
6 Szombat, 1978. április 8. 

Hulló levél, 
sárga levél... 
Cmlikszis Dankó Pistára 

M Utolsó út ján Nagyvá- voltak hallani a „legmagya-
• radra utazott volna rabb zeneköltöt", ahogy a 

társulatával, de a Bihar fiatal újságíró Móra Ferenc 
megyei Tenkén erőt vett r a j - nevezi. 
ta a régi gyötrődés. Szörnyű Betegségének híre hama-
vérömlés döntötte ágyba, rosan elterjed az országban. 
Ügy vitték haza Csengődre. Mindenfelől jönnek az aggó-
A pusztából köszönte meg dó levelek, Győrből, Nagy-
levelében a szegedi sajtó váradról, Aradról, nemkü-
szeretettel teljes támogatá- lönben a fővárosból. De már 
s á t . . . úgy látszik, k é s ő n . . . 

Még mintha neki lett vol- Álljon Itt a beteg nőtafa 
na köszönnivalója s nem is egyik utolsó levele, 1902. 
azoknak, akik szerencsések aug. 25-1 keltezéssel: 

«...A szegedi előadásra (valószínűleg a -Halász sze-
retője- előadására cóloz! Cs. Gy.) elmegyek még a kopor-
sóból is, de hamarabb is Szegedre megyek, huzamosabb 
időre, mert itt már hadilábon állok a koszttal, örökké csir-
két eszek, és már olyan szépen tudok kukorékolni, hogy ha 
valami kiéhezett szegedi özvegy tyúk meghallja, rögvest 
rám mászik. Egészségem fuccs I Azt hiszem, az ősz vagy a 
tavasz elbánik velem, azért sietek haza, hogy a hazai édes 
földbe temessetek el. Isten veled, ölel igaz barátod számta-
lanszor, Dankó Pista." 

(Levél Jenő nevű barátjához. Eredetiben a Somogyi 
Könyvtárban.) 

A nótaköltő megérezte a gatta, mesélte, hogy beteg-
ség közeledtét. sége alatt is nótái javítgatá-

1903. március 29-én távirat sával foglalatoskodott. Tőb-
érkezett a szegedi városháza bek közt az „Egy cica, két ci-
uraihoz. A fényes tollú ma- c a : . k e z d e t ű v e l nem volt 
dár e lha l lga to t t . . . megelégedve. Az volt a meg-

Előzőleg már egy bead- győződése, hogy a hangsúlyt 
vény is érkezett Szeged vá- az első szótagra áttéve, pat-, 
ros hatóságához, melyet a togósabbá válhat a csárdása, 
magyar irodalom kiválóságai Czirfusz dbktor, kezelőor-
írtak alá (köztük Jókai Mór, vosa sem engedte már el-
Herczeg Ferenc, Rákosi Je- utazni Dél-Olaszországba, 
nő s mások) — közölve, hogy Betegágyánál felesége s uno-
Dankó Pistát örök büszkesé- kahúga Mijó Ilona (Dvorzsák 
gére mégis csak Szeged adta Antalné, ő beszélte el a nó-
a hazának. A nótafejedelem taköltő utolsó napjait) tar-
utolsó óhajtását tolmácsolta tózkodtak, s adagolták fel-
az Irat, hogy ha majd a szí- váltva a betegnek a mandu-
ve megszűnik dobogni, vi- latejet, ugyan ml mást is 
gyék haza szülővárosába, s adhatott volna már az o r . 
ott temessék el a szegedi te- vos!? 
metőben, ahol édesebb lesz a — Dankó Pista utolsó nap-
siri nyuga lom. . . jait é l i . . . ! — kiabálták a 

1902 júliusában már na- rikkancsok künn az utcán. S 
gyon beteg volt Dankó Pista, az „esti szenzáció" behallat-
Utolsó félesztendejét a sógo- szőtt a nyitott ablakon, 
ránál töltötte a fővárosban, a — Nagyon súlyos beteg 
Pauler utca 2. sz. házban, vagyok . . . de még nem hal-
Levelek hosszú sorában bú- doklom! Próbált fölegyene-
csúzkodott barátaitól, isme- sedni a nagybeteg. Éppen 
rőseitől, kik közt ott volt akkor toppant be hozzá Ni-
már a fiatal Móra Ferenc is. kolits Döme, a legjobb ba-

— Fiúk, az Isten áldjon rát, az aradi ügyvéd, törté-
meg! Én is iszom, igya- netesen bajusz és szakáll 
t o k . . . ! nélkül. 

Valójában — dehogy ls Dankó nagyon megrémült, 
ihat már a jó csengődi buc- papnak nézve barátját , 
kásból, amiről a nótája ls — Ide ne gyere! Nem kell 
úgy szól, hogy csodaerő vol- még a halotti szentség . . . ! 
na b e n n e . . . Még halottas ágyából is 

Hiába, a kaszás ember f ö 1 a k a r t k e l n i < h o « y kocsi-
csak nem akart tágítani b a üljön, s elmenjen Pósa 
mellőle. Először csak a ci- Lajoshoz búcsút venni, 
garettát ütötte k( kezéből, Felesége csitítgatta. Az 
majd a poharat, s végül még asszony, aki igazán őrangya. 
a feketekávés csészét is iri- l a v o I t " e k i szatymazi ide-

Nyiinak 
az üdülők 
A Balaton-parton május-

ban fokozatosan megnyitják 
a SZOT üdülőházait. A 
parvitdék 21 üdülőtelepén 
— ahol szakszervezeti nya-
ralóházak vannak — rövi-
desen befejezik az előkészü-
leteket a vendégfogadásra. 
Mindenütt újjáfestették a 
szobákat, a társalgókat, fel-
újították a régi épületeket és 
sok helyen ú j berendezések-
kel cserélték fel a régi gar-
n i tú ráka t ' 

A Balaton-part szakszer-
vezeti üdülőházaiba össze-
sen 130 500 vendéget várnak 
a főidény tlz turnusában. Az 
ellátás változatlanul - jónak 
ígérkezik. Gazdag lesz a 
kulturális és a sportprog-
ram is. ' 

Rajiunk is múlik 
A magas vérnyomásról 

Nem tudjuk, hogy az ókor, 
a középkor embere, vagy akár 
múlt században élt ősünk 
szenvedett-e a magas vér-
nyomástól. Talán ha vala-
melyik elszánt kutató a mú-
miák vizsgálatára adná a fe-
jét, a hipertónia hatásaként 
föllelhető betegségből kö-
vetkeztethetne egykori je-
lenlétére. így létéről sem 
olyan régen beszélünk: Bu-
dapest kórházaiban a 20-as 
években vezették be a vér-
nyomásmérést. Azóta azon-
ban egyre több szó esik ró-
la, nemcsak nálunk, hanem 
szerte a világon. A leggya-

gyelte tőle. 
Pedig még élni 

volna. Nótatermése közül 
mintegy harmadfélszázat: ki-
válogatni, hogy azokat kiad. 

jétől kezdve a koporsója be-
„pretPt t z á r t á l « - Dicsőségében nem 
szeretett o s z t o z h a t o t t a dalköltővel, 

de keserveit megfelezte az 
emberrel. Ha kellett, visel-

hogy az elelmes „zeneszer- dúsait, 
zók" eltálajdoníthatnak Csongor Győző 
szerzeményeiből. Nádor Jó-
zsef dalszerző, aki' a főváro- (A befejező rész 
si betegágyánál ls meglátó- következik.) 

Á testvérváros 
hírei 

Odessza 1978. április 10- sen vettek részt, melyen A. 
én nevezetes évfordulót I. Komlev, a Szovjet—Ma-
ünnepel: a város 34 esz- gyar Baráti Társaság Odesz-
tendővcl ezelőtt, ezen a szal Tagozatának vezetőségi 
napon szabadult fel a fa- tagja mondott beszédet. Fel-
slszta megszállás alól. szólalt többek között Lip-

* ták Józsefné, a jelenleg 
Nemrégiben Ukrajna Odesz- Odesszában tanulmányi rész. 

sza megyei pártbizottságán a képzésen levő magyar egye-
VB tagjai a Szocialista Mun- temisták vezetője is. A nagy-
ka odesszai hőseivel, vál- gyűlés végén a baráti ma-
lalatok, építkezések, a köz- gyar nép életét bemutató 
lekedés, valamint mezőgaz- dokumentumfilmeket vetl-
dasági termelőszövetkezetek tettek. 
és állami gazdaságok dol- A „Znamja Kommunizma" 
hozóival és tudósokkal ta- (A kommunizmus zászlaja) 
lálkcztak. A résztvevők előtt c. újság interjút közölt a 
a párt megyei bizottságának Baráti Társaság Odesszai Ta-
első titkára, N. K. Kiricsen- gozata felelős titkárával, 
ko szólalt fel. Beszédében a F Szamojlovval, aki rész-
megye dolgozóinak elmúlt letesen beszámolt a Szov-
évi eredményeit, a követke- jetunió és Magyarország 
z5 évi terveket és a tize- közötti gazdasági és kultu-
dik ötéves terv feladatait rális kapcsolatokról. Külön 
elemezte. A Szocialista Mun- beszélt Odessza és Szeged, 
ka 119 hőse írta alá „A me- valamint Odessza megye és 
gye minden dolgozójához" c. Csongrád megye barátságá-
felhívást, melyben hang- ról. A „Vecsernyaja Odesz-
súlyozzák az alkotó, önzet- sza" c. napilap arról ad 
len, teljes odaadással vég- hírt, hogy az építőipari gé-
zett munka fontosságát. Rá- pek gyára határidőre telje-
mutatnak. hogy fel kell ku- sítette a magyarországi meg-
tatni és ügyesen ki kell rendeléseket. Talajdöngölő 
aknázni minden tartalékot, gépeket, festékszóró komp-
mellyel a munka hatékony-
ságát és minőségét fokozni 
lehet. ígéretet tettek hogy 
az 1978-as tervet október Odessza 14 ipari 
7-re, a Szovjet Alkotmány 
Napjára teljesítik. A talál-
kozó résztvevői levelet In-
téztek. Brezsnyev elvtárshoz. 

• 

Februáriján múlt 30 éve, 
hogy a Szovjetunió és 

resszorokat és 
szóló gépeket 
hozzánk. Ebben 

parkettcsi-
szállítanak 

az évben 
vállalata 

teljesít magyar megrende-
léseket: fémvágó padokat, 
lángvágókat, kábelt, acél-
huzalt és mezőgazdasági be-
rendezéseket gyártanak Ma-
gyarország számára, cserébe 
a város hűtőgépeket,- kon-

Magyar Népköztársaság alá- zervlpari és borászati ész-
írta a barátsági, együttmű- közöket, Ganz kikötődarukat 
kődési és kölcsönös segély- és Ikarusz buszokat kap. 
nyújtási szerződést. Az « 
odesszaiak a nevezetes év-
forduló tiszteletére ünne-
pélyes megemlékezést tar-
tottak. A város lakosságá-

Az odesszai „Dovzsenko" 
filmstúdióban egy új, két-
részes tv-filmet forgatnak, 
címe: A forradalom mar-

nak képviselői a Tudósok sálija. Főhőse Mihail Va-
Házában ünnepi nagygyűlé-

Változékony, szeszélyes március 
Az idei tavasz első hónap- koztak hazánkban. Az Észak- kozott kisebb csapadékfölös-

jának időjárása meglehető- Európában felgyülemlett hi- leg, míg nagyobb mértékű 
sen szeszélyesen alakult. A deg légtömegek 20—25-e kö- csapadékhiányt az ország 
hónap első hete kellemesen zött még egy utolsó rohamot északkeleti tájain tapasztal-
meleg és verőfényes volt, a intéztek ellenünk, rövid Idő- hattunk. A Dél-Alföld csa-
hőmérséklet csúcsértékei or- re az ország egy részére padékviszonyairól a követ-
szágszerte 17—21 Celsius-fok visszahozva a telet, a hőmér- kező adatok tájékoztatnak: 
között alakultak, s a napi séklet 4—6 fokkal süllyedt a Bácsalmás 34 m m (89%), 
középértékek 6—8 fokkal normálérték alá, s hazánk Kiskunhalas 41 mm (124%), 
voltak az évszaknak megfe- nagy részén — főként a Du- Kistelek 29 mm (81%), Ezen-
lelő szint fölött. A korai ki- nántúlon — kiadósan hava- tes 26 mm (79%), Szeged 31 
tavaszodást ígérő enyheség zott. A kellemetlenül hideg, mm (82%), Makó 40 mm 
azonban nem tartott sokáig, télies napok után a hónap (114%), Mezőhegyes 38 mm 
mert 7-én az Atlanti-óceán végén gyors időjavulás kö- (100%), Orosháza 35 mm 
északi térségéből származó szöntött be. ez azonban saj- (100%). 
hideg légtömegek árasztot- nos, nem mutatkozott tartós- Szegeden a havi középhő-
ták el a Kárpát-medencét, a nak, mert április elején a mérséklet 6,8 Celsius-fok 
hőmérséklet 8—10 fokkal hőmérsékletnek újabb jelen- volt, a sokévi átlagnál 0,5 
visszaesett az előző napok- tős visszaesése következett fokkal magasabb. A hőmér-
hoz képest s az ország több be. A hőmérséklet havi kö- séklet csúcsértéke 20,5 Cel-
részén futó hózáporok kelet- tápértékeiben a hónap vál- cius-fok volt, 30-án jegyez-
keztek Az igen változékony tozékony időjárása meglehe- ték fel, a minimum —4,5 
hőmérsékletű óceáni léghul- tősen kiegyenlítődött, azok Celsius-fok, 23-án követke-
lámok folyamatos fölénk országszerte a sokévi átlag zelt be. A napsütéses órak 
áramlása időjárásunkat szer- körül vagy kevéssel fölötte havi összege városunkban 
fölött szeszélyessé tette: 7— alakultak. 130 volt, ez kereken 10 sza-
17-e között az enyhe napfé- A csapadékellátottság az zalékkal kevesebb a 143 óras 
nyes és csapadékos, havazá- ország nagyobb részén mér- sokévi átlagnál, 
sos és zivataros időjárások sékelt hiánnyal zárult, csak Dr. Péczely György 
gyors egymásutánban válta- délen és délkeleten iputat- egyetemi tanár 

sziljevics Frunze, a kom-
munista párt és a szovjet 
állam kiemelkedő harcosa, a 
kiváló hadvezér, a Szovjet 
Hadsereg megszervez 5je. A 
film ötven hősi napot ele-
venít fel a polgárháborúból 
attól kezdve, hogy Lenin 
kezdeményezésére Frunzét a 
Déli Front főparancsnokává 
nevezik ki. Vrangel teljes 
megsemmisítésére. Frunzét 
G. Jegorov. a fiatal csel-
jabinszki rendező és színész 
alakítja, Lenint pedig J. Ka-
lurov. A filmet a Szovjet 
Hadsereg és a Hadiflotta hat-
vanéves jubileumának tisz-
teletére készítik. 

• 

Odesszában gyakran szere-
pelnek Európa. Ázsia és 
Amerika különböző orszá-
gainak művészei. Az odesz-
szai zenekedvelők nemré-
giben a perui nemzeti szim-
fonikus zenekar hangverse-
nyét élvezhették. Carmen 
Morál vezényelt, aki La-
tin-Amerikában az egyedüli 
nő ilyen nagy zenei együt-
tes élén. Ebben az évben 
többek között Mitchel, az 
ismert spanyol énekes és Li-
liana Bareva bolgár éne-
kesnő lépett fel Odesszá-
ban. 

Mihail Iljas 

koribb betegségek egyike. 
Ezért is ez a témája az idei 
Egészségügyi Világnapnak. 

Életkor + 100 
Magyarországon egymillió 

embernek magasabb a vér-
nyomása a normálisnál. Ha 
jóidőben vetődött a beteg a 
rendelőbe, szíve, érrendsze-
re még nem sínylette meg a 
vér erős nyomását. S gyógy-
szerekkel ez meg is előz-
hető. 

Mi is a magas vérnyomás 
lényege? Hogy milyen nagy 
a vér nyomása, az a továb-
bított vér mennyiségétől, a 
szívösszehúzódások erejétől 
és számától, részben a kis 
artériák tágasságától, az ál-

folyásolja. Egyes ásványi 
anyagok is elősegítik a be-
tegség létrejöttét, különösen 
a konyhasó. Az orvosok föl-
tételezik azt is, hogy a ke-
vés testmozgásnak, a túlzott 
„kényelmességnek" is szere-
pe lehet az efféle bajokban. 

Honnan tudjuk meg, hogy 
betegek, vagyunk? Legtöb-
ben akkor megyünk csak 
orvoshoz, ha „visznek", 
amikor már nagyon f á j va-
lami. Márpedig a hipertónia 
nem fáj. Ezért sokan évek-
ig elélnek ezzel a betegség-
gel, anélkül, hogy panaszuk 
lenne. Csakhogy közben 

• alattomosan kifejlődnek a 
szövődmények. 

Az elhanyagolt magas vér-
nyomás nagy ellensége a 

táluk kifejtett keringési el- szívnek: szívnagyobbodás-
lenállástól függ. Ha ezek a hoz, szívtágulathoz vezet, 
kis erek beszűkülnek, akkor később szívelégtelenség jö-
megnő az ellenállás és het létre. Az egyébként is 
emelkedik a vérnyomás. Az szűkebb erekben lassan mész 
idegrendszernek és az egyes rakódik le, s ez vérellátási. 
hormonoknak is van vér-
nyomást szabályozó tevé-
kenységük, amelyek szintén 
a szívműködésre hatnak, 
vagy a kis artériák tágassá-
gát — így ellenállását — be-
folyásolják. 

A normális értéket nem-
zetközi reprezentatív fölmé-
rés alapján határozták meg. 
Ma is helytálló a számítás: 
ha ki-ki életkorához — mert 
ez is döntő — hozzáad szá-
zat, megtudja, hány higany-
milliméternek kell lennie 
vérnyomásának. Fiatalok és 
középkorúak egészségesek-
nek tudhatják magukat, ha 
vérnyomásuk általában nem 
haladja meg a 140/90 érté-
ket. Ha többszöri mérés után 
160/95 higanymilliméternél 
magasabb a nyomás, leg-
többször hipertóniát állapít 
meg az orvos. (Hatvan éven 
túl azonban az ennél na-
gyobb számtól sem kell fel-
tétlenül megijedni.) 

Ellenség 
a kényelem 
és túltápláltság 

Ahhoz, hogy védekezzünk 
a betegség ellen, előbb az 
okait kell ismernünk. Az 
eseteknek mindössze 10—15 
százalékában vezethető visz-
sza szervi bajokra. Legtöbb-
ször azonban nem lehet tud-
ni, mi okozza a hipertóniát, 
valószínű, egyszerre több té-
nyező közösen felelős érte. 

Az öröklött ha j lam az 
egyik. Ha a családban már 
van magas vérnyomástól 
szenvedő beteg, az utódok 
között is előfordulhat. Lu-
das lehet a vegetatív ideg-
rendszer fokozott érzékeny-
sége is, Ilyenkor a környe-
zeti hatásokra túlságosan ls 
reagál a szervezet. Aki so-
kat eszik — különösen ál-
lati zsírokat — ugyancsak 
nem tesz Jót önmagának. A 
hízás még a gyógyszerek 
hatását is kedvezőtlenül be-

táplálkozásl zavarokat okoz. 
Igen súlyos szövődmény az 
agyérgörcs, az agyvérzés, a 
szemideghártya károsodása 
és a veseműködés romlása. 

Mit tegyünk? 
Ha már kialakult a ma-

gas vérnyomás, és az ok va-
lamilyen szervi baj , akkor 
az alapbetegséget fogja gyó-
gyítani az orvos. Ha a bű-
nös ismeretlen, akkor vér-
nyomáscsökkentő gyógy-
szerrel veszik föl ellene a 
harcot. Téves a köztudat-
ban az a hiedelem, hogy ha 
„beállt" a normális vérnyo-
más, abba lehet hagyni az 
orvosságok szedését. Az 
egyensúly akkor fölborul a 
nyomást emelő tényezők és 
a gyógyszer csökkentő ha-
tása között, és minden ma-
rad a régiben. Tehát folya-
matosan kell szedni az or-
vosságokat. 

Ugyancsak jó gyógyszer, s 
az egészségeseknek megelő-
zésül is szolgál, ha helyes 
életmódot alakítanak ki ma-
guknak. Senki ne mondjon 
le a napi hét-nyolc órai al-
vásról. Az aktív pihenés, a 
kikapcsolódás a test és a 
szellem épségét is konzer-
válja. A gyaloglás, a kirán-
dulás, az úszás, a kerékpá-
rozás jótékony hatású a 
vérnyomásra is. Nem árt, 
ha kalóriatáblázatot füg-
geszt ki a háziasszony a 
konyhában, s óvja övéit az 
elhízástól. Ügyelhet arra, 
hogy kevesebb zsír kerüljön 
a rántásba, és inkább keve-
sebb, mint több só — min-
den ételbe. 

Nem is tudjuk, kihez szól-
junk, amikor az idegrend-
szer kímélését kérjük. Ki-
nek-kinek az idegeit kelle-
ne megóvni a nagy feszült-
ségektől, szorongásoktól. 
Családtagok, munkatársak 
— embertársak: egymás 
egészségéért is felelősek va-
gyunk. 

Chikán Ágnes 

i r • Befejeződtek 
az ifjúsági jogásznapok 
Tegnap délelőtt befejező-

dött a József Attila Tudo-
mányegyetem állami és jog-
tudományi kara és annak 
KISZ-szervezete által ren-
dezett VIII. ifjúsági jogász-
napok. Dr. Kemenes Béla, a 
rendező bizottság elnöke ün-
nepélyes keretek között hir-
detett eredményt, s díjakat 
adott át a háromnapos ren-
dezvénysorozat versenyein 
legjobb teljesítményt nyúj-
tott hallgatóknak. 

A jogesetmegoldási ver-
seny megosztott első díját, 
1100 forintot Bory Endre 
szegedi és Gál Miklós pécsi 
versenyző nyerte, a 800 -fo-
rintos második díj szintén 
szegedi hallgatónak, Sisák 
Péternek jutott. Három „ — 
egy szegedi, egy pécsi és egy 

500—500 forintos harmadik 
díjat kapott. A" büntetőjogi 
perbeszédverseny első dí-
ját és az azzal járó 1500 fo-
rintot á budapesti Drasko-
vits Tibor nyerte, a szellemi 
öttusát pedig a pécsi jogtu-
dományi kar csapata. Juta l -
muk egy 1500 forintos 
könyvutalvány. Szintén 
könyvutalványt kapott a jo-
gi keresztrejtvény-pályázat 
nyolc nyertese, 200—200 fo-
rint értékben. Az orosz szak-
szövegfordítási versenyt a 
pécsi Holló András nyerte 
meg, a szegedi Kis-Lukács 
Margit és a szintén pécsi 
Báthori Csaba előtt. 

Az ifjúsági jogásznapok a 
díjkiosztás után dr. Papp 
Ignác dékánhelyettes zár-

budapesti — leendő jogász szavával értek véget 


