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Uraim! Tisztelt egyetemi polgárok:

Üdvözlöm önöket, mint dékánja egyetemünk

orvosi karának, melynek kebeléből jelölte ki a köz-

bizalom alma materunk számára e tanév folyam ára

a rektor magnifikust.

Üdvözlöm mindenekelőtt egyetemünk újonnan

jött polgárait, kik mcstan lépnek be először tan-

termeinkbe, intézeteinkbe, klinikáinkba. némelyek és

többen, hogy megkezdjék, mások és kevesebben, hogy

folytassák más egyetemeken elkezdett szakbeli ésCBA
~

egyetemes tudományos kiképeztetésüket.

Üdvözlöm továbbá az egyetem régebben be-

kebelezett növendékeit, kik újra és ismételve eljöt-

tek hozzánk, hogy tovább merítsenek azon tudo-

mányos ismeretek forrásaiból, melyeknek éltető és

üdítő hatását már megízlelték, melyeket számukra

alma materunk a törvényhozás, a király és a köz-

oktatásügyi kormányzat segítségével továbbra is

készségesen nyitva tart.

Uraim! Mióta az a szokás életbe lépett, hogy

az egyetemi' tanévet megnyitó díszülésen a rektori

dékán - úgy. mint én teszem - üdvözli az új

tanév folyamára bekebelezett és beiratkozott hall-
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gatókat, innen eszószékről sok és bölcs beszédek

hangzottak el, melyek sok és jó tanácsokat nyuj-

tottak az ifjúságnak a legkülönbözőbb szempontokból

arra nézve, hogy mi módon foghatja fel hivatását

és mi módon futhatja meg legsikeresebben egyetemi

pályáját.

Megtalálják részletesen egyetemünk aktáiban,

a mit én itt csa~ röviden kivánok ismételni, hogy

mi vár itt reájok és mit kell tenniök, a kik ide

jöttek egyetemünkre, a magyar tudományos kultura
ezen serényen és szakadatlanul múködő nagy munka-

és iparcsarnokába, hol minden egyes tanszék - hogy

képben szóljak - megannyi múhely, mely mellett

a tanár mint saját tudományág ának legavatottabb

mestere feltűrt ingujjakkal, feszült karizmokkal és

feszült. elmével folytonosan serény munkában van

és keze alól egymásután bocsátja ki a mások vagy

a munkálkodás hevében saját agyában támadt, de

mindenesetre az ő saját esze tüzében megtisztult

tudományos ismereteket és eszméket, melyeknek

alakításában rajta látszik a mester keze nyoma,

előtüntetésében pedig eszejárásának sajátszerű zo-

máncza. A különböző tudományos eszmék és isme-

retek e tisztogató és életrekeltő műhelyeiben a

mestert segédei és gyakornokai veszik körül, kik

már többé-kevésbbé beleélték magukat mesterüknek

tudományába; ell esték, sőt elsajátították annak gon-

dolatirányát és maguk is folyton próbálkoznak az

önálló alkotás saját ügyességet és saját teremtő erőt

igénylő foglalkozásával.

Önök a szaktudományok e műhelyeibe mint

tanítványok lépnek be, kiválogatva azok közül sza-
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bad akarat juk és elhatározásuk szerint azokat, a

melyekbe hajlamuk és választott életpályairányuk
vezetik.

Tapasztalni fogják, a kik már beléptek tapasz-

talták, hogy a tudomány e mühelyeiben a szabad
gondolkodás és szabad meggyőződés-szerzés uralkodik.

A meater olyan módon, olyan megokolással terjeszti

önök elé tudományos tételeit, a hogyan ő jónak

látja, az önök teljes szabadságára van hagyva, vajjon

a felhozott megokolások alapján elhigyjék-e azt, a

mit mond, annyira, hogy öntudatos meggyőződést

szerezzenek a felállított tételek való igazságáról,

avagy netán támadó kétségeiket egyéb források

alapján erősítsék meg, vagy oszlássák el.

A szabad tanítás és szabad tanulás e rendszere

kétségtelenül fáradságosabb, mint a dogmatikus

tanítás és tanulás, a miben eddigelé az alsó és

középiskolákban nagyrészt részesültek. A mesternek

ugyancsak rajta kell lenni, hogy a tudományos igaz-

ságok közlése alkalmával azokat úgy tudja előter-

jeszteni, hogy az előterjesztés folyamán tételei való

igazságáról ugyanaz a tudományos meggyőződés tá-

madjon hallgatóiban, a mely arról őbenne él. A

tanulónak ugyancsak résen kell lenni elméje felfogó,

megokoló, biráló képességeinek egész összességével,

hogy tisztán álljon öntudatában a bebizonyított

tudományos tétel való igazsága. De csak az ilyen

értelemben vezetett tanítás és tanulás juttatja el a

tanulót az egyes tudományok szellemében való ön-

álló és szigorúan fegyelmezett gondolkodóképesség
elsajátításához, amely fő-főfeladata a jól felfogott

egyetemi oktatásnak és tanulásnak.
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Ez az, a mit önöknek az egyes szaktárgyakkal

való foglalkozásaikban elsajátítaniok kell és el is

fogják azt sajátítani, ha az előadásokat folytonos

figyelemmel 'kisérik, az előadottakat odahaza jegy-

zeteik alapján átgondolják és irásba foglalják, az

egyes tárgyak tanulásába elmélyedve, későbben annak

egyes részleteit részint az előadás, részint egyéb

tudományos források (tankönyvek, folyóiratok stb.)

segítségével önállóan kidolgozni megkisérlik.

A tudományos gondolkodás önállóságát nagy-

han fogja elősegíteni, ha tanulmányaik előhaladottabb

szakában valamely még megoldatlan tudományos

kérdésnek önálló megfejtésével foglalkoznak. Alkal-

mat nyujtanak erre az egyetemi pályadíjtételek.

Ezt önök közül tanfolyamuk alatt csak egyesek, a

tehetségesebbek tehetik. Erre már a tantárgynak és

a buvárló módszereknek behatóbb ismerete és sok

idő szükséges és ennek, folytán az átlagos tanuló

arra valamennyi nem vállalkozhatik.

A szakbeli kiképeztetés legmagasabb fokát ter-

mészetesen legjobban úgy fogják elérni, ha valamely

tanszék mellett mint gyakornokok vagy mint segé-
dek fognak múködni, midőn hivatásszerűleg foglal-

kozva az illető tárgygyal, a meater mellett részle-

tesebben merülnek el választott külön szakmájuknak

tudományos mívelésében. Ehhez természetesen szin-

tén kevesen és tanfolyamuk vége felé vagy azután

juthatnak el és többnyire olyanok, kik az illető

szakmában magok is meaterek szándékoznak lenni.

Az államnak, a társadalomnak hitoktatókra,

jogtudókra, orvosokra, tanárokra van szüksége. Ez

életpályakra a szakembereket az egyetem neveli.
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A gyakorlati élet e szükséglete, továbbá az egyes

tudományágak folytonosan növekedő fejlődese hozzák

magukkal azt, hogy a tudomány-egyetem egyes szakai
rokonságuk és összetartozandóságuk szerint külön

egyes csoportokban vannak összefoglalva és magok

az egyetemre beiratkozott hallgatók egyetemünk

mostani berendezése szerint hit-, jog-, orvosi és
bölcsészetkari tanulókra oszlanak fel.

Önök bizonyára tisztában vannak azzal, hogy

mai nap az egyes tudományok óriás fejlettsége miatt

egy ember elméje, bármilyen hatalmas legyen is,

mind. a négy kar tárgyai nak tanulását fel nem

ölelheti. Sőt tapasztalni fogják, hogy az egyes élet-

pályák szerint csoportositott szaktárgyak egyenként

is oly terjedelmesek, hogy tanfolyamuk alatt azokba

is egy bizonyos mélységnél tovább be nem hatol-
hatnak. A polihistorságnak az a kora, midőn az

egyetemi tanuló sorba vette volt. az egyetemek

egyes karainak tárgyait és egymásután megszerezte

a hit-, jog":, orvos- és bölcsészet-doktori fokozato-

kat, mai nap már teljesen elmult. A ki ma ezt

cselekedné, csak kurieaitás számba menne.

Concentrálniok kell azért majdnem összes törek-

vésüket saját szakmabeli tárgy aik megtanulására

azon fokig legalább, hogy azoknak szellemében

önállóan gondolkodni tudjanak, a mely képesség

elsajátítása alkalmassá fogja tenni önöket arra,

hogy az egyes tudományágak fej lődését figyelem-

mel és érdeklődés sel kisérhessék akkor is, midőn

majd elhagyják az egyetemet és a gyakorlati élet

egyik vagy másik pályáján működendenek.

Habár a jszakbeli kiképzés tanfolyamuk alatt

I
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idejüknek javarészét igénybe is fogja venni, időt

kell szakítaniok és fel kell használniok a kedvező

alkalmat arra, hogy legalább általános tájékozódást

szerezzenek a szakmájuken kivül eső egyéb sza-

kokban is. A társadalom és közélet szükségletei

hi vatás- és hatáskörükben minduntalan érintkezés-

ben tartják azon főbb életpályákat, melyekre itt

az egyetemen magokat kiképzik: érdeklődniök kell

azért egymás ismeretköre és tudománya iránt; a

jogásznak szüksége van különben is sok esetekben

orvosi, viszont az orvosnak jogi belátásra, tájéko-

zódással kell birni bizonyos mértékben a jogi és
orvosi tudományok egynémelyikében a jó lelkésznek

és jó tanárnak is, valamennyinek érdeklődnis kell

továbbá némely az egyetemes míveltséghez tartozó
bölcsészétkari tárgyak iránt, mint a milyen a

mívelődéstörténelem, különböző nyelvek és irodal-

mak stb.

em szabad elhanyagoini a szakbeli kiképzés

mellett kedélyéletök kultuszát sem. A szép, jó, na.gy,

nemes és fenkölt eszményekért való lelkesülést, mely

ifjú lelkületöknek különben is alap-jellemvonását

képezi, fenn kell tartaniok és ápolniok szívükben

és ezt fenn is tarthatják, ha üres óráikban olvassák

a költészet remekeit, alkalomadtán elmerülnek a

festészet, szobrászat müremekeinek szemléletében,

megtekintik a nevezetesebb szinházi és operai elő-

adásokat, sőt nem hanyagolják a hit kultuszát sem,

ki-ki a maga hitéét mint kultuszát az ismereteink

határain túl eső világ különféle formákban bölcsel-

kedő költészetének, a melyben időnként való elmé-

lyedés meg fogja önöket óvni attól, hogy elért
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eredményeikben elbizakodottak ne legyenek, balsor-

sukban pedig el ne csüggedjenek.

Szellemi és kedélyi életök ilynemű kiművelése

mellett nem szabad elfelejtkezniökNMLKJIHGFEDCBAte s t i n e ve lé s ü kr ő l

sem. Nem röpke szólam, hanem mély és megdönt-

hetetlen tapasztalaton alapuló igazság rejlik abban

a mondásban, hogy ép testben ép lélek lakik. Szel-

lemi világunk életfolyamatai szeros kapcsolatban

állanak testi világunk életfolyamataival. Izmainkat,

szöveteinket, melyek testünket mozgatják; érzékein-

ket, melyeknek segélyével a körülöttünk lefolyó

eseményekről tudomást szerezünk, ugyanazon vér

táplálja és teszi működésképessé, mint agyvelőnket,

melynek szövevényeiben terem annak éber állapo-

tában a megérzés, észrevétel, az észrevett külvilági

események emlékezete, a 'gondolat, a gondolatok kap-

csolatba jövetele, az itélet, az akarat, a saját magunk

és környezetünkről való tudalom, egyszóval: lelkünk

minden működése. Miként agyvelőnk a belőle kiin-

duló idegszálakon át szakadatlanul befolyást gya-

korol testünk valamennyi szerveire akár látszólagos

nyugalomban, akár észrevehető működésben vannak

azok: viszont testünk valamennyi szövete, de külö-

nösen testünk izomzata - mely különben is több

mint felét teszi ki az összes testi szöveteknek -

visszahatnak idegrendszerünk és agyvelőnk minden-

kori állapotára.

Abban a korban, melyben önöknek túlnyomó

része egyetemi pályafutását járja, szervezetük vala-

mennyi szerve kifejlődésének teljessége, a zenith
felé közeledik. Csontrendszerük, izomzatuk, tüdejük,

szívük és vérkeringésük a növekvés maximumának
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utolsó éveiben van. Hasonlóképen van ez agyvele-

jükkel és idegrendszerükkel is. Testi és lelki életük
fejlődéstörténetében kétségenkívül ez az az időszak,

melyben leginkább kell ügyelni arra, hogy szerve-
zetük e különböző organumai és azoknak munka-

képességük fejlődésükben lehetőleg arányos befejezést
nyerjenek.

Vajjonlehetséges-e az arányos kifejlődést szánt-

szándékosan vezetni és mi módon ~ Feleletet ad reá

az elmélet és a tapasztalat ; a hygiene, a biologia

és kórtan. Lehetséges 1 helyesen vezetett testi és

szellemi életrend segedelmével.

Megkisértem a testi és szellemi helyes életrend

biológiai alapelveit közérthetőleg megismertetni önök-

kel. Talán hasznát fogják venni mint életük e kor-

szakában már, sajátmaguknak önnön nevelői. Kérem

kisérjék, a mit mondok, figyelemmel.

Három nagyNMLKJIHGFEDCBAb io lo ,g ia i alapelv az, a mely szerint

helyesen berendezhetik testi és szellemi életrendjüket.

Az e ls ő ezek közül a vá lto g a tó . c s e le kvé s é s ki-

n yu g vá s s zü ks e g e s s é g é n e k a la p e lve . A cselekvést kinyug-

vásnak, a nyugalmat ismét cselekvésnek kell követni

szakadatlan egymásutánban, a míg az ember él.

Egész szervezetünk, valamint annak egyes szervei

csak úgy maradnak élet- és cselekvésképességben,

ha a két élettani állapot szakadatlanul váltogatja

egymást. Nagyban és egészben az ébrenlét állapota

a cselekvés, az alvás állapota a nyugalom ideje.

A cselekvő ébrenlét és a megnyugtató álom rhyt-

mikus egymásutánjában telik el egész életünk; ép és
egészséges viszonyok között e két állapotnak min-

dig kellő arányosságban kell lenni egymással.'
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A mi az éberlét és alvás az egész szervezetre,

::LZ a cselekvés és kinyugvás a szervezet egyes ré-

szeire ; az életképesség és kellő munkabirás csak

úgy marad fenn ezekben, ha ama két állapot kellő

arányban következik rájuk nézve egymásután.

Az olyan testrészek, a melyek nem működnek

vagy tétlenségre vannak kárhoztatva, elsatnyulnak;

szöveteikben megfogyatkoinak; erejük, munkaképes-

ségük lassanként elvész és hovatovább haszontalanná

változnak a szervezet háztartásában. Legszembe-

szökőbb példáját látjuk ennek a gutaütött emberek

izomzatában. A szélütött ember bénult karja és lába

tétlenségre van kárhoztatva, mert izmait akarata

szerint nem mozgathatja, mivel a kórfolyamat, mely

a bajt előidézte, megszakította az idegösszeköttetést

az akarat székhelye, az agyvelő és izom között, S

mi lesz e kényszerített nyugalomnak a következ-

ménye ~ A megbénult kar és láb egy idő mulva

elkezd soványodni, izomzatának térfogata megcsök-

ken ; ha az ilyen gutaütött ember izomzatát halála

után nagyító alatt megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk,

hogy az izmokat alkoto egyes rostok meg vannak

vékonyodva és bennük apró zsírcseppek mutatkoz-

nak; a kórtani műnyelv e folyamatot zsíros elsat-

nyulásnak nevezi. Ha az orvos gondoskodik arról,

hogy a megbénult izmot elektromosság segedelmével
napról-napra többszörös összehúzódásba hozza - ha

idejekorán lát a dologhoz - az izomrostok ezen

degeneratiójának és az egész kéz vagy láb lesová-

nyodásának elejét veheti. A cselekvéstelenség tehát

halála, a messerséges cselekvésbehozás tehát élet-
mentője az izomzatnak.
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Az élettan és kórtan számtalan egyéb példája

bizonyítja, hogy így van ez egyéb szervekkel, de

így van magá val az agyvelővel, illetőleg annak egyes

részleteivel is. Az olyan szerencsétlen emberek agy-

velejében, például kik hosszú ideig vakságban szen-

vednek és így szemük működésképtelenségre van

kárhoztatva, haláluk után azon részeket, melyekben

a látóideg agybeli rostjai szétterülnek, azCBAÚ . n. látó-

spherákat elsorvadva találjuk.

A folytonos nyugalom és tétlenség tehát egy en

értékű a szövetek és szervek halálával.

De a' cselekvés szakadatlan folytonossága szintén

káros a test egyes részeinek életére. A physiologia

tanítja, hogy ha valamely élő izmot mesterségesen
tartós összehúzódásba, Ú . n. tetanusba hozunk, az egy

idő mulva elveszti összehúzódó képességét és chemiai

összetételében is változást szenved. Athletáknak,

akrobatáknak szíve, mely a folytonos erőlködések

miatt előbb megnagyobbodik, későbben elzsirosodik
és múködésképtelen lesz. A túlságosan használt mi-

rigyek elsorvadnak. Hogy a túlságos szellemi eről-

tetés szintén káros az agyvelő működésére, mutatják

azon nagyszámú Ú . n. neurastheniás egyének, kiknél

az agyvelő cselekvő képesség elgyengülését rendesen

valamely egy irányban kifejtett túlságos eréltető

szellemi munkásságra lehet visszavezetni.

Levonhatják tehát a mondottakból a kellő kö-

vetkeztetéseket testi és szellemi munkálkodásuk

egyetemes berendezésére. N em szabad tétlenségben

elhanyagoIni sem izmaikat, sem idegrendszerüket,

illetőleg agyvelejüket, Izmaikat, agyvelejüket időn-

ként foglalkoztatni, cselekvésre kényszeríteniök kell,
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hogy sem az egyik, sem a, másik satnya ne ma-

radjon; viszont nem szabad azokat túlságos és mér-

tékenfelül tartós erőfeszítésre kényszeríteni, mivel

ennek kora kimerülés és egyéb káros utóhatása lenne

testi és lelki cselekvő képességükre.

Izmaik és agyuk működésében tehát kellő nyu-

galom váltogassa a kellő cselekvést.

Arra, hogy miben álljon a kellő cselekvés és

megfelelő kinyugvás, két másik fontos biológiai

alapelv mutatja meg az utat. Az egyiket talán CtNMLKJIHGFEDCBA

ke llő b e g !J a ko r lá s , - - a másikat a ke l lő J n u n ka fe lo s ztá s

b io lo g ia i le h e tő s é g e a la p e lvé n e k lehetne helyesen elne-

vezni. Foglalkozzunk előbb az egyikkel!

Szervezetünk egyes szerveinek természetadta

cselekvő képessége gyakorlás által tökéletesíthető.

Mi a gyakorlás ~ Ugyanazon cselekvés ismétlése több

izben egymásután azon czélból, hogy maga a cse-

lekvés későbben jobban sikerüljön. A cselekvések

ismétlése alkalmával nemcsak azt tapasztaljuk, hogy

azok könnyebben jönnek létre, hanem azt is, hogy

a cselekvés energiája is fokozódik. E fokozódás azon-

ban egy bizonyos fokon túl nem emelkedhetik.

Abegyakorlás e biologiai lehetőségének tör-

vényén alapul összes testi és értelmi nevelésünk.

Nem felesleges azért, hogy annak a legfőbb biologiai

tapasztalati tényeivel közelebbről megismerkedjenek.

Legkézzelfoghatóbban lehet belátást szerezni a

begyakorlás következményeiről szintén az izm o ko n ,

malyeknek megismerése már csak azért is fontos,

mert mint említve volt, izmaink tömege olyan nagy,

hogy súlya többet tesz ki testsúlyunk felénél. Mit
tapasztálunk izmainknak begyakorlásánál ~ha vivun k,CBA

:;
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lovagolunk, hegyet mászunk vagy akármely erősebb

izommozgást ismételve végezünk ~ Azt, hogy a

bizonyos czélból végezett izommozgások kezdetben

mindig bizonyos fokú erőlködéssel járnak, akaratunk-

nak bizonyos fokú erőfeszítésre van szükség, hogy

azt megtebessük. Ha az első gyakorlatokat el-

végeztük, a múködésben volt izmok, ha megnyomjuk,

fájnak. Ismételt gyakorlatok alkalmával mindig

kevesebb-kevesebb erőfeszítésre van szükség, hogy

ugyanazon czélt elérjük mint előbb, érezzük, hogy

izmaink erősödnek, tényleg nagyobb súlyt tudunk

azokkal 'emelni, erősebb vágásokat mérni vagy

felfogni; egy idő mulva már az utofájdalom sem

mutatkozik. Ez idő az, midőn az izomerősödés

egészben véve eléri maximumát. Mi történik magá-

ban az izomban ~ Azt tapasztaljuk, hogy a megfelelő

izmok táján karunk-lábunk meg van vastagodva

és maguk az izmok fészesek lesznek, mintha mindig
összehúzódásuk maximumán lennének. Ha ilyenkor

megmérhetnők az izom sulyát, azt tapasztalnánk,

hogy annak súlya eredeti súlyához képest meg-

nagyobbodott. Mikroskoppal való vizsgálatok tanusit-

ják, hogy az ilyen begyakorolt izmokCBAú . n. elemi

vagy alkotó rostszálai megvastagodnak és erő-

teljesebbek lesznek. Magában a gyakorlás által

megvastagodott izomban élénkebb a vérkeringés,

élénkebb és oxydatio. Mindezen tények csaknem

mindenki előtt ismeretesek. Azt is tudjuk továbbá,

hogy az így megerősödött izom erős marad sokáig,

még ha nem gyakoroljuk is, később azonban ismét

veszít erejéből, de új begyakorlás alkalmával gyorsab-

ban és könnyebben éri el előbbi erejét. Mindezekből
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pedig mi következik ~ az, hogy izmainknak ter-

mészetadta erejét begyakorlás által növelni, tehát

szervezetünk ezen apparatusátNMLKJIHGFEDCBAtö ké le te s í te n i vagyunk

képesek. Hogy milyen tökélyre lehet vinni begyakor-

lás által az egyszerűbb és bonyolódottabb izom-

működéseket, különös en tapasztalhatj nk az akrobaták,

erőművészek sokszor valóban bámulato. egyensúlyi
és erőmutatványainál.

Izmaink begyakorlásánál azonban nemcsak

magában az izomban keletkeznek olyan változások,

a melyek e szervünk cselekvő képességét meg-

növelik. Minden izmunkhoz az agy és gerinc zagyCBA

ú . n. szürke részleteinek dúczsejtjeiből idegszálak

vezetnek. Ezeken megy az akarat impulsusa szán-

dékos mozgásaink alkalmával azokhoz, mire azok

azután a kivánt összehuzódásba jönnek. Minden

szándékolt mozgásnál ezenkívül szerepet visz még

látásunk, továbbá megitélő képességünk, melyeknek

idegapparatusai agyvelőnkben foglalnak helyet. Így

az izomgyakorlatoknál nemcsak izmainkat, hanem

i r le g r e n c ls ze ~ 'ü n kn e k) a g yu n kn a k o so n r é s zé t is g ya ko r o l ju k)

a melyek e complicált mozgások mechanismusában

részt vesznek. Ezekből is kitünik a tornázás és a

különböző testgyakorlatoknak (vivás, lovaglás, uszás,

csolnakázás, korcsolyázás, hegymászás stb.) nagy

jelentősége; nemcsak az által hatnak azok jótékonyan,

hogy az izmokat erősítik, a vér forgását úgy magában

az izmokban, valamint az egész testben meg-

elevenítik és valamennyi szövetben a testnek az

anyagcseréjét fokozzák; hanem azáltal is, hogy az

idegrendszer bizonyos és jó nagy részének cselekvő
képességét is gyarapítják. Kétségenktvül tökéletesítő

5*
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befolyást gyakorolnak azok az akaraterő, sok tekin-

tetben az agy megfigyelő és combináló, minden- '

esetre pedig az agy és gerinczagy izombeidegző és

mindezek által az egész szervezet kitartó képes-

ségére.

Minden erőteljesebb izomgymnastika tehát

gyrnnast.ikája egyszersmind az idegrendszernek is,

különösen pedig az abban levő idegdúczsejtek egy

nagy részének, melyek az agy és gerinczagyCBAÚ . n.

szürke részében foglalnak helyet, 3, melyekhez viszik
a külvilág érzékszerveinkre történő behatásait az

Ú . n. érző idegszálak és a. melyektől indulnak

ki az egyes testizmokhoz az Ú . n. mozgató ideg-

szálak, a melyeken megy azokhoz az akarat im-

pulsusa a szándékes mozgások alkalmával. Szintén

eL duczsejtek azok, a melyek átteszik az érző ideg-

szálakon jövő impulsusokat a mozgató idegszálakra.

a nélkül, hogy azokat az öntudat' székhelyéhez lS

eljuttatnák, a mely módon állanak elő az Ú . n.

szándéktalari vagy öntudatlan refiexmozgások, a

milyen pl. a szempillák becsukása, ha hirtelen erős

fénysugár esik szemünkbe.

Még szembeötlőbben játszik szerepet azNMLKJIHGFEDCBAid e g -

r e n d s ze r g ym n a s t iká ja a különböző kisebb-nagyobb

fajta kézügyességek elsajátítása és betanulásában.
Egy zongora- vagy hegedű-művész kar- és kéz-

izomzatának egyes részei erőkifejtő képességük

maximumáik vannak ugyan begyakorolva: virtuosi-

tásuk azonban mégis főképen agyuk, gerinczagyuk

dúczsejtjeinek begyakorlásaban leli alapját. Hasonló-

kép áll a dolog egyéb kézügyességekkel is: az
asztalos, lakatos, órás, a bonczoló és operáló kisér-
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lctező orvos technikai kézügyessége az idegrendszer

különböző helyein levő nagyobbrészint már világra-

hozott idegszál-. és idegdúcz-kapcsolatoknak be-

gyakorlásán alapul, mely, ha egyszer megtörtént,

az egész complicált izommüvelet, mihelyt azt meg-

indítja az ember, automatice az öntudat közbe-

játszása nélkül könnyedén és szabatosan mechanice

lepereg, mint egy zenélő óra lej átsza a maga zene-

darabját, ha a megfelelő akadályvető csapot ki-

húzzuk. Az irás, rajzolás, az éneklés, a beszélés és

szónoklás ügyességének megtanulása is az agy,

gerinczagy egyes és bizonyos meghatározott részein

levő idegdúczsejtek .és az ezeknek megfelelő ideg-CBA

sZ {L I- és izomösszeköttetések begyakorlásán alapszik.

Jellemző ez ügyességek elsajátítása folyamán az,

hogyabegyakorlás elején az egyes izommúveletek

végzésére az akarat erőfeszítése szükséges, későbben

pedig az akarat minden megerőltetése nélkül köny-

nyedén folynak azok és a legbonyolódottabb izom-

múködések teljesen hasonlókká lesznek az egyszerű

reflexmozgásokhoz, a milyen például a fentebb már

említett . akaratlan szembehunyás, ha egy porszem

esik szemünkbe.

Az agyvelő magasabb jelentőségű ú. n. szellemi

vagy lelki tehetségeire szintén érvényes a szóban

forgó biologiai nagy alapelv. Azoknak cselekvő

képességét is lehet tökéletesíteni kisebb-nagyobb

mértékben egy bizonyos természetadta maximumig

abegyakorlás . különböző fokozatai által. E be-

gyakorlás az alapja összes szellemi kulturánknak.

Ebegyakorlással foglalkoznak önök is egész egye-

temi pályafutásuk alatt. Engedjék meg azért, hogy

60
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az ide vonatkozó tapasztalati tényekbölCBAU l fel-

említsek egyet-mást a nevezetesebb ek közül.

Agyvelőnk a cselekvése által feldolgozandó

anyagot végelemzetben mindig a külső világból

kapja és pedig érzékszerveinek a segedelmével.

Látás és hallás, a szem és a fül: ez a két főérzék

az, a melyen keresztül jut agyvelőnk tudomására

mind az, a mi körülöttünk történik és a mi történt,

akár úgy, hogy. az aktuáliter körülöttünk lefolyó

eseményeket momentan látjuk és halljuk, avagy

úgy, hogy elmult történeteket olvasunk és elbeszélni

hallunk; ez utakon nemcsak egyes természeti tüne-

ményeket, a fény és hang végtelen változatosságú

~Jneményeit veszszük észre, hanem egész gondolat-

és fogalomvilág támad agyunkban, másoknak gon-

dolat- és fogalomvilága, melyet azok vagy leirtak

vagy előadtak, melyekben többeknek, nemzedékek-

nek, nagyobb korszakoknak tapasztalata és gon-

dolatvilága lehet lefektetve. A tapintás, meg-

izlelés és megszagolás alsóbb jelentőségű érzékek,

melyek inkább egyes természeti jelenségek észre-

vevésére valók, noha ezek működésére is megfelelő

gondolatsorozat indulhat meg az agyvelőben.

Minden érzékek begyakorolhatók, cselekvő

képességük a begyakorlas által egy bizonyos ter-

mészetadta maximumig fokozható. Mindenki tudja,

hogy a fül meghalló képességét mennyire lehet

élesíteni : egy karnagy például zenekarának hang-

zűrzavaraból szabatosan képes minden egyes hang- ;-

szerén ek hangját jól megkülönböztetni, és ha az'

hibát ejtett, azonnal a kellő figyelmeztetést meg-

adni. A szemnek látó és megkülönböztető képes-
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ségét is rendkivül tökéletesíti a begyakorlás. A horto-
bágyi juhász, ki egész sereg juhnyáj ból, melyben a

laikus gyakorlatlan szeme csak juhot juh mellett

lát és egyik állatot nem tudja megkülönböztetni a

másiktól, első tekintetre meg tudj a mondani azt,

hogy melyik állatnak ki a gazdája, Szemének e

megkülönböztető képességét ő szintén úgy be-

gyakorlás által szerzi meg, mint a mikroskopozó, ki,

midőn először tekint be műszerébe, csak egy ért-

hetetlen zavaros képet vesz észre és csak begyakor-

lás után tudja látni annak részleteit, melyből az

ismereteknek és a tudásnak a közönséges látás

határán túl eső egész nagy egyetemét alkotja magá-
nak. Ki ne ismérné a chemikusnak vagy a pharma-

kologusnak szag és íz megkülönböztető finom képes-
ségeit, melyeknek segedelmével egész sereg chemiai

testet és gyógyszert tud megkülönböztetni egy-

mástól, melyek között a gyakorlatlan laikus e tekin-

tetben semmi eltérést sem tud felfedezni.

Az érzékszervek begyakorlásával is úgy van

azonban a dolog, mint az izomgyakorlatokkal. A

szemnek, fülnek, orrnak, nyelvnek, tapintó szervnek

gymnastikáj a egyszersmind az agyvelő gymnastikáj a

is. Minden érzékszerv sajátszerű apparatusából ideg-

szálak özöne megy az agyvelőbe és özönével lép ott

összeköttetésbe az agy szürke kérgében levőCBAdúcz -

sejteknek. Az érzékszervekkel való finom megkülön-

böztető képesség begyakorlása tulajdonképen ezen

dúczsejtek cselekvő képességének a begyakorlása.

Minden leülvilági behatás, mely az érzékszervek

idegszálain. az agyvelő dúczsejtjeihez jutott, nyomo-

kat hagy azokban maga után,az emlékezetnek
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képeit, melyet ítéletünk összehasonlít azután egy

későbben jövő benyomással, és megállapítja, vari-e

különbség azCBAú j és régi benyomás között. A dúcz-

sejtekben keletkező különféle emlékezeti képek a

dúczsejteket egymással összekapcsoló associáló ideg-

szálak segedelmével viszonyba lépnek egymással; ~

ezekből épülnek fel a gondolatok, fogalmak, eszmék:

lelki világunk alapkövei, melyeket agyvelőnk éber

állapotában öntudatának összehasonlító, megokoló
képességéveI ismeretekké alakít és így átültéti a

kiv ülünk levő makrokosmós eseményeit saját sejt-
szövevényeink mikrokosmosába.

Ezen különféle szellemi cselekvések gyakorlás

által egy bizonyos természetadta határig szintén
tökéletesíthetök. Köztudomású dolog, hogy azNMLKJIHGFEDCBAem lé -

ke ző te h e ts é g e t mennyire lehet tökéletesíteni. Du Bois-

Reymond említi, hogy B r o w n Ro b e r t b o ta n iku s 2 5 ,0 0 0

különböző növényfaj nevét tudta emlékezetben tartani,

Ku n th botanikus pedig csak 20,000-nek; midőn

többet akart megtanulní, az alatt körülbelül annyit.

felejtett el a régiekből, a mennyit az újakból meg-

tanult. Ki-ki azon körben birja fejleszteni emlékező

tehetségét legjobban, a melyben foglalkozik; a raj-

zolni tudó az alakokat, a zenével foglalkozó a zene-

darabokat, a sakkjátékos a sakkproblemákat, a

mathematikus az egyes formulákat, a philologus ~L

beszédalakokat és nevezetes mondásokat tudja meg-

tartani leginkább emlékezetében; egyes hadvezérek,

magasrendű egyének, kiknek szemei előtt sok ember

vonul el, néha bámulatosan tudnak visszaemlékezni

az arczokra. Egyes egyéneket, kiket egyszer láttak

életükben, még évek mulva is felismernek.
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A magasabb szellemi és értelmi cselekvés

egyes módjait, a megfigyelő, egybevetö, goudolkodó,

okadatoló, buvárkodó képességet, valamennyit szin-

tén be lehet gyakorolni és begyakorlás útján töké-

letesíteni. Egy természeti tűnemény pontos meg-

figyelése után a másiké már könnyebben megy.

Egy sakktalány sikeres megoldása vagy egy önálló

tudományos kérdés kidolgozása után egy második

sakktalány vagy egy második tudományos kérdés
megfejtése kevesebb fáradsággal sikerül; Szintén

úgy van a tudomány új problémáinak felvetésével

és . megfejtésével is; ismételt buvárkodás által a

tudományos buvárkodóképesség is fokozódik.

Még a kedélyélet világában is érvényesül a
begyakorlás tökéletesítő hatása. A költő a művész

inspiratióinak alkotásai sem a pillanatok szüleményei,

nekiek is bele kell melegedni és ismételve bele-

melegedni munkájukba, hogy képzeletüknek, eszm é-

. nyeiknek a költeményekben, festményeikben, szob-

raikban, zeneszerzeményeikben a kellő alakot és
kifejezést megadhassák.

Noha a modern anatomia és physiologia bámu-

latos haladást tett az agyvelő finomabb szerkezeté-

nek ismeretében és már sok szellemi múködésnek

idegmechanismusát kikutatta, még távol állunk

attól, hogy értelmi cselekvéseink valamennyi mecha-

nismusát ismerjük. Tökéletlenül ismerjük még

továbbá azon physikai és chemiai folyamatokat,

melyek testi és lelki cselekvéseink alkalmával

izmainkban és agyunk .idegsetjeiben véghezmennek ;

így homályos még belátásunk a cselekvések létre-

jöttének, valamint azok tökéletesedésének lényegébe.
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Maga a tapasztalati tény azonban bizonyos, hogy
az ember begyakorlas által önörunagát tökéletesít-

heti. Izmait erősebbekké, kitartóbbakká, tagjait

hajlékonyabbá, érzékszerveit élesebhekké változtat-

hatja; szellemi tehetségeinek, értelmi felfogásának

energiáját megnövelheti; szintén bizonyos másfelől

az is, hogy a gyakorlás .elhanyagolása mindezen

tehetségeknek parlagen maradását, csökkenését, sőt

esetleg teljes elromlását idézi elő.

Levonhatják tehát önök a mondottakból testi
és szellemi életrendjükre a tanuságokat.

Természetadta testi és lelki tehetségeiket rend-

szeres begyakorlás által kell tökéletesiteniök; mód-

szeres gyakorlat alá kell vetniök izm aik at, érzék-

szerveiket, megfigyelő, emlékező, combináló, ítélő

tehetségeiket ; kitartó gyakorlás által elérhetik,

hogy mindezen tehetségeik természetadta határok

között a cselekvő képesség maximumát elérhetik.

Alig szükséges mondani a fentebbiele után,

hogy a testgyakorlás minden életpályán levő egye-

temi ifjúnak általános egészségi szempontokból

egyaránt szükséges. Lényegében véve majdnem

egyre megy, a testgyakorlás bármely módját

választják ki e czélból; válaszsza ki-ki, a mihez

hozzá jut, tegyen nagy sétakat a szabadban a

helyett, hogy a romlott levegőjű kávéházakban

üljön, másszon hegyeket, usszon, lovagoljon, vívjon,
tornázzon.

Az értelmi cselekvés különböző módjainak

begyakorlása szintén minden egyetemi ifjúra egy-

általán nagyon fontos. A látó, halló szervek a

megfigyelő képesség különös begyakorlására első
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pillanatra, úgy látszik, hogy főleg csak a természet-

tudományokkal foglalkozóknak lenne szükségük, kik

ismereteiket a természet egyes tárgyain önként

jelentkező, vagy pedig kisérlet segedelmével elő-

idézett jelenségeinek megfigyelésével kezdik és csak

ezen megfigyelések eredményeit dolgozzák fel azután

agyukban értelmileg. Alig szenved azonban kétsé-

get, hogy az oly tudományokkal foglalkozók is nagy

hasznát veszik annak, a melyekben demonstratio

és kisérlet nincsen és a tanuló halló szervén at

kész és megalkotott fogalmakat, eszméket ésg'on-

dolatvilágot vesz át tanárai előadásaiból saját

agyába; a jogásznak, a bölcsésznek, a lelkésznek

elvont tanulmányait az emberi társadalom fennálló

viszonyaival kell hogy összemérje, a társadalom

nagy életfolyamata szintén a természetvizsgálat

tárgya, a melynek jelenségeit, hogy alaposan értsük,

szintén megfigyelni és az abban történőket látni,

hallani kell. A tapintó, szagló és ízlelő érzékszervek

begyakorlásának szükségességét különösen az orvosi

és természettudományi tárgyakkal foglalkozók fog-

ják érezni egyetemi tanulmányaik alatt.

A látottak/ és hallottak értelmi feldolgozásának

módja a különböző tudományokban lényegileg

egyre megy. A tudományos igazság megállapítása

czéljából váltogatva használjuk az inductiót és a

c1ec1uctiót. Csak a bizonyosság fokának elérhetésa

különböző a különböző tanokban. Legtisztábban

elérhető ez oly tudományokban, melyek aránylag

legegyszerűbb tünemények tanulmányozásával fog-

lalkoznak, pl. a physika és chemia, a hol a jelen-

ségeket, melyeknek összefüggését megismerni akar-NMLKJIHGFEDCBA

J
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juk, kisérleteinkkel különféle változtatások alá.

vehetjük. Nehezebben érhető el már a biológiai

tanokban, hol a bonyolódottabb kapcsolatokban

álló jelenségeket kisérletileg nehezebb .szételemezni

és közöttük az okbeli összefüggést megállapítani.

Magától érthetőleg még sokkal nehezebb a társa-

dalmi tudományokban, a hol a jelenségek még

complicáltabban jelennek meg és a tényleg észlel-

hető jelenségek kifejlődésének a messze multba

visszamenő története van, melynek folyamatát a

jelenben élő buvár saját szemlélet utján nem

észlelheti és csak a történet tapasztalataira van

utalva, a mely tapasztalatok alaposságát megítélni

nagyon sok és a legtöbb esetben nem áll módjában.

A rendkivül különféle forrású ismeretek egybevetéseCBA

e L külőnböző tudományokban különböző gondolkodást,

különböző észjárást teremt, melynek megmarad a

sajátossága azoknak észjárásán is, a kik bizonyos

tudománycsoportokkal szakmaszerűleg foglalkoznak

és átmegy az később a gyakorlati életre is. A diplo-

matának, a jogásznak más az eszejárása,mint az

orvosé vagy a leíró és magyarázó természettudo-

mányokkal foglalkozóké, vagy mint a mathemati-
kusé és a technikusé.

Kinek-kinek feladata egyetemi tanfolyama

alatt beleélni magát saját szakmaköre tudományai-
nak észjárásába, úgy azonban, hogy abban önálló

gondolkodó képességre tegyen szert, E~hez termé-

szetesen szintén csak a gyakorlat adja meg a lehe-

tőséget.

És e tekintetben a tanuló ifjúság jelen gene-

ratiója mindig előnyben van a megelőző generatic
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felett. Önök tőlünk a különböző tudományágak

szaktanáraitól évről-évre a haladó tudomány idő-

szerinti állásán kapják meg az egyes ismereteket,

az egy szakmacsoporthoz tartozó szaktudományok-

kal egyidőben való foglalkozásuk közben, saját

maguknak haladottabb álláspontok alapján alkot-

hatják meg az önálló tudományos gondolkodást

szakmájukban, miut elődjeik. A jelen jogász-orvos-

bölcsész generatic így mindig előnyben van elődje

felett. És ez így van helyesen, mert csak így fej-

lődhet és tökéletesedhetik erőteljesen és szakadat-

lanul az egyetemes tudományos kultura.NMLKJIHGFEDCBA

A ke llő m u n ka b e o e e tá e b io lo g ia i le h e tő s é g é n e k tö r -

vé n ye még az, melyre figyelmüket röviden felhivni
óhajtom, midőn az forog szóban, hogyan rendezzék

be egyetemi pályafutásuk testi és szellemi élet-

rendjében a kellő cselekvés és kinyugvás módjait.

A kiindulás pontját ismét az izomgyakorlat

adja meg. Ha valaki nagyon soká zongorázik vagy

hegedül, kézizmai és a megfelelő idegdúczsejtek az

agyban és gerinczagyban utoljára kifáradnak; ha

ilyenkor felkel és sétálni kezd, lábizmai teljesen
szabatosan működnek, annak a jeléűl, hogy azok

az idegdúczok, melyek alábizmokat idegszálaikon

keresztül kormányozzák, üde és cselekvésképes álla-

potban maradnak, annak daczára, hogya kézizmokat

beidegző agybeli dúczok kifáradtak. Ha az illető

azután sétájában belefárad, azaz lábizmai és annak

agybeli és gerinczagybeli dúczsejtjei kimerülnek és

ismét zongorájához ül, feltéve, hogy nem túlságos

volt a járkálásban való belefáradás, a legnehezebb

zenedarabot is újra erőltetés nélkül játszhat ja el,

./
rCBA

•
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annak jeléűl, hog:y a sétálás alatt kézizmai, illetőleg

ezeknek idegdúczsejtjei fáradságukból felüdültek és

cselekvő képességüket újra visszakapták.

ANMLKJIHGFEDCBAc s e le kvé s e k ilyetén vá lta ko zta tá s a hasonló ered-

ményekre vezet az ag:y értelmi cselekvéseire vonat-

kozólag is. Egyik fajta értelmi cselekvés, illetőleg
az annak létesitésénél szereplő agykéregdúczsejtek

kimerülhetnek, midőn a többi értelmi cselekvésnek

megfelelő dúczsejtek még teljes épségben fungálhatnak.

Ha valaki kifárad a nézésben, például valamely

képtár festmén:yeinek, rajzolatainak, vag:y mikroskop

alatti készítményeknek szemlélésében, eg:y zene-

darab megfígyelésére, sőt annak élvezésére teljesen

alkalmas állapotban marad; agyveleje, ú. n.. lá tó -

s p h e r á já n a k kifáradása, h a lló s p h e r á já n a k cselekvő képes-

ségét nem zavarja meg; viszont ha valakinek halló-

spherája eg:y matinén valamelyWagner-féle concert-

darab végighallgatásában kimerül, bátran megnéz-

heti azonnal a Muzeum- vag:y Eszterhézy-képtárat

és gyönyörködni fog azok festményeiben.

Mire tanítnak a tapasztalás e tényei? arra,

hogy értelmi cselekvő képességeink tökéletesítését

legczélszerűbben, az időt kellőleg kihasználva, leg-

gazdaságosabban úgy érjük el, ha agyunk munka-

rendjét váltogat juk. Erre a lehetőséget megadja az

a nag:y élett ani tény, melynek körvonalait épen a

fentebbiekben jeleztem, hogy a z a g y kü lö n b ö ző

fu n c t ió i a z a g yké r e g kü lö n b ö ző d ú c zs e j t- c s o p o r t ja ib a n

kü lö n -kü lö n va n n a k lo ka l izá ló c lva , melynélfogva lehet-

séges az, hogy addig, mig az ag:y eg:yik functiója

tevéken:ységben van, a másik megpihenhet és meg-

fordítva.
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Milyen következtetést vonhatnak tehát le a

mondottakból testi és szellemi életrendjük beren-

dezésére ~ Egyetemi tanulásuknak feladata, hogy

egy bizonyos életpályáboz szükséges szaktudomány-

csoportban maguknak a tudományos önálló észjárást

megszerezzék, a mellett pedig felhasználják azon

kedvező alkalmat, a mit egyetem ünk a székes-fő-

város egyéb kulturális intézményei nyujtanak arra,

hogy az egyetemes míveltség egy bizonyos fokára

legalább felemelkedjenek. Mindezek értelmi tehet-

ségük és kedélyéletük gyakorlása által érhető el.

Ebegyakorlásokat tehát úgy kell intézniök, hogy

főfigyelmüket, főerölködéseiket szaktárgyaikra for-

dítsák, pihenésül pedig használják fel hajlamaik,

vágyaik szerint az alkalmat más tudományszakek-

ball, a szépmüvészetekben, sőt még a társadalmi

élet különböző viszonyainak ismeretében is a tájé-

kozódás megszerzésére.

Uraim! Tisztelt egyetemi polgárok!

Midőn önök testi és lelki képességeik lehető

tökéletesitése végett egyetemi tanfolyamuk alatt az
ismeretek különböző terein' magukat helyesen vá-

lasztott testi és szellemi életrend segedelmével szor-

galmasan és kitartóan gyakorolják és e gyakorlás

által a szellemi önállóság egy bizonyos magaslatáig
küzdik fel magokat, nemcsak önmaguknak és köze-

lebbi hozzátartozóiknak, nemcsak annak a hivatás-

körnek, a hová későbbi életük folyása majdan

vezetendi, hanem a nemzet egyetemének is tesznek

szelgálatot.
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Minden generatio, mely főiskolánkat testi és

lelki' képességeit jól kimívelve és szellemi önálló-

ságra szert téve hagyja el, a nemzet organismusában

arra a szerepre van hivatva, mint az idegrendszer

, az emberi testben. Uralkodni, kormányozni, vezetni

azt a nagy erőt, a mely a nemzet testét alkoto

nagy tömegekben rejtve van. Az emberi test agy-

velej ének súly a alig nyom két kilogrammot, mégis

annak 40-50 kilogrammnyi izomtömege és annakCBA

I összes mechanikai ereje felett idegdúczsejtjeiveJ

csaknem korlátlan hatalommal rendelkezik, szabá-

lyozza, igazgatja, vezeti annak mozgásait és cselek-

véseit, természetesen a szervezet egész egyeteme

közös érdekének megfelelőleg. Minden egyes értel-

mileg kimívelt és szellemi önállóságra jutott egyén

ilyen idegdúczsejt, ilyen agyvelőrészlet a nemzettest

organismusában és eszének kifejtett értelmi erejéhez

képest, kisehb-nagyobb hatalmi kört biztosíthat ma-

gának a nemzet-testet alkotó nagy tömegek és azok

mechanikai erejének vezetésében.

Nép, melynek kitartó, szivós, jellemben erős

intelligentiéja, és ennek segedelmével intensiv ön-

álló kulturája van, a történelmi sorsuk által vele

egy állami kapocaba jutott más népeknek természet-

szerű vezetője lehet még akkor is, ha száma nem

valami nagy.

A Szent István koronája alatt közös kapcso-
latba jutott különböző népek között szervezetbeli

.ereje és értelmi önállósága folytán a vezető szerep ezer

éve immár népünknek lett természetszerű hi', atása.

E hegemoniát - természetesen a nemzet egyeteme

közös java érdekében - fentartani szent kötelme
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marad továbbra is fajunk úgy jelen mint a jövőben

végtelen sorozatban egymásután következendő min-

den generatiójának.Fenn is fogja azt tartani, ha

fiaiban meglesz az erős akarat és kitartás testi és

szellemi tehetségeiknek lehető kiképzésére és töké-

letesítésére és ezek által egy önálló intenaiv magyar

kultur a folytonos fenmaradásának biztosítására.

A jelen generatiónak testi és szellemi munkára

t~rmett tagjainak egy tekintélyes részét önök al-

kotják. Teljesítsék tehát fenkölt hivatásuknak ma-

gasztos kötelességeit!

Az 1894/95-dik tanévet ezennel megnyitottnak

nyilvánítom.




