nagyobb

munkát - részint tankönyvet, részint monographiát
- számíthatunk az orvoskar irodalmi müveinek sorá-

ban. Ezen munkák az orvosi tudomány minden ágára

terjeszkednek ki és jelentékeny részök a tudományos
alapmunkálatok közé soroztatik. És hogy a külföldi

nyelveken megj eleut munkák a külföldi tudományos

körökben bizodalmat gerjesztettek a budapesti egye-

tem iránt, annak jeléül szabad legyen felhoznom, mi-
szerint a német irodalom legjelentékenyebb epochális

újkori munkáihoz, mint a milyenek: aPitha és Bill-

roth által szerkeztelt Handbuch der Chirurgie, Ziemssen

által szerkesztett Handbuch der spec. Pathologie und

Therapie, az Eulenburg által szerkesztett Heal-Encyclo-

padie der gesammten medicinischen Wissensehaften,
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Gerhardt Handbuch der Kinderkrankheiten, és még töb-

bekhez is karunknak több tagja lett munkatársul felhíva

és felvéve, legújabban pedig a franczia irodalom egyik

jelentékeny terménye a Cornil bacteriologiája szinte

egyik budapesti tanárnak nevével és munkálatával kap-

csolatosan jelent meg. Időszerűnek látom ezen jelensé-
geket emlékbe hoznijelenleg, nemcsak azért mert a nyil-

vánosság terén néhaolyan nyilatkozatokkal találkozunk,

melyek egyetemünk munkásságával nem állanak méltá-

nyos összhangzásban; de azért is mert épen a legújabb
időkben a budapesti és nérriet egyetemeknek egy-
máshozi viszonya sokszor hamisan itéltetik meg.

Természetes és őszinte hálával kell tekintenünk

azon szellemi adományokra, melyeket a külföldi egye-
temektől magunk képezésére oly sokan nyertünk;

őszinte 'hódolattal tiszteljük azon élénken és kifogy-

hatatlanul áradó tudomány forrásokat, melyekből me-
ritettünk bőven és merítünk még folyvást épen úgy a

mint e századnak első felében merítettek anémet

egyetemek a nagy angol és franczia orvosoknak, J.
Hunter. Brown, Bichat, Bayle, Laennec, Magendie

tudományforrásaiból. De hiszen ezen bőkezűség a tudo-

mánynak legsajátabb tulajdonsága, fénylik az maga-
san mint a nap és osztja sugarait korlátlanul minden-

fele, a hol előtte szándékosan el nem zárkóznak. És

ha tele kezekkel igyekeztünk osztályrészünket ki-

venni- mások szellemi munkájának eredményéből, azt

is mondhatjuk, hogy amint visszanyertük mozgásunk

szabadságát, nem késtünk legjobb erőnkkel és teljes

igyekezettel magunkra venni a tudománymívelés osz-

tályrészét sem. - És hogy ezt teheti a tudomány-

egyetem, hogy életképesnek mutatkozik nálunk is az
4*
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önálló tudománymívelés szelleme, abban döntő része

van az ország kormánya és az ország azonintézkedé-
sének , miszerint intézeteinket a kor szinvonalára

emelte. Ezen intézkedés tette lehetövé azt is, hogya

hallgatók a szakképzés minden föltételét megtalál-

hatják egyetemünkön, s valamint a tantestület és

hallgatók számaránya ezen egyetemet Európa leg-

nagyobb egyetemeinek sorába helyezik; úgy az orvosi

tantárgyaknak képviselete is olyan, hogy nemcsak az

alaptevő szakokban, hanem az újkor minden vív-

mányaiban is nyujthatta a kivánt oktatást. De lehe-
tővé vált az is, hogy a tanári kar az egyetem szoro-

san vett határain túl is képes legyen kiterjeszteni ha-

tását és meghonosítsa a honvédorvosi tanfolyamatot,

a közegészségtani eursust iskolai orvosok számára, és
legújabban az úgynevezett szúnnapi cursusokat, mind

olyan intézkedés, melynek czélja az, hogy módot
nyújtson az egyetem kötelékéből már kilépett orvo-

soknak ismereteiket felfrissíteni és a tudomány foly-
tonos előhaladásához képest kiegészíteni. A körül-

mények ezen kedvező összehatásának tulajdonítható

azon örvendetes helyzet, miszerint Magyarországnak

gyakorlóorvosi személyzete bátran kiállhatja az össze-

hasonlítást bármely más ország orvosi testületével,
nemcsak nagyobb városaink vannak ellátva képzett
belgyógyászokkal, sebészekkel , szemészekkel , szülé-

szekkel , hanem a kisebb közégekben is mindinkább

terjed a jól képzett orvosoknak hálózata.

Aki méltányosan itél, nem fogja megtagadniannak

elismerését, hogy tekintve ezen berendezéseknek alig
egy évtizedet meghaladó idejét, ar. eredmény nem kicsi-

nyelhető. De viszont tisztelt közgyűlés tartózkodjunk
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attól, hogy ezt túlbecsüljük ! mindnyájunknak el kell

ismerni, hogy ez csak kezdet, a mely elég örvendetes

arra, hogy a tudomány' embereit további fokozott
munkára, az államot pedig megkezdett alkotásainak

Iolytatására buzdítsa; de hogy az életerős, önmagából
táplálatot merítő és saját erejével előre törö tudo-

mányos szellem köztünk meggyökeresedják, ahhoz

még sok kívántatik meg minden téren. Még mindig

vannak intézeteink, a malyeknek álla)? ota csak ideig-

lenesnek fogadható el, így van az az orvosi tudomány
egyik legfontosabb alapja a kórboncztannál, melynek

helyiségei alacsonyak, szűkek, világosságot 'nélkülözők
alulról és felülről átnedvesülésnek alávetettok. Az

orvosi tudománynak egyik legnélkülözhetlenebb esz-
köze és legfontosabb forrása a kórboncztani múzoum

nem erősödhetik meg addig, míg alkalmas tél' nem áll

rendelkezésére és míg készítményei fölött mindig új
meg új költözködésnek Damocles kardja függ,

A közegészségtani intézet, amely egyetérnünk-

nek már eddig is oly sok örvendetes elismerést
szerzett, szűk helyiségeiben csak tűrt zsellér életet él.

Hasonlót lehet mondani egyik sebészeti kórodánk-

ról és az elmekórtani tanszékről. A törvényszéki orvos-

tan, az igazságszolgáltatásnak ezen nélkülözhetl en té-

nyezője még aggódva néz kilátásba helyezett intézete

'SOrsának eldöntése elé. Ezentúl még gondolni kell arra,

hogy a magyarországi orvostanhallgatóknak egy jó har-
mada az ország határain kívül képeztetik és ha eltelcin-

tenénk is attól, hogyeznemzeti érdekeinknek előnyére

nem válik; attól semmi esetre sem tekinthetünk ei, hogy

már egyes nyilatkozatok hallatszanak, miszerint azok a

bécsi egyetemnekmeg 118millető terheltetését képezik.
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A jogi és bölcsészeti kar szinte évek óta han-

goztatja nyomatékos érveit tanítási viszonyainak
emeléseért. Mindezen hézagoknak ki kell töltetníök és

akkor bizton várhatjuk, hogy egyetemünk nemcsak

itt-ott felvillanó tudományos mGFEDCBAű k ö d é s nek, hanem
egymásba fogódzó múködésből fejlődő t II dom á n y os

éle tn e k lesz színhelye.
A midőn a további alkotások szükségére tekin-

tünk, nem szabad szem elől téveszteni még egy fontos
körülményt. Egyetemünk újjáalakítása nemcsak az

országnak került nagy áldozataiba, hanem a mióta

nagyobb szabású intézeteink létre jöttek, azóta az

admínistrationális teendőknek gondjai tekintélyes

osztályrészt vesznek a tanárok idejéből, figyelmüket

tartósan lekötik és a gondolkozási irányt időnkint

tagadhatatlanul elvezetik a tulajdonképeni tudomá-
nyos feladatoktól. Lehet hogy nem mindenkire nehe-

zedik ezen hatás egyenlő súlylyal, de aligha tévedek,

midőn ezen hatást többé-kevésbbé általánosnak tar-

tom. Azért örömmel kell fogadnunk mélyen tisztelt
közoktatási Ministerünk ŐNagyméltóságának azon

kezdeményezését, miszerint az egyetem oeconomiai

ügyei szabályoztassanak, reméljük az intézkedők

bölcseségétől, hogy a szabályozás úgy fog végbe
menni, hogy a tanárnak nem meg ille t ő gondjait
hárítsa el, a nélkül, hogy a valóban szükséges intéz-

kedési szabadságot csorbítsa és a nélkül, hogya gond-

nokság és tanári személyzet mozgási köre interferen-

tiákat képezzen, melyeknél a mozgási vonalak össze-

ütközése a hatás megsemmisítésére vezethetne.

De még ezen óhajtott megkönnyítés mellett sem

szabad elfelejteni, hogy nemcsak az egyes embernél,
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hanem a testületeknél is beáll időnként a kifáradás;

az emberiség haladásának egyes központjai mint az

égő láng hol élénkebb en, hol homályosabban fényle-

nek, s a mely nemzet biztosítani akarja körében a

szellemi fejlődés fol Yton o s s á gát, annak gondos-

kodnia kell a m u nk af elv á 1tás lehetőségéről és
pedig úgy, hogy ne cseréltessék ki a kor és kimerülés

hiányos tettereje apályakezdőnek járatlanságával, ha-

nem hogy a munkát kés z erő k vegyék át egymástól,

a melyek fejlődésére elegendő tért kell teremteni.

És semmi kétségünk nem lehet az iránt, hogy az

ország szellemi fejlődésének mindezen föltételei létre

fognak jönni. És viszont ki kételkedhetnék a fölött,
hogy az egyetemek is 'beváltandják feladatukat, mi-

szerint az országnak reájok bízott reményét, a fiatal

nemzedéket akként képezzék ki, hogy a megkivánt

alap os ismeretekkel ellátva és a pos iti v tudomá-

nyok mellett ez ide á 1is iránytól is áthatva léphes-

senek ki, a haza szolgálatának terére.
De hogy ezen feladatunkat teljesíthessük, szüksé-

ges, hogyIHGFEDCBAön ök is, tisztelt egyetemi polgárok, kikhez
szavamat most közvetlenül intézem, előkészülve legye-

nek arra, hogy úgy a positív tudományok képesítő, mint

az ideális tudományok nemesítő magas problémaiba
betekintsenek. Ha a tanárok törekvései és a növendé-

kek fogékonysága között az osszhangzás megvan,

akkor az egyetemból mint a mívelődés központjából

a tanítványokban mint számtalan csatornában terjed

a eultura a nemzet rétegei közé, és minél inkább nö-
vekszik ott a tudomány és műveltség összege:

annyival magasabb a hatalom és jólétnek foka, a

melyre a nemzet emelkedik,GFEDCBAA lnagyar egyetemi
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fiatalságnak minden alkalommal nyilvánuló hazasze-

retete, minden szép és nemes iránti fogékonysága

nyújtja biztosítékát annak, hogy önök hazánk emel-

kedésének ezen reájuk eső részét átgondolt készség-
gel magokra veszik. De legyenek tisztában azzal,

hogy úgy mint minden nagy czélnak, úgy ennek el-
érése is kitartó komoly munkát igényel. Mióta a világ

áll, maradandót és nagyot egyesek és nemzetek csak

ilyen által értek el, a munkának csak alakja válto-

zik és ennek kötelezettsége miatt csak az tekinthet

sajnálkozássalGFEDCBAéLZ egyetemi hallgatókra, a ki a törté-

netet nem ismeri. Avagy kevésbbé komoly és nehéz
életet éltek őseink, a kik gyermek koruktól fogva

gyakoroltak paizs és fegyverforgatást, hogy férfi és

még magasabb korukban is, minden órában készen

állhassanak családjukat éshazájukat megvédeni reájok
törö ellenségekkel szemben és megvédeni e nemzet-

nek akkor is magasra tartott ideális kincseit ~ Hiszen

épen eperezekben ünneplik falaink közt magyar or-
szág azon százados küzdelmének emléket, melyet a
legnagyobb szenvedések között, de megtöretlenül viselt

a, törökök ellen és a melyet, Europa bécsülését és segít-

ségét érdemelve ki, győzelemmel fejezett be, úgymint

legyőzte maholnap ezeréves fennállása óta annyi más

ellenségét!
Ezen kitartó küzdelmeknek köszönik önök a je-

lenkornak áldásait, melyek között élni szerencsések.

Ma megvalósúlni látjuk a nagy ősöknek nehéz időkben

ápolt vágyait, hazánk alkotmányos állam, melyben

népképviselet, felelős kormány és egy épen olyan

mély hódolattal tisztelt, mint forrón szeretett király

vezetik a közügyeket, szabad a gondolat, szabad a szó-
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szabad a sajtó és a cselekvésnek szabadsága csak ott

akad a törvény korlátjaira,GFEDCBAII hol az államintézmé-

nyek, a cultura, a személy és vagyon biztonsága ezt

megkövetelik. És most el kell válnia, valjon tudunk-e

élni ezen szabadsággal ~ érettek vagyunk e reá?

Mindazokra nézve kik a szellem szabadságának

zászlaja alatt egyesülnek, becsületbeli kérdés, hogy
úgy legyen. Érezhetjük, hogy a művelt világ éles
szemmel kíséri lépéseinket. Mi voltunk századokon át
a nyugati cultura védbástyája a keleti néphullámok-

nak rohamai ellen. Most midőn a keleten is megin-

dultak a sötétségderengése első napjainak viharai,
kettős feladat nehezedik hazánkra, megakadályozni

egyik kézzel azt, hogy e viharok átcsapjának rombo-

lólaga nyugati művelődés földjére, másik kézzel pedig

elősegíteni ::L művelődés útjának tovaegyengetését a

megérlelt területeken. Hosszú munka vár a nemzetre,

rnelylnek csak kezdete a mienk, java az önök nehéz,

de dicsőségteljes osztályrésze leend! A ki hazáját

igazán szereti, az ezen ország történeti rendeltetése
beváltásában-közre kell hogy hasson. Európa nem éli

a kedélyes édeIgés napjait, hanem a nagy eszmevilág-
beli és állami átalakulásoknak fényes, de komoly idő-

sZcLkáts a mit Nelson a trafalgari döntő pillanatban

kikiáltott: "England expects from every man to du his
duty" azt Magyarország új kerszakára helyesen alkal-

mazhatjuk, ezen ezredéves, de fiatal erővel előre tö-

rekvő állam elvárja, hogy ugy a védelem, mint szellemi

haladás terén minden ember megtegye kötelességét!




