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A K I K R E BÜSZKÉK V A G Y U N K 

LÁSZLÓ FERENC 
II. éves orvostanhallgató. Az első 
félévben szorgalmasan és lelkiisme-
retesen végezte tanulmányi és tár-
sadalmi munkáját. Évfolyamtársai 
szeretik szerény, példamutató ma-
gatartásáért. A jelen félévi vizsgá-
kon — a legelső csoportban vizs-
gázott — biokémiából, kiváló ered-
ményt ért el, feleietáért professzori 
dicséretben részesült. 

KISS ANIKÓ 

Kiss Anikó I I I . éves magyar sza-
kos bölcsészhallgató. Eddig minden 
vizsgáját kitűnő eredménnyel tette 
le. Különösen a nyelvtudományok 
problémái érdeklik A nyelvészeti 
vizsgákra való felkeszülésben sok 
önzetlen segítséget nyújtott a hall-
gatóknak. Az egész évfolyam fel-
készülését segítették azok a megbe-
szélések, amelyeket Kiss Anikó 
elvtársnő szervezett és vezetett. 

LEVELEZŐINK ÍRJÁK 

KQCSAI REBEKA, 
a Főiskola I. évfolyamának ma-
gyar szakos hallgatója a Szegedi 
Szakérettségiről került & Főiskolá-
ra. Kitűnő tanulmányi eredményét 
eddigi vfesgáin megtartotta, pélcfe-, 
mutató szorgalommal készül vizs-' 
gáira. Társait munkájában segíti I 
és a Főiskola hallgatóinak minden 
megmozdulásában tevékenyen részt-
vesz. 

G A L DEZSŐ MÁSODÉVES 
ASPIRÁNS, a Szervetlen Kémiai 
Intézetben Szabó Zoltán profesz-
szor vezetésével dolgozik. Témája 
fizikai kémiai tárgyú, a szénhydro-
gének oxydációjának mechanizmu-
sával foglalkozik. A szénhydrogé-
nek oxidációjának kutatása a rob-
banómotorok működésének szem-
pontjából nem kis jelentőséggel 
bír. Gál Dezső most telte le jeles 
eredménnyel második szakmai vizs-
gáját, ez volt Szegeden az első as-
piráns vizsga. Aspiráns! munkáján 

K é t a s p i r á n s r ó l 
kívül jelenleg éppen egy szovjet 

j tudományos mű fordításának szer-
kesztésével foglalkozik. Gál elvtár:; 
a Szervetlen Kémiai Intézetben 
munkájához a segítséget megkapja 
legutóbb sok különleges és drága 
üvegholmit a Német Demokratikus 

! Köztársaságból hozatott számára 
az intézet. Gál Dezső aspiráns 
munkájából mind elméleti, mind 
gyakorlati síkon szép eredmények 
várhatók. 

V A R R Ó VINCE MÁSODÉVES 
K L I N I K A I ASPIRÁNS, belgyó-
gyász szakorvos. Az I sz. Belklini-
kán dolgozik, Hetényi Géza pro-
fesszor vezetésével. A klinikai as-
pirantúra azt jelenti, hogy az as-
piráns miután klinikai tárgyból a 
szakorvosi képesítést elnyerte, 
tárgykörének egy szűkebb területé-
vel: egy betegséggel, avagy beteg-
ségcsoporttal foglalkozik. A kuta-
tó munka tehát a betegágytól in-
dul ki; a klinikai aspiránsnak 
önálló osztálya van, ahol a témá-
jának megfelelő betegeket gyógyít-
ja. Varró Vince a gyomor-bélrend-
szer betegségeivel foglalkozik, ve-
zetője Hetényi professzor maga is 
neves szaktekintély ezen a terüle-
ten, így Varró elvtárs munkáját 
közvetlenül irányítja. A gyomor-
bélrendszer betegségek kózül pél-

dául a fekélybetegség elterjedtségét 
mutatja az a körülmény, hogy pél-
dául az Amerikai Egyesült Álla-
mokban a lakosság 11) százaléká-
nak volt élete folyamán fekélybe-
tegsége. Az emésztőrendszer be-
tegségei ha nem is okoznak mindig 
manifeszt tüneteket, a beteg közér-
zetét rontják, életkedvét, munka-
képességét csökkentik. Varró 
Vince kandidátusi dissertációjában 
a gyomorsavhiány kórokozó jelen-
tőségével fog foglalkozni. 

A TERMELŐSZÖVETKEZETI 
TAGSÁG A FELEMELKEDÉS 
ÚTJÁT JELENTI 

Kormányprogrammunk oélnl tű?.fe 
tprmelö'jidvctkpzeteink további 

'ioitósét. Már a kormányprogramig 
•ngjelanése elő t a dolgozó paraszt-
i g széles rctegei ismerkedtek meg 

a szóvetkezeti gazdálkodás eki-
'yeivel, a kormányprogrtimm oél-
fcitűióseinek valórnváltásávnl még 
íagyobb mértékben várható ter 
•rtelöszö vetkezeti mozgalmunk fel-
üdülése. 

A termelőszövetkezeti gazdálko 
lás előnyei beszédesen mii átkoz 
uak meg abban a pénzbeli és ter-
mékjuttatásban, melyben az én 
iiesém is: Csiszár János, a Kiss 
T-nre tszcs tagja részesült. 

Míg a múltban, a fcndál-kapita-
üsta Magyarországon öcsém egy 
volt a 3 milliós koldus közül, évi 300 
pengőért dolgozott „látástól-vaku-
lásig", — ma termelőszövetkezeti 
részesedéséből maga és család ja 
számára nemcsak jó megélhetést 
biztosíthat, hanem maradandó be-
ruházásokra is gondolhat. 

Elámultam, amikor öcsém fel-
sorolta előttem, mit kapo't az év-
végi elszámolás alkalmával. Csak 
a főbb tételeket említem meg: 30 
mázsa gabonát, 6 mázsa burgonyát, 
3 mázsa almát, 85 liter bort, 18 li-
ter pálinkát, 15 kilogramm cukrot, 
ezenkívül: szénából, szalmából, 
tökből és répából jelentős mennyi 
réget, s végül 6T.00 forintot. 

Vájjon, álmodhatott-e a múlt-
ban egy zsellérember ilyen jöve-
delemről? Nem, még a földdel ren 
delkező kis- és középparasztok 
sem! — S amiről még szó sem 
esett: a szociális és kulturális jut 
'alások egész sora emeli ma a jól 
dolgozó termelőszövetkezeti tagság 
életszínvonalát. 

Öcsémmel beszélgettünk, s én 
mindjárt arra gondoltam. hogy 
megírom a fentieket. öcsém, ami-
kor felvetettem elgondolásomat 
azt válaszolta: „Miért akarsz er-
ről írni az újságban, hiszen nin-
esen ebben semmi rendkiviili, min 
dénki ennyit kapott, aki jól dolgo-
zott* . . . Én azonban mégis meg-
írtam levelem, hadd lássák dolgo-
zótársaim, — s azok is, akik ma ta-
lán még kételkednek a temielőszö. 
vetkezeti gazdálkodás sikerében 
— hogy a termelőszövetkezet a gaz-
dagodás útja. 

Csiszár Mik/Ily 
jogi kari levelező 

* 

KORMÁNYUNK 

GONDOSKODIK RÓLUNK 

Népköztársaságunk hathatósan 
támogatja szocialista iparunkat 
és mezőgazdaságunkat gépekkel és 
egyéb termelőeszközökkel. 

Ez a támogatás tut egyetemi hali-
Hatók életében is megnyilvánul. As 
•ösztöndíj, a menzai kedveztnény. 
knnyvsegély és sok Tnáis mellett 
szociális juttatásokkal it tá-
mogatja kormányzatunk a tanulni 
eriffj/ó ifjúságot, A biológus IV. 
évfolyamon S400 forintot osztottak 
szét ruhfinrmn váfiárfásru 8 hall-
gató kötött. Ezzd is biztosítja 
kormányzatunk az egyetemi hall' 
tartóknak a nyugodt, biztos, gonst-
tal-an tanulás lehet üsegét. Esc a 
iultatás a legutóbbi kormdn^i'Má-
rozat Megvalósításút jelenti és még 
jobb eredményekre serkenti az if-
júságot. 

Ezért a segítségért köszönetet 
mondunk kormányzatunknak ét 
nártunknak és ígérjük, hogy a vizs-
gaidőszakban az eddiginél jobb 
eredményeket fogunk elérni. 

PELL LAS1LÓ 

Tudésftás 

a j o g ' l a r i vizsgákról 

A Karon az eddigi vizsgák folya-
mán a tanulmányi csoportok kőzill 
a legjobb eredményt a IV. évfo-
lyam c. csoportja érte el 4.89-es Át-
laggal. Jelesen vizsgáztak a cso-
portból eddig minden tárgyból: 
Kemecsei Lajos csoportm egbi zo tt. 
Németi Lásdó, Rácé Sándor, Var»* 
István. Posta László, Szabó Ibolya 
csoporttagok. A leggyengébben 
vizsgázott eddig » in . évfolyam A. 
csoport 316-os átlaggal. A csoport 
tagjai közül megbukott eddig egy-
egy tárgyból: Katona János, Szalai 
Erzsébet, Szirtéi Tibor, Varga Fe-
renc. 

A legjobb eredményt eddig a 
IV. évfolyam érte cl *-es átlaggal. 
Az évfolyam hallgatói igen komo-
lyan és lelkiismeretesen készülnek 
az egyes tárgyakból a vizsgákra. 
A leggyengébb eredményt eddig a 
III. évfolyam érte el 3.«5-tts átlag-
eredménnyel. Eíen az évfolyamon 
11 hallgató megbukott. A Kar át-
lageredménye 3.64, ez oz eredmény 
egy tizeddel maradt alatta a tava-
lyi évvégi 3.74-es átlagnak. 

A munkás- és paraszt származá-
sú hallgatók eredménye fölötte van 
a kari átlagnak; 3.77, illetve 3.90. 

A vizsgák zöme még hátra van. 
hallgatóink további lelkiismeretes 
munkája tudja biztosítani, hogy « 
Jogi Kar jó eredményekkel zárja 
a II. félévet. 

i. nesz. 
A Béke-Világtanács 1951. évi őszi 

ülésszaka határozatot hozott a nem-
zetközi knltúrkapcsolatok elmélyí-
tésére és felhívta a különböző or-
szágokat: ünnepeljék' meg a nagy 
művelődéstörténeti évfordulókat, 
így ünnepelték azután a békéért 
vállvetve küzdő nemzetek a rea-
lista írásművészet fényes csilla-
gának, Gogolynak, a renaissance 
szellemóriásának Leonardo da Vinci-
nek, a francia romantika haladó 
eszméktől átitatott, új formákat 
teremtő nagy harcosának. Vidor 
Hugo-nttk emlékét és 1952-ben Avi-
cenna születésének ezeréves évfor-
dulóját. 

Avicenna az arab orvostudomány 
legkiválóbb képviselője és az arab 
orvostudomány a művelődéstörténet 
egyik legjelentősebb fejezete. 

/ A római birodalom széthullása, a 
bizánci orvostudomány megmere-
vedése után az Islam világában 
indult fejlődésnek az orvostudo-
mány és olyan fokot ért el, amely 
az egész középkorban utolérhe-
tetlen maradt. A kalifák birodal-
mának hihetetlen gyorsan emelke-
dő, bnján növekvő kultúrájához 
kötötten a görög gondolatok mag-
vaiból gazdag termés nőtt és bő-
séges aratás lett. A görög és a ke-
leti elemekből olvadt össze az arab 
tudomány, amelynek azonban nem-
csak alapozása, de a felépítése sem 
volt kizárólagosan arab, mert meg-
alkotásában a hatalmas — a Hi-
maláíítól a Pirenneusokig, a Feke-
te-tengertől az Adeni öbölig terje-
dő — Islam világbirodalom kü 
lönböző nemzetei vettek részt. 
Ezek tudósai a próféta nyelvén, 
arabul írták munkáikat, mert az 
arab nyelv olyan szerepet játszott 
e kultúra kialakulása során, mint 
a középkori Nyugaton a latin. 
Nyelvében és szellemében volt egy-
séges ez a gazdag és sokoldalú iro-
dalom. A matematikán, csillagá-
szaton, földrajzon, mechanikán, op-
tikán. kémián, botanikán, mine-
ralogián kívül az orvostudomány-
ban is elődeiket új és igen értékes 
kutatási eredményekkel szárnyal-
ták túl és rendkívül gazdag, sok-

Avicenna, az orvosok fejedelme 
I r ia : laki G y u l a dr. egyetemi len ár 

oldalú irodalmat hagytak hátra, 
melynek legértékesebbjei a X— 
X I I I . századból származnak. Az 
arab orvostudomány nemcsak meg-
mentette és átvette az ókor ered 
ményelt azzal, hogy a legkiválóbb 
arab fordítók tolmácsolták a gö-
rög orvostndomány munkáit, ha-
nem itt is, mint a tudomány leg-
több területén, tényleges előreha-
ladást ért el. És ezt nemcsak a 
distinctiok, classificatlok pontos és 
gondos koresésének köszönheti, ha-
nem legelsősorban dialektikus mun-
kamódszerének. Az arab tudósok 
megszabadulva az örökség homok-
zsákjaitól magát a természetet fi-
gyelték. Rhazes, a nagy arab orvos 
emelkedik ki elsőnek a középkori 
orvosok közül kiváló klinikai meg-
figyelőképességével és azzal, hogy 
a betegség megfigyelését, a tanítás-
ban leírását többre értékeli, mint 
a theoretikus spekulációkat. í gy 
az ő orvosi tudása már nem volt 
könyvbölcsesség. Az ókori anyag 
assimilatioját, rendszerezését, h a 
tapasztalati anyag systematizálá-
sát azonban Avicenna fejezte be. 
Monumentális alakja kiemelke-
dik az arnb renaissanceban, a X. 
század elején és minden elődjét, 
még magát Galenost is elhomályo-
sítja, s egy félévezreden át a leg-
nagyobb hatású az orvostudomány-
ra. Neve évszázadok mnlva is még 
nemes csengésű és honfitársai, a 
tádzsik nép immár szabad fiai még 
ma is zarándokolnak sírjához. Sztá-
linabádban orvostudományi kutató-
intézet, Bokharában, szülőföldje 
szomszédságában az állami könyv-
tár viseli nevét. 

Abn Ali el Hossen be Abdallah 
Ibn Sina, akit keleten röviden Ibn 
Sina, Nyugaton a toledói fordító 
iskolában elferdített Avicenna né-
ven ismernek, a nagy perzsa költő 
Firdanszi és a ml István királyunl; 
kortársa volt. A ml időszámításunk 
szerint 980. augusztus 18-án, a mo-
hamedán időszámítás szerint 370-

ben, vagyis a rövidebb holdhóna-
pokkal számoló mohamedán idő-
számítás szerint ezer év előtt szü-
letett Afsenában. Már egészen kis 
gyermek korában azonban Bokha-
rába került, amely a mai Szovjct-
ÜzbeWsztán és Szovjet-Tádzsikisz-
tán területén alakult félig függet-
len birodalom fővárosa volt és ahol 
apja előkelő hivatali tisztet töl-
tött be. Itt a perzsa-arab kultúra 
fővárosában igen gondos nevelés-
ben részesült. Különleges, rendkí-
vüli tehetségét már egészen fia-
talon elárulta. 10 éves korában ki 
vülről tudta a Korán mind n 114 
versét és azok a tanítók, akik a 
grammatikára, jogtudományra, ma-
tematikára. fizikára, filozofiára ta-
nították, alig tudtak eleget Jenni 
az ő tudásra szomjazó szellemének. 
Idegen segítség nélkül ís, fáradha-
tatlanul olvasva, a lényeget meg-
lító, éles Ítélőképességgel, cso-
dálatos szorgalommal igyekezett 
behatol ni a tudomány mélységeibe 
és szinte páratlan emlékezőképes-
ségével megőrizni az olvasottakat. 
Az orvostudományba annak egyik 
jeles művelője vezetto be, de igen 
gazdag tapasztalatokat szerzett a 
betegek észlelésével is. Orvosi tu-
dásának híre hamarosan olyan 
nagy lett, hogy 17 éves korában a 
nagy beteg Nnh ben Manszur emlr-
hez hívták tanácskozásra. A kúra, 
amelyet ajánlott, meggyógyította az 
emirt és ez hálából engedélyt adott 
neki a fejedelmi könyvtár korlát-
lan használatára. Avicenna ala-
posan ki is használta az engedélyt 
majdnem állandóan a könyvtárban 
tartózkodott és ez igen nagy mér-
tékben segítette elő további tanul 
mányait. A sok szobából álló, sza-
kok szerint rendezett, igen gazdag 
könyvtárban olyan munkákat ta-
lált, amelyeknek legtöbben még a 
"imet sem ismerték és amelyeket 
megelőzően ő sem látott és az-
után sem tniált meg ismét. Sokat 
tanult ezekből. Ez az értékes 

könyvtár nemsokára a lángok mar-
talékává lett.. Irigyei, ellenségei 
meg is vádolták akkor Aviceunát, 
hogy ő gyújtotta fel, mégpedig az-
ért, hogy a könyvekből merített 
tudást egyedül birtokolja és meg-
akadályozza, hogy a tudáshoz má-
sok is hozzájárulhassanak. 18 éves 
korában fejezte be tanulmányait. 
Azután átvette apja hivatalát. Már 
akkor egész sorát tette közzé, nem 
OTVOSÍ tanulmányainak. 21 éves ko-
rában atyja meghalt. Jelentős va-
gyont örökölt tőle. Ez időben a 
nagy mohamedán birodalom már 
szétesőben volt és mindenütt har-
cok dúltak. A Samanidák nralma 
alatt virágzó, magas kultúrájú te-
rületre betörnek a türk törzsek, s 
Avicenna menekülni kénytelen. Az 
ősi Chorezmbe költözik és ettől 
kezdve igen mozgalmas, változa-
tos éveket élt. Különböző, egy-
mással állandóan harcban álló fe-
jedelmek udvarában működött, 
mint államférfi, mint orvos, mint 
csillagász, mint tanító és író. A 
tudós léte abban az időben a ke-
nyéradó fejedelem kegyétől füg-
gött. A megélhetés kényszerítette 
őt is fejedelmi szolgálatra. Hiva-
tali feladatainak végzése közben 
is tudott időt szakítani azonban 
megfigyelésekre, kutatásokra, iro-
dalmi működésre. A hamadáni emir, 
akinek kegyét ugyancsak eredmé-
nyes gyógykezelésével nyerte el, 
amikor a felkelők leverésére ve-
zetett egyik hadjáratából vereséggel 
tért vissza. nagyvezérévé nevezte 
ki. A zsoldos katonaság parancs-
nokai vezetésével azonban fellá-
zadt ellene, körülve'to házát, el-
fogta. kincseit elrabolta és kivégzé-
sét követelte. Az emir csak nagy 
nehezen tudta életét megmenteni: 
átmenetileg, hogy a katonaságot 
megnyugtassa, megfosztotta nagy-
vezéri tisztségétől és ígéretet tett, 
hogy kiutasítja az országból Há-
zában rejtegette azonban Avicen-
nát. Az emir halála után fia nem 

kívánta Avicenna szolgálatait. El-
rejtőzködve egy patikus barátja 
házában dolgozott és titokban fel-
ajánlotta szolgálatait az iszpaháni 
emirnek. A levelezés miatt felség-
sértés gyanújába keveredett. TSbb 
hónapot várfogságban kellett töl-
tenie, do a fogságban is dolgozott. 
(Itt írta híressé vált önmagát gú-
nyoló négysorosát, mely szerint a 
Sifa nem,hozott neki gyógyulást és 
a Nadsat szabadulást). Sikerült ne-
ki később álruhában megszökni én 
hosszú vándorlás, veszedelmek kö-
zött, testvérével és két rabszolgá-
val átvágja magát a Kara-Knm 
sivatag homok-tengerén, h eljut I«*-
pahán elővárosába, Taberánba. 
Ott már barátai és tisztelői várták, 
nkik ruhát, lovat hoztak neki, s így 
kisérték az iszpaháni udvarba, 
ahol fejedelemnek kijáró tisztelet-
tel fogadták. Ott folytathatta 14 
éven keresztül nyugodtan kutató és 
írói működését, s itt fejezte be or-
vosi és filozófiai fő munkáit. Isz-
pahámbnn Igen jelentős orvosi gya-
korlatot folytatott, berendezett kór-
házban gyógyított, rendszeresen ta-
nított, kidolgozta a betegészlalés 
és beteggyógyítás módszereit. 

Életrajzi adatait a 34 éves koráig 
irt önéletrajzából ismerjük. Ezt az-
után egyik barátja és tanítványa 
folytatta A folytatás több arab iró 
nál megtalálható, de a későbbi 
szerzők adatai elég megbízhatat-
lanok. Egybehangzóan mondják 
cl életrajzírói, hogy nem tartott 
mértéket a munkában, feláldozta 
még az éjszakai pihenést is, de 
nem vetette meg a földi élet gyö-
nyöreit sem és ezek élvezetéhen 
sem Ismert határt. 58. életévében 
túl gyorsan ragadta el a halál, ami-
kor fejedelmét a Hamadan elleni 
hadjáratban kísérte. Természeté-
nek megfelelően a legerősebb sze-
rekkel gyógykezelte saját magát, 
majd amikor látta, hogy közel a 
vég, szétosztotta egész vagyonát, 
a szegények között és rabszolgáit 
felszabadította. 1037. júniusában 
halt meg Hamadánban. Sírját még 
ma is őrzik. 

(Folytatása következik). 


