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A szomorú véletlen okozta, hogy egyetemünk

mai megnyitó ünnepén az itt egybegyült m. t. hall-

gatósághoz szólhatok.

Egyetemünk régi szokása szerint a tanév meg-

nyitásakor azon kar dekánját illeti meg az ünnepi

beszéd, a mely kar az egyetemnek a rectort adja.

Ezen évben az o r vosDCBAi kar nagyérdemü és fényes

nevű tagja, Korányi Frigyes szeretett tanártársunk

egyetemünknek nagyságos rectora: ezen évben az

orvosi kar dekánjától, Balogh Kálmán tanárból várt

egyetemünk közönsége bölcs és tanulságos megnyitót.

De a gondviselés másképen akarta; általán tisz-

telt, s mindenkitől, a ki ismerte, őszintén szeretett

tanártársunk és orvoskari dékánunk Balogh Kálmán

. tanár váratlanul oly súlyosan megbetegedett (s a mit

föltenni alig mertünk, állapota annyira rosszabbodott

az utóbbi napokban), hogy - kétségen kívül egész

egyetemünk őszinte sajnálatára - képtelenné vált

nagyfontosságú tiszte telj.esítésére, ünnepi beszéde
megtartására.

Az egyetem tanácsa körültekintő gondoskodásá-

ban engem bízott meg azon feladattal, hogy e tanévet

alkalmi beszéddel megnyissam. Készséggel vállalkez-

tam e feladatra, mert megtisztelőnek és kötelességem

szerint valónak találtam. És most a midőn e feladat
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betöltéséhez fogok: érzem annak terhét, hogy a nagy-

képességű tudós és tanár szerepét kell viselnem ;

érzem annak terhét, hogy e szerep váratlanul ért; és
érzem a fájó emlékeztetést, hogya míg mi itt ünnepre

gyülünk, az, a kit ezen ünnep tisztsége megillet, a

legkérlelhetetlenebb ellenséggel, súlyos betegséggel

küzd, Adja a jóságos gondviselés, hogye küzdelemben

szeretett dékánunk és az ő szövetségesei, orvostanár-

társai legyenek győzelmesek.

Mélyen tisztelt gyülekezet!

A tanárnak egyik legfontosabb életfeladata á

tanuló ifjúsággal foglalkozni. Semmi sem természete-

sebb mint az, hogyha a tanár egy oly magas művelt-
ségü, oly fontos czélokra törő, és koránál és viszenyá-

nál fogva még általán oly nemesen hevülő környe-

zettel foglalkozik, a minő egy tudomány-egyetem

tanuló ifjúsága, akkor az évek során a legőszintébb

vonzalom, belső szerétet fogamzik meg benne ezen

ifjak iránt.

A filozófus a szerétetet és vonzairnat sokféle-

képen definiálhat ja, s őszinteségeDCBAés állandósága sze-

rint sokféleképen osztályozhatja ; de meg vagyok

győződve, hogy ezen osztályzatok között a tanárnak

szeretete a tanuló ifjuság iránt nem foglalja el az

utolsó helyet.

És, tisztelt hallgatóság, nem természetes-e, hogy az

fL tanár, a ki a tanuló ifjúságot szereti, meg is figyeli

annak életét; látja számos jó tulajdonságait, s örül ezek

fejlődésének ; de látja apró hibáit is, valamint.látja a kárt

és veszedelmet, a mik az ifjúságot környezik és kisérik.

A szerétet az ifjúság iránt és a tapasztalat, -

mert hisz ő is ült valamikor ott, azokon a padokon,

I _
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a melyeken ma a tanuló ifjú ül, -- ő is fejlődött,
hibázott, kárt vallott - a szeretet és tapasztalat
- mondom - adják meg a jogot, sőt megszabják a
kötelességet, hogy a tanár szavát, tanácsát hallassa
és cselekedjék, a hol szava van s tehet az ifjúság
jóléte érdekében. E joggal kivánok élni; annak a
kötelességnek akarok megfelelni.

T. hallgatóság! Az egyetem ifjúsága azon idő-
ben, hogy az egyetem polgára, két irányban fejlődik
és gyarapodik: sze II eDCBAIIIébe n és tes t ébe n.

Szellem és test - .e kettős oszlopon nyugszik
mindaz, a mi embert, képességet, munkát jelent; -
művelt sze II em, s egészséges) munkabíró tes t
alapja az öntudatos existentiának, a cuiturával páro-

sult éle tn e k. Egyik sem munkálkodhatik sikerrel
egy mag á ban az ember boldogítására; s kétségen
kívül ép oly sajnálandó volna a nemzet, ha szellemi
munkásai - bár eszesek és műveltek, de testileg
elcsenevészettek, nemzedékről nemzedékre alábbsülye-

dők lennének, mint ha - bár testileg daliák, azonban
szellemükben aljasak, elmaradottak volnának.

Világosan látom, hogy ha valaki csak fe]ületesen

is elgondolkodik teste és szelleme feladatairól, akkor
megismeri, hogy azok par i tás ban állanak egymás-
sal; belátja, hogy szellem és test, mind a kettő és
egyformán követeli ápoltatását, fejlesztését a végre;
hogy az ember s az élet czéljainak megfelelhessen.

És most nézzünk körül, minő figyelemmel van a
mai eultura a szellem és minővel a test fejlesztésére~

Eltérve a klassikus kor, Hellasz példájától, a
mely legalább is ugyanannyi gondot fordított ifjainak
testi fejlesztésére, mint szellemi kiművelésére, mai
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nap iskola és társadalom, minden, az elemi iskolák

poros padkáitól fel az egyetemek magas amphithea-

trmnaiig csak asz elle m tökéletesítésére tör, a test

erős és egészséges kifejlesztésére ellenben nem törté-

nik jóformán semmi. Nézzenek csak körül akár egye-

temünkön; nemde tanárok, előadások, intézetek,

könyvtárak stb. vannak a szellem müvelésére ; vizs-

gák, rigorosumokDCBAa szellemi fejlődés ellenőrzésére -

s a test helyes fejlődésének biztosítására mi történik

... semmI.

Az ifjuság testi fejlődése egészen a véletlenre

van bízva. Igaz, sokan eléggé jól fejlődnek ezen vélet-

lenben is - valóban, sokan fejlődhetnének szellemi-

leg is ugyanoly magasra egyetemi oktatás nélkül is,

mint azzal együtt; - mások azonban, s kétségen

kívül az ifjúság -többsége megérzi testében az elha-

nyagolást; nem fejlődik testében azzá, a mivé helyes

ápolás mellett fejlődhetett volna; igen sok pedig vég-

képen áldozatául esik annak az iskolai s nevezetesen

az egyetemi életnek, a mely a -szellem művelésére

szivesen áldozik, a testtel azonban nem törődik.

Az a kor, melyben az egyetemi ifjúság többsége

van, a 18- 25-ik életév, a test fejlődése cyclusában

fölötte fontos kor, Ezen években fejezödnek be tes-

tünkben a legfontosabb csontoknak állandó megcson-

tosodásai; - igya gerinczoszlop csontjainak, az oldal-

bordáknak megcsontosodása ezen időben fejeződik be,

s az ifjúnak egészségétől, élete erejétől függ, hogy'

ezen időszakban termetes férfiuvá nőjön, tágas mell-

kast kapjon stb.

De ezen évekre esik az izomzatnak természet-
szerű megerősödése is. Mint Que tel e törökbecsű
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vizsgálódásai tanúsítják, a férfi ereje ifjúsága éveiben
következőképen fejlődik: *)

A Regnier-féle dynamométerrel emel (két kézzel)

az ember: 10 éves korában 46 kilogramm nyit,

15 éves korában 88 kilogrammnyit, 20 éves korában

138, 25 éves korában 155 és 30 éves korában csak

154 kilogrammnyit, vagyis: a serdülő és ifju kerban

- nevezetesen az egyetemi élet éveiben -- a leg-

jelentékenyebb az erő növekedése; a 20-ik éven felül

már nagyon lassú a növekedés, 25-ön felül pedig

egészen megáll, sőt visszaesik Ennélfogva az egye-

temi élet éveiben kell a test erejének fejlesztésére

gondolni, mert ez ekkor természetszerű; későbben

vagy épen nem lehet vagy csak természetellenes eről-

tetéssellehet az erőt megszerezni.

A test erejének fejlesztése és gyarapítása szer-

fölött fontos úgy az egyes e mb er, mint a nem zet

élete szempontjából.

Az erős, edzett test az ember élete hosszú és
fáradságos küzdelmeihez kitartást és munkabirást ad;

az edzett ember nem merül ki csekély fáradságtól,

megerőltetéstől; nem zavarja munkájában, nem gyötri

élvezetében untalan támadó .szenvedés és senyvedés.

Az erős és edzett test váltó a h o s s z ú éle t r e, me-

lyet csak ritkán disputálhat el lejárat előtt a halál;

ellenben a gyenge és senyves szervezet terminus nél-

küli adóslevél, a melyet akkor pöröl és exequál a

halál, a mikor neki tetszik.

De a nem zet jövője, a haza biztössága is meg-

kivánja, hogyanépesség , nevezetesen az egyetemi

*) Récherches sur I'homme et le developpement ele ses facul-
tis, Paris, l83,"),

5
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ifjúság egészséges s erős testtel birjon. Hazánk alkot-

mánya értelmében a nemzet összes ifjusága s a fér-

fiak túlnyomó száma kat o n a. Óriási terhet rótt ön-

magára a nemzet, a mikor jóformán mindenkit, a ki

elbírja a muskétát, besoroztatott. És meghozta a nem-

zet ezt az áldozatot zúgolódás nélkül, egyhangúlag,

mert nincs e hazának értelmes polgára, a ki nem látná

be, hogy csakis a b áto r és erő s had se reg oltal-

mazhatja meg minden vihar ellen az ősi trónt s az

e z red é ves haz á t.

E hadsereg kebelében az egyetem ifjúsága szép
és erős contingenst képez. És nincs-e a hadseregnek,

tehát közvetve a hazának legelevenebb érdekében,

hogy az a contingens ne csupán szellemileg legyen

kimagasló, hanem testileg is erős ~ hogy az ezen ifjú-

ságból kikérülő katona megbírja becsülettel s kitartsa

összeroskadás nélkül a katonáskodás súlyos terhét ~

Az erős és egészséges ifjúnak a katonáskodás

férfias megpróbáltatás, a mely újból csak edzi s fej-

leszti erőit; a gyengébb testű, a kellőképen ki nem

fejlődött ifjúnak ellenben gyakran valódi veszedelem,

a mely nemcsak kínos teherként nyomja, katonaévei-

nek során végig, hanem egyszersmind elég gyakran,

nevezetesen az előre nem látható k oDCBAIIIoly me g-

p r ó bál tat á s ese t é n, elpusztulással is fenyegeti,

Mondhatom , ma már komoly existentia-kérdés

az egészséges és jól fejlődött test, úgy a polgári élet

küzdelmei, mint a katonai szolgálat fáradságai meg-

győzésére; azért az egyetemi ifjú egyetemi éveit,

amelyek, mint láttuk, olyannyira fontosak és értékesek

a test fejlődése tekintetében, használja fel úgy, hogy

necsak szellemében, hanem testében is gyarapodjék.
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De nem csupán azért fontosak az egyetemi évek

az ifjú testének fejlődésére nézve, mert ezen évekre

esik a legfontosabb csontoknak befejező megszilárdu-

lása és az' izmoknak megerősödése, hanem azért is,

mert másrészt ugyancsak az ifjú évek gyakran

áldozatai a legkérlelhetetlenebb betegségeknek. Egye-

bekról nem is szólva, csak azt akarom nyomatékosan

megmondani , hogy az ifjú, teste fejlődésénél fogva

leülönösen alá van vetve a tDCBAü d ő v ész nek, valamint

aty ph u sna k is. A statistika úgy, mint a minden-

napi orvosi tapasztalás már régen bebizonyította,

hogy ez a két ijesztő betegség valódi ostora az ifj ú
k or nak.' Így pl. Budapesten a különböző életkorban

elhunytak között volt tüdővészben elhalálozott *):

az 5-10 évesek között 9'3%

a 10-15" ,,26'2 "

a 15--20" ,,49'7 "

a 20-30" ,,55'1 " stb.

Vagyis a 20-ik év körül elhunyt egyéneknek jó-

val több mint fel e tüdővészben hal meg.

UgyancsakBudapesten 1876-tól 1881-ig typhus-

ban meghalt: 1.0- 15 éves egyén 2O7, 15- 2O éves

817, 20-30 3332 és 30-40 éves 3038. Vagyis a

20-ik életév körül óriási mértékben felszökik a typhus-

halálozásole gyakorisága. A franczia hadseregnek fő-

képen 20- 25 éves harczosai között is az összes halá-

lozásnak 38°jo-át typhus teszi ki! .

Látva, ezekből, hogy mily veszedelmeknek-van

alávetve az ifjúság élete és egészsége, már kor á-

5*

') L. K ő r ö s i J. Budapest főváros halundóságn az 1876-

1881-diki években. Budapest, 1885. 118 lap.
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n á l fog va, méltán kíváncsi ak vagyunk tudni, vajjon

minő a mi egyetemi ifjúságunk egészsége ~

Sajnálattal kell kijelentenem. hogy erre vonat-

kozólag direkt statistikai adattal nem bírok. Indirekt

adatokból azonban igen leverő viszonyokra kell kö-
vetkeztetnem.

Egy más helyen *) előadott tanulmányaim nyo-

mán ugyanis azt tapasztaltam, hogy Magyarországon

azok a férfiak, a kik a szellemi munkálkodásból élnek,

- a kik tehát túlnyomó részben épen az egyetemi

ifjúságból fejlődnek férfiakhá - sokkal rövidebb éle-

tűek, mint ugyanily életpályájú férfiak Németország-

ban s kivált Franczia- és Angolországban. Míg Magyar-

országon pl. az elhúnyt ügyvédek átlagban csupán 56 '4

évesek voltak, addig az angol ügyvédek 72'3 évet

éltek; míg a magyar bírák átlagban 60'9 évesek vol-

tak, a német bírák 70-5 s az angolok 72'8 évet értek

el; magyar hivatalnokok közepes kora (halálukkor)

58'4 év volt, a németeké 68'4, az angolok é 73-5; a

magyar tudósok s tanárok közepesen 51-8 kort értek

el, az angolok 67-9-et, németek 68'3-at, francziák

71-1-et, Vagyis más művelt nemzetek között az ügy-

véd, a bíró, a hivatalnok stb, 10 - 20 évvel él tovább,

mint mi magyarok között.
Már amaz előadásomban kijelentettem meggyő-

ződésemet, hogy a magyar ügyvédnek, bírónak, híva-

taln oknak, tanárnak életét főképen az röviditi meg,

hogy tanDCBAli 1 ó kor á ban - nevezetesen az egyete-

men - egészségének ápolása elhanyagoltatott. Ottan,

a szép tanuló évek alatt fészkeI a halál csírája testébe,

*) A m_ tud. Akadémia közgyülésén 1885_ máj. 31-kén_
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s ha nem is ölte meg még az egyetemen, elkisérte
életpályájára s ott kényszerítette a kora sírba.

A ki ismeri pl. az angol ifjúnak tanítását s neve-
lését és egybehasonlítja annak életrendjét a mi ta-
nulóink és egyetemi ifjúságunk életével, az természe-
tesnek fogja találni, hogy az angol tanulóból edzett,
egészséges, bosszúéletű férfiú lesz, míg a mi egyetemi
nemzedékünk általában gyenge, rövid életű.

Az angol tanulóifjúság collegiumokban lakik s
neveltetik. Lakása egészséges, világos, szellős; élelme-
zése tápláló, erősítő; élete rendes; a collegium a
dorbézolást lehetetlenné teszi; egyszersmind az angol
tanulóifjú rendszeresen gyakorolja és edzi testét csol-
nakázással, vívással, athletikai gyakorlatokkal stb.

De, bármennyire irígylésre méltók az angol ta-
nuló életviszonyai, s bármennyire óhajtanók vele ha-
sonlóvá tenni a magyar tanulóifjúság sorsát ... az lehe-
tetlen. Ahoz az élethez az angol nép óriási gazdag-
sága adja meg az alapot. Nekünk meg kell alkudnunk
s aj á t viszonyainkkal s azt kell vizsgálnunk, vajjon
a mi egyetemi ifjúságunknak életrendjében mik a
legnagyobb fonákságok s ártalmásságok s miként

lehetséges azokat saját eszközeinkkel csökkenteni s
elhárítani.

Egyetemi ~júságunk egészségének legveszdel-
mesebb ellenségei: a rosz lakások, a rosz táp-
1 á 1k o z áss a tes ted z é sén eke 1han y a g o-
l ása. Csak ezekről kivánok a rövidre szabott idő
alatt szólani.

Budapesten nagy úr és szegény egyformán roszúl
lakik: az úr nem úrhoz méltóan, a szegény nem em-
berhez valóan. Az ifjúságnak pedig túlnyomó része
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pedig· - miért tagadnók - legkevésbb é lakik úri

módon.

Budapesten az a szokás, hogy az egyetemre jövő

ifjuság - legnagyobb részében ~ hónapos szobák-

ban: lakik. A mint Pestre érkezik, lakás végett sorra

járja az utczákat; eleintén a szebbeket, tisztábbakat

keresi, de látva hallva a bért, egyre szerényebbekbe

s tisztátlanabbakba fordúl. Hónapos szobát többnyire

szegényebb családok adnak ki, a kik maguk; alig bír-

nak egy szobánál többel. A szobába fogadják a bérlő

szobaurakat, a család maga a konyhába, kamrába

búvik össze, ily módon bűzt és szennyet okozva a

hónaposszoba urainak is.

A hónapos szoba pedig rendes en nem utczai,

tágas, világos lakóhely, hanem udvari, szűk roszúl

világított, alig szellőzött kamara; a ház maga is,

amelyben hónapos szobákat kiadó lakósok húzódnak

meg, ritkán tiszta, egészséges ház; ellenkezőleg szegé-

nyes házak azok, melyeknek udvara is rendesen szűk,

zsufolt, tisztátalan lakosságtói hemzsegő .

. És abban a kicsiny kamrában is rendesen nem

magában lakik a tanuló; lakótársat keres, a ki, az

igaz, megosztja vele a bérfizetés terhét - úgy hogy

ily módon több marad kávéházra .- azonban meg-

.osztja egyszersmind a levegőt is, s a szűk térben meg-

fosztják egymást a lakótársak a kényelemtől, nyuga-
lomtól.

Csak az erélyes egyetemi polgárnak sikerül eme

lakásában némi tisztaságot kierőszakolni. A szoba

szcllőzéséröl nem gondoskodik senki; és télen mikor

a fa drága, még nem .is veszi ro sz néven az ifjú,

ha gazdasszonya ablaknyitogatással nem ereszti ki
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lL kellemes és drága meleget. Pedig épen télen sze-
reti a társaságot az ifjú. Összeülnek a szúk szobá-
ban és nem kételkedem, hogy csupa tanulás közben

- egész szürkére füstölik a falakat és lélekzik azt
a levegőt, a mely egy lokomotív kazánjának elég
füstös volna.

Minden oly általános, oly mindennapi Budapesten,

hogy a legtöbb ifjú azt hiszi, hogy azok a dolgok nem
is lehetnek másképen, s boldog lelkületénél fogva
kedélyesen veszi a tapasztalt nyomorúságot.

Pedig mennyi ártalomnak, mennyi betegségnek,
a test elcsenevészésének s a Imra halálnak kútforrása

az a szűk, sötét, szellőzetlen lakás. Az ember - neve-
zetesen az ifjú tüdői sok levegőt kivánnak a lélek-
zéshez. Tudjuk, hogy perczenként IB-IS-szor lélek-
zünk ; ilyenkor beszívják a tüdőkbe, beviszik testük
belső és szerfölött érzékeny részeibe azt az üdítő
oxigénjétől fosztott, poros, gőzös, füstös levegőt. Ezt
teszik napról-napra, az egyetemi éveken végig. Igaz,
azonnal, rövid idő alatt nem érzi az ifjú ezen élet-
módjának káros hatását. Ifjú teste még győzi az ártal-
makat s leplezi - az egészség kárát; azonban ifjúsági
bűnei s gondatlansága nem maradnak büntetlenül.
Szervezete fokozatosan gyengül s így lesz belőle azaz
ügyvédi, birói, orvosi tanári nemzedék, a melyr ől
föntebb kimutattam, hogy milyen r ö vid éle t ű,

Azok a szellőzetlen, szúk lakások főképen úgy
ártanak meg, hogy előmozdítják a tüdősorvadást. Az
az ifjú, a ki születése óta, talán öröklés'következtében

gyenge testű, gyakran már tanuló éveiben servadásba
esik s elpusztul ; sokkal többen azonban csak a csírá-
.lát szerzik meg tanuló éveikben ama rettenetes be- .



72 DR. FODOR .JÓZSEF

tegségnek, a mely azután pályájuk derekán leta-

rolja őket.

A szűk és szellőzetlen lakások, a bűzös udvarok,

rosz házi csatornák másrészt a typhusnak is a legfon-

tosabb gerjesztői.DCBAA tanuló ifjú, a ki a vidékről jő a

fővárosba, nagyon is ki van szolgáltatva a typhus

veszedelmének. Általános ugyanis a tapasztalás, - s

különösen a katonaságnál, az újonczoknál vehető ész-

re, - hogya vidékről a nagy városba érkező ifjak

nagyon könnyen kapnak typhust.

Az egészségtelen lakás ezek szerint a sorvadás-

nak s a typhusnak valódi tenyésztő ágya s a ki életét

becsüli, a ki az ifjúságot szereti, aztörekedjék min-

denekelőtt az ifjúság lakását megjavítani.

Nincs idő arra, hogy részletes en fejtegessem,

milyen az egészségtelen és milyen az egészséges lakás.

Csak röviden kivánom jellemezni a dolgokat.

Egészségtelen minden pinczeszoba. Egészségtelen

a földszint es szoba is, ha fala, padlója nyirkos. Egész-

ségtelen a szoba, amely rosz szagú helyek (árnyék-

székek, istállók) közelében, avagy bűzös műhelyek

mellett, rosz levegőjű pálinkás boltok, korcsmák,

kávéházak fölött fekszik.

Egészségtelen a szoba minden piszkos, ronda,

bűzös házban, kivált ha a szoba az udvarra nyílik;

egészségtelen az utczái szoba is, ha szük, poros utczára
fekszik.

Egészségtelen a szoba, ha egy-egy tanulóra nem

ad legalább 3Ö-35 köbméter belső ürt ; ha kicsiny s

nehezen nyitható az ablaka.

Egészségtelen a szoba, ha nincsen belül füthető,

jó kályhája ; egészségtelen a pléh- és a közönséges
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vaskályha , kivált ha füstöl és ha túlságosan fűtik.

Egészségtelen a szoba, ha, naponta többször és alapo-

san nem szellő zik , úgy hogy ennélfogva a szebába

lépve kell eme tIe n sza g o t érzünk. Egészségte-

len a szoba, ha a fal, padló szennyes, ha a tisztátalan

dolgokat nem takarítják ki gyorsan a szobából, ha

nincs a lakásnak elég és jó vize italul s a tisztaságra;

nevezetesen pedig egészségtelen a lakás, ha bűzösek,

tisztátalanok a ház cloacái .

Az ilyen lakásokat - egyetemünk polgárai! .-

a meanyire tehetik, kerüljék ; egyszersmind soha se

feledjék, hogy a lakásnak legfőbb egészségi követel-

ménye: a v i l ágo ss á g, sok leveg ő és ti s z-

taság.

Az egyetemi ifjúság nagy részének vol taképen

két lakása van: éjjeli (a hónapos szoba) s nappali: a

kávéház. Néha megfordítva is használják e két lakást.

A budapesti kávéházak legtöbbje egészségtelen, mert

sze II ő zet 1ens nem is elég tiszta. Pedig a gondos

kávés kevés költséggel megjavíthatná a szellőzést. A

füstös és piszkos kávéházat s vendéglőt kerüljék ;

egészségtelen és nem méltó a művelt egyetemi ifjúhoz.

Volt idő, a mikor az egyetem tantermei -- a ro sz

ventil1atio miatt - még egészségtelenebbek voltak,

mint akár a kávéházak. Ma már - hála az egyetemi

hatóságok gondoskodásának - ez csak kivétel és mél-

tán reméljük, egyetemi ifjúságunk egészsége érdeké-

ben, hogy e kivételek is eltünnek rövid időn.

Az egyetemi ifjúság t á p 1 á l k o z á sár ó 1 szólok.

Megint azt a szomorító tényt kell constatálnom,

hogyegyetemünk ifjúsága legnagyobb részében roszúl
. él, roszűl tápláltatik. Az élelem Budapesten drága,
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mert fővárosi hatoságunk még mindig késik a főváros

élelmezésügyét nagy városok módjára rendezni. A

tanuló ifjúság egyszersmind olcsó és ennek megfelelő-

leg silányabbúl főző korcsmákra, sőt nagyobb részé-

ben úgynevezett kifőzőnők koszt jára szorúl, Szegény ,

emberek ezek a kifőzők többnyire, a kik a nehány

tanuló olcsó kosztjából maguk is élni és még pénzélni

is akarnak. Silány náluk a tej, alsó rendű a hús, rosz

ízű s nehéz emésztetű a zsír; ehhez járul a sok hami-

sított táplálék, a rosz főzés; tisztátalan konyha: nem •

csoda, ha a legtöbb ilyen koszt erő nélküli s egész-

ségtelen.

" "Pedig az ifjúnak erős szellemi munkájához táp-
láló élelemre van szüksége; e nélkül elmarad teste

fejlődése, gyengül munkaereje és kitartása. Általános

hygieniai tapasztalás, hogy úgy a tes tie r Ő, min t

a szellemi munkaképesség egyenes arány-

ban áll az élelmezés mennyiségével és

t á pl á 1ó volt á val; a jól evő nép - mint pl. az

;;-gól-=- erős s magas szellemi képességű, ellenben a

rizsen koplaló hindú gyenge testű és lelkű. Hogy kivé-

telek vannak mindkét irányban, az magától érthető.

A rosz keresmai koszt, az olcsó kávésok ro sz teje

s kávéja igen gyakran megrontja az ifjúnak jövőbeli

életét is, mert alapját veti -- a Magyarországon oly

gyakori - későbbi gDCBAy o m o r be t e g s é g e k n e k.

Valóban, t. hallgatóság, ha szemem :előtt látom

hazánk legdrágább ifjúságának, eLZ egyetemi polgár-

ságnak táplálását Budapesten és nézem - a míről

már előbb szólottam- lakását ... elszorul a lelkem.

Mily sanyarú, milyen egészségtelen viszonyok közt él

a legtöbb!
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És mit lehetne tenni e viszonyok javítására ~
Majdnem teljesen tanács nélkül vagyok. Megrög-

zött szokásokkal, szomorú közgazdasági s társadalmi,
s részben hiányos közigazgatási viszollyokkal állunk
itt szemközt, melyeken a legjobb akarat sem módo-

sithat sokat.
Talán mégis a figyelmeztetés a károkra, miket a

fOSZ lakás sarosz táplálkozás okoz, termékeny talajra
esik e hallgatóságban, s a felvilágosítás gondosabbá
fogja tenni az okosakat lakásuk s táplálkozásuk meg-
választásában.

Kettőt tanácsolhatok annak, a ki a tanácsra
hallgatni akar: először igyekezzék a rendelkezésére
álló pénzéből minél többet a jó lakásra, s az egészsé-
ges táplálékra költeni, s minél kevesebbet mulatságra
selhagyható vagy mi több káros élvezetekre; másod-
szor igyekezzenek lakásulera s táplálkozásultra nézve
a külföldDCBAÚ. n. c sal á dir end sze rét megszerezni.
Igyekezzenek tisztességes családoknál teljes ellátást
- lakást, élelmezést stb. - kapni. Sok kisebb jöve-
delmű család - hivatalnok, iparos stb. -- nagyon
megjavíthatná. sorsát, ha 2-3 egyetemi ifjút kap-
hatna, illő díjért teljes eltartásra. A tanulóra nézve ez
nemcsak o1csó b b és erkölcseiré nézve nem ese b b
volna, mint a mai életmód, hanem egyszersmind
eg ész ség ese b b, mert az az ebéd, a mit a házi-
asszony családjának s egyúttal az ellátásban levő
egyetemi ifjúnak főz, bizonyára tisztább és egészsége-
sebb, mint a kurtakorcsma meg a kifőzőné kosztja.

Az egészséges lakás és a j ó élelmezés hatalmas
eszköz betegségeknek megelőzésére s az egészség ol-
talmazására, azonban ez korántsem elégséges az ifjú
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teste helyes fejlődésének biztosítására. A test meg-

erősítésére s edzésére, szép férfias kifejlődésére mul-

hatatlanúl szükséges a tes t izm ain ak gyak o r-

I ása, a "t r ain ing" .

Semminemű szervünk nem fejlődik s erősödik,

hacsak nem használjuk s gyakoroljuk. A tanulás fej-

leszti az észt és a szellemi képességet; a zene a halló-

szervet ; a festés a látóképességet ; az izmoknak eről-

tetése edzi az izmokat.

Nagy városokban s ezek között Itiváltképen

Bécsben és Budapesten az ifjúságnak szerfelett rosz

nevelése és az elszomorító társadalmi viszonyok úgy

hozzák magukkal, hogy az ifjúság - középiskolák ban

úgy mint az egyetemeken -- testileg teljesen elha-

nyagoltatik. Sem az iskolai tanítás, sem a társadalmi

szokások nem edzik az ifjúságot.

A mi ifjúságunk között, sajnos, igen soknak az

élete ilyen; jó későn kel; öltözik és kávéházba megyen

innét, ha ráér, előadásra ballag; azután ebédel; akkor

megint kávéházba, talán egy kis előadásra, de azután

bizonyosan megint kávéházba meg korcsmába; s ezen

egész idő alatt ül, áll az ifjú s akár ne is volna izma, oly

kevéssé veszi hasznát; legfölebb egy kis billiardozásra

vagy kártyázásra. S ezen tunya életmód eredménye?

Az eléggé elszorriorító: az ifjak Bécsben, Buda-

pesten igen nagy számmal kicsiny termetűek, véznák;

hátuk kigömbölyödve, fejük előre lóg, vékony karjaik

himbáló znak, járásuk bicsakló: ime az erőtlenség

typusa. Milyen más az edzett ifjú, például a csolna-

kázó, szaladó, labdázó angol avagy a sokat vívó német

tanuló. A ki csolnakázik, a hátán végig fekvő izmait

feszíti minden evező-csapásnál : ezek az izm ok aczél-
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erősek lesznek, s egyenes tartást adnak az ifjúnak. A

szaladónak, labdázónak czombjai, lábikrái hihetetlenül

megerősödnek; könnyű, rugalmas, kitartó lesz járása, e

mellett kitágul a tüdeje s egészéges lesz lélekzése. A vívó-

nak mindenelőtt karjai erősödnek hatalmasan, azon-

ban e mellett rendkívül erősödik, kídomb orodik amelle

is, s egyátalán megerősödik minden izma mert vívás-

közben az egész test kigyógyorsasággal hajlik minden

irányban, a mi a test összes izmait megfeszíti. Azok a né-

met .Bursch'<ok, kiket az értelmetlen, gyakori viaskedása

miatt szerét gúnyolni, olyan erős testű, szép fejlődésú,
bátor lelkületű ifjak, hogy méltán irigyélhetjük őket.

Nekünk is, t. hallgatóság, a mi ifjainknak is kell

utat és módot nyújtani, hogy testüket edzhessék s

erősíthessék. Mily nehéz azonban a válasz megintDCBA

h ik é ~arra, ogy ... m i epe n .

Jelenleg egyetlen egy tényezőnk van, amely

ifjúságunk nagy részének testi kifejlődésére kitünő

hatással van, s ez .... a katonáskodás. Az az egy év,

a mit az önkéntes a hadseregben tölt, sok kellemet-

lenségnek. sőt talán méltatlan tűrésnek az éve: egy-

szersmind azonban a test erősítésének megbecsülhe-

tetlen ideje. A katonáskodás, a kora felkeléssel, nagy

gyaloglásokkaJ, lovaglással, fegyverforgatással, óriás

megéhezéssel s a velejáró farkaséhesseggel férfiúvá

neveli az ifjút: megduzzasztja izmait, kiveri belőle a

tunyaságot, megtöri a finyásságot.

A katonáskodás azonban csak rövid ideig tart;

az egyetemi évek nagyobb része alatt- az ifjú izmai

akár megpenészedhetnek, oly keveset használtatnak.

Ezen a nagy egészségi hiányon okvetetlenül se-

gíteni kell. Eszközöket ken teremteni az ifjúság testi
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gyakorlatai czéljára. Evégből egybe kell múködnie az

államnak, a fővárosnak s kivált pedig magának a ta-

nuló ifjúságnak. Természetesen ez irányban a vezető

csakis maga az ifjúság lehet. Azt nem gondolom, nem

reménylem, hogy szavaim oly hatásúak lehessenek,

hogy az ifjúság ezrei elhatározzák, hogy majd jobban

fogják magukat trainirozni a jövőben. Azt azonban

fel lehet tennem, hogy nehány önmagáért s társaiért

lelkesedő, tettre képes ifjúban megfogamzik az eszme,

hogy egyesületet alakítsanak a t est ed-

z é s ére, úgy amint alakítottak szellemük fejleszté-

sére és segélyezésére nagy és virágzó egyesületeket.-

Egy ilyen egyetemi athletikai kör meghonosíthatná s

általános szokássá fejleszthetné a test czélszerű és

nemes gyakorlását és erősítését. Az egyesület felölel-

hetné magában mindazokat a gyakorlatokat, a mik

edzik a testet s szórakoztatják a lelket. Ez az egye-

sület őszker labdázó csoportokat alkothatna, télen a

koresolyázást gyakorolhatná, tavaszkor gyaloglásokra

s kirándulásokra fektethetne súlyt, s nyáron az úszásra

meg csolnakázásra; e mellett pedig folytonosan gya-
korolhatná a vívást és az erősítő, de nem komédiázó

tornázást, legalább is az oly egyszerű s mégis hasznos
szobatornázást, nevezetesen pedig a vívást. A vívást

karddal, rapirral nem tudom elég melegen ajánlani;

nem arra a czélra, hogy a polgártársak egymást fel-

hasítsák, átszurkálják, hanem azért, mert a vívás

aczélozza a kart, hajlékonynyá teszi a derekat és bá-

torrá, férfíassá neveli' a jellemet.

Az egyetemnek, műegyetemnek s más magas in-

tézeteknek 4 - 5 ezernyi ifja van Budapesten, a kire

valamennyire ráfér a test gyakorlása. S ha ezen ifjú



TANÉV MEGNYITÓ BESZÉDE. 79

seregnek csak 1/4-e, 1/5-e állna össze athletikai

körré, mily hatalmas s mily hasznos egyesületet ké-

pezhetnének. Az állam majd szerezne számukra tor-

názó-, vívócsarnokot, a főváros pedig majd megadná

a labdázó s versenyfutó területeket. Ily nagy egyesü-

let mérsékelt tagdíjak mellett is igen erős s életké-

pes volna.

Avagy, ha mai viszonyaink között nem akadnak

ifjak ily egyesület megalapítására s fenntartására,

akkor fogadják legalább másik tanácsomat: van

Budapesten tornaegyesület, van athletikaí egyesület

is van korcsolyázó egylet, vannak csolnakázó egyle-

tek stb.: iratkozzanak be minél számosabbari ezekbe

az egyesületekbe. Használja ki legalább ezeket az eszkö-

zöket teste edzésére mindenki, a ki csak teheti. Amaz

egyesületek tárt karokkal fogadják az egyetemi ifjút.

Még egy sötét oldaláról az egyetemi ifjú életé-

nek kivánok röviden szólani: abe t ege gye t e m i
h a l Ig aDCBAt ó k r ó l.

Igazán szomorú az egyetemi ifjúnak sorsa, ha

idegen házban lakva megbetegszik. Magára van ha-

gyatva, terhére az őt kizsebelő szobát bérbeadóknak ;

ápolás nélkül kínlódva s vigasztalás nélkül gyötrődve

a hosszú éjszakákon. És évente százakra megy az

egyetemi ifjak száma, a kik ilyen szánandó helyzetben

vergődnek.

Az egyetemi kórodák nem vállalhatják el az

egyetemi hallgaták rendszeres befogadását s gyógyí-

tását, mert azoknak a tanítás czéljára meg kell válo-

gatniok a betegségeket, s ki kell használniok a bete-

get. Erre az egyetemi ijú nem való.

Nyilvánvaló, hogy a beteg egyetemi ifjaknak
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mai elhagyatott állapota művelt államunkban s fel-
világosodott ifjus águnk között sokáig meg nem ma-
radhat. Németországban minden egyetemi városnak
van egyetemi betegegyesülete, a mely olcsó díjért jó
ápolást s orvoslást szeréz a beteg egyetemi polgárnak.
E mellett a tagok azt a nemes áldozatot is hozzák,
hogy sors szerint, felváltva társul szegődnek beteg
collegáikhoz s éjjeleiket rnellettük virrasztják.

Hasonló egyesületet kell alkotni a mi egyete-
münkön is, mert az valódi áldás lenne a mi egyetemi
polgárságunkra nézve is. Ez az egyesület gondoskod-
hatnéle arról, hogy az olyan beteg )t:jú, a ki nem
maradhat lakásán, czélszerű intézetbe szállíttathas-
sék. S ez a feladat ma már talán nem is volna nehezen
megoldható. A vörös-kereszt egyesület kórházában

mintaszerű intézettel bírunk, a melyben legkelleme-
sebb szobát leggondosabb ápolást s kitünő gyógyítást
kaphatna az ifjú, olcsó áron. E kórházhoz fordulhatna
az egyetemi polgárság betegsegítő egyesülete,· s én
megvagyok győződve, hogy az egyetemi ifjak, ha
egyesületileg vennék igénybe ama jeles kórházat,
nemcsak hogy szivesen fogadtatnának, hanem még
anyagi engedményeket is érhetnének el, semellett
külön szobákat kaphatnának maguk s társaik számára,

'I'isztelt hallgatóság! Visszaéltem türelmükkel;
hosszasan beszéltem. Kivánom, hogy elvetett szavaim-
ból ne hulljon valamennyi kopár sziklára; megelég-
szem, ha csak nehány mag jut belőlük termékeny
talaj ba. Idővel kikelhet, s ifjúságunk és nagy küzdel-

mekre hivatott nemzetünknek javára válhat.
Az 1886/7-diki tanévet megnyitom.
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