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Csütörtök, 1985. január 17,

Vese nélkü l. . .

Miért nem szőr főzhet 
Mr, Smith a Balatonon?

M ennyit ér egy emberi élet? 
A választ valójában nem is 
igényeljük, a pótolhatatlan 
veszteségeket nem szokás 
pénzben kifejezni. Hogy most 
mégis feltesszük e többnyire 
szónoki kérdést, annak konk
ré t oka van. Az év elején m un
kához látott a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem I. 
számú G yerm ekklinikáján a 
régen áhított műveseállomás, 
s így ma m ár hozzávetőleges 
pontossággal kijelenthető, hogy 
egy veseelégtelenségben szen
vedő gyerm ek életbentartása 
évenként tízezer nyugatné
m et márka.

Dr. M űtényi Miklós prófesz-
szor, az intézet igazgatója azt 
is hozzátette: dialízissel akár 
húsz-huszonöt évig lehet élni, 
hacsak a beteg időközben nem 
ju t egészséges veséhez. Ang
liában van rá eset, hogy vala
kinek gyerekkorában a veséi 
felm ondták a szolgálatot, s 
azóta m ár gyereket szült. Ily 
módón nemhogy a túlélésre 
lett esélye, hanem gyakorlati
lag a teljes em beri életre. 
Ugyanakkor negyedszázada 
még m indenki m eghalt vese
elégtelenségben.

A mentőcsónak
Könnyen fogalmazódik hát 

az újabb kérdés: m iért nem  
áldozott többet a magyar 
egészségügy korábban  — jól
lehet szükségben és ígéretben 
nem volt hiány — a gyógyí
tásnak erre a területére? Nyil
ván azért, hangzana a válasz, 
m ert sürgetőbb orvosolnivalói 
voltak. És még így is — a 
szakem berek szerin t — mű- 
szerezettsegben tekintélyesebb 
az elm aradásunk a világszín
vonaltól. m int húsz évvel ez
előtt. 'Következésképpen a 
nagy késéssel véghezvitt fe j
lesztések ' is üdvözlendők. A 
debreceni, a szegedi és a buda
pesti gyerm ekklinika egyide
jűleg kapott két-két Ggmbro 
típusú, svéd művesét, s ezek 
egyelőre elegendőek az orszá
gos igény kielégítésére.

— A teljes veseelégtelenség
— m ondta Miltényi professzor
— csecsemő- és gyerm ekkor
ban az egyéb fejlődési rend
ellenességekhez képest ritka  
kórképnek  számít. Ismereteim 
szerint az öt—tizenhat éves 
korosztályon belül Magyar- 
országon évente mintegy tíz 
ilyen eset fordul elő.

— Növekvő a tendencia?
— Inkább úgy mondanám, 

hogy az ellátás javulásával 
több esetet fedeznek fel. Most 
vettünk fel például egy kis
lányt. aki rendszeresen spor
tolt. Fejfájásra panaszkodott, 
ism ételten kivizsgálták, csak 
éppen a vérnyom ását felejtet
ték el megmérni, holott, mint 
a huszonnegyedik órában k i
derült. az jóval kétszáz fölött 
volt. m ert a kislány veseeleg- 
telenségben szenved. Az esé
lyek azonban a sarkíto tt példa 
ellenére javultak. Megfelelő 
belgyógyászati kezeléssel a 
kórkép kialakulása korábbi

stádium ban megakadályozha
tó, vagy a végső veseelégtelen- 
seg időpontja kitolható. Ezért 
én azt az álláspontot képvise
lem, hogy a gyermekkori vese
elégtelenségek felismerése lett 
gyakoribb és nem a m egbete
gedések száma. Jelenleg h ar
m inc-negyvenre becsülhető az 
ilyen betegségben szenvedők 
száma, vagyis a három regio
nális központban két-három  
évig kell művesével ezeket a 
gyerekeket életben tartan i. 
Átlagosan ennyi idő, telik el, 
am íg valaki transzplantáció 
révén egészséges veséhez jut. 
Gyerekeknél ez a lehetőség 
még kedvezőbb, mivel ők a 
szüleiktől- is kaphatnak vesét.

Ami nem változtat azon a 
szomorú tényen, hogy egészen 
mostanáig évente jó, ha egy 
gyerek életben maradt. És pe
dig azért, m ert a mentőcsó- 
nakba lényegesen kevesebben  
fértek, m in t ahányan a süllye
dő hajon tartózkodtak. A m ár 
meglevő felnőtt-m űvese állo
mások — az ottani orvosok 
együttérzése és v ita thatatlan  
kollegialitása ellenére — csak 
egészen kivételes esetben fo
gadtak gyerekeket. Nyilván
valóan azért nem valamennyi 
rászorulót, m ert nem győzték 
kapacitással. Egy dialízis há
rom, három és fél órát igé
nyel, s ki m erné mérlegelni, 
hogy teszem azt. egy kétgyer
mekes családapa helyett más 
kerüljön a gépre . . .

— A vesemosás egy fajtájá t, 
az úgynevezett peritoneális 
dialízist korábban is csinál
tuk. Ez lényegében egy has- 
üregi öblögetés, am elynek se
gítségével ki lehet vonni a 
szervezetből a mérgező anya
gokat. Néhány hónapig foly
tatható  ez az eljárás, s olyan 
esetekben eredményes, am ikor 
csak átm eneti veseelégtelen
séggel kell számolni. Sikerült 
így is néhány gyereket előké
szíteni az új vese fogadására. 
Van a módszernek egy fejlet
tebb változata., amj több évig 
hatásos, otthon ifc élvégezhető, 
de ez még devizaigényesebb, 
m int a művese alkalm azása.

Megváltozott küldetés
Maga a beruházás tervsze

rűen alakult. Az egyetem és a 
m inisztérium  együttesen te 
rem tette elő a ráv-alót. Az épü
let, ahol a műveseállomás lét
rejött, kívülről sem m it se vál
tozott a  század eleje óta, kü l
detése lett más. Az egykor re t
tegett diftéria-pavilon falán 
em léktábla hirdeti az ezredik 
sikeres gégemetszést, 1913-as 
keltezéssel. A bejárati ajtón 
most ez olvasható: veseosztály. 
A folyosón sápadt szülők ba
busgatják pizsamás, szemmel 
láthatóan vidám  kicsinyeiket. 
Egyik közülük, tétovázásomat 
látva, balra m utat: ott van a 
művese-állomás.

A szurdokpüspöki, nyolc és 
fél éves S. Ferike az első p á
ciens. Négy nővér serénykedik 
az utánozhatatlan palóc akcen
tussal beszélő kiskoma körül, 
aki prioritásával — a TV- 
H íradóban is szerepelt — or
szágos hírnévre tett szert, bár 
ez őt nem túlságosan érdekli. 
Kétéves korától beteg, sokat 
volt m ár kórházban: Salgótar
jánban. a Heim Pálban s 1980 
óta itt az 1-es számú Gyer
m ekklinikán. „Édesapám esz
tergályos, édesanyám nem jár 
sehova dolgozni, m ert nem  bí
rom cipelni az isko la táská t.. .”

Dr. Sallay Péter osztályve
zető tanársegéd készségesen 
tájékoztat a telepítési tervről, 
am elynek lényege, hogy fél év 
elteltével m ajd hozzávetőlege
sen hetven-nyolcvan százalé
kos kapacitással dolgoznak. 
Tizenöt-húsz olyan gyerekről 
van tudomásuk, akik előbb- 
utóbb rászorulnak a művesére. 
Egy készülékkel, folyamatos 
üzemelés mellett, hat gyerek 
életbentartására van lehető
ség. kettővel tizenkettőére. 
Jelenleg azonban csak két m ű
szakra van szűkösen személy
zet: négy nővér, egy technikus 
és egy takarítónő. Jóllehet a 

, helyiséget úgy alakíto tták  ki, 
hogy további két berendezés 
beszerzése esetén megkétsze
rezhető legyen a maxim álisan 
kihasznált kapacitás. Esetleges

központi áram kim aradástól 
sem kell m ár tartan i, m ert a 
beruházás részeként leit. önálló 
agregátora a  klinikának s így 
nem kell attól tartani, m int 
korábban, hogy a  m űtőtraktus 
és az intenzív osztály a maga 
életm entő készülékeivel ideig- 
óráig egyszerűen tehetetlenné 
váiik.

— A dialízis kétnaponként, 
hetente háromszor történik — 
mondta Sallay doktor —, s i 
term észetesen az lenne az 
ideális, ha a' gyerekek csak a 
kezelésre jönnének be, emel
lett rendesen járnának  iskolá
ba és a családjukkal élnének. 
Sajnos azonban ez. csak a bu
dapesti gyerekek esetében já r
ható út, a vidékiek hosszab
ban élvezik m ajd a vendég
szeretetünket. Ami egyúttal 
azt is jelenti, hogy gondos
kodnunk kell itt helyben a ta
níttatásukról s a pszichológiai 
gondozásukról.

Transzplantációs
program

Az utóbbi különösen fontos, 
annak ellenére, hogy a gyere
kek kisebb m értékben hospita- 
lizálódnak, m int a felnőttek. 
Életben tartásuk azonban nem 
lehet egyszerűen holmi orvosi 
teljesítm ény. Egzisztenciálisan 
nem kerülhetnek olyan tete
mes hátrányba, am it később 
egészséges vesével, a monoton 
kezelés elhagyásával m ár. kép
telenek lesznek behozni. Min
denképpen a rra  kell töreked
ni. hogy a sikeres transzplan
táció után ki-ki az életkorának 
megfelelően illeszkedhessen be 
az epek társadalm ába, ö n m a
gában kétnaponként három, 
három és fél óra időveszteség 
még nem végzetes, vannak, 
akik ennyit utaznak a m unka
helyükre s onnan haza.

Persze más lenne a helyzet, 
ha m indenki rendelkezne ott
hon saját művesével. Még' ol
csóbb is lenne az üzem elteté
se, m ert hiszen a kórházi költ
ségeket ezáltal meg lehetne 
takarítan i. V isszatérve angliai 
példánkra, az ottani betegbiz
tosító egyszerűen kikölcsönzi 
a berendezéseket, m iután azok 
kezelését a betegek a  kórház
ban elsajátították. Az SZTK- 
nak a továbbiakban mindösz- 
sze annyi a dolga, hogy két
hetenként házhoz szállítsa a 
szükséges kellékeket, s ha úgy 
adódik, a berendezések jav í
tásáról is gondoskodik. Vagyis 
senki nincs korlátozva a m oz
gásában. Még az is elképzel
hető. hogy egy m ár régen vese 
nélkül élő biztosított hét vé
gén elmegy valahová vitorláz
ni. s a második napon a kö
zeli fekvőbeteg-ellátó intézet
ben „tisz títta tja meg a vérét”. 
M agyarországra is érkezett 
olyan kérés. Mr. Sm ith-től — 
aki m ár nagyon sok. szépet és 
jót hallott a Balatonról, m in
den vágya a hullám ain ször
fözni —, hogy . van-e mód a 
közelben dialízisre . . .

De ne legyünk m axim alis
ták. É rjük be annyival, hogy 
az 1984-es esztendőtől kezdő
dően vélelmezhetően gyermek 
nem hal meg veseelégtelen
ségben. Akiről kiderül, hogy 
ilyen betegségben szenved, az 
művesével életben tartható. 
M inden rászoruló beleke
rül az úgynevezett transz
plantációs program ba, am elyet 
maga a m űtétet m ajd elvégző 
I. számú Sebészeti K linika 
regisztrál. A kiválasztásnál 
nem  a jó kapcsolat és nem is 
az érkezési sorrend számít, 
hanem csakis és kizárólag a 
vércsoport alapján megállapí
tott egyezőség. Vagyis ju that 
valaki a betegsége megállapí
tása után pár héttel is új vesé
hez, míg mások, meglehet, 
négy évig várakoznak.

Csökkenthető lenne ugyan a 
várakozási idő, ha minden 
használható vese valóban á t
ültetésre is kerülne. M anap
ság azonban ennek még vannak 
akadályai nálunk. Másrészt: 
ha ugrásszerűen m egszaporod
nának a transzplantálható ve
sék. akkor könnyen kiderül
hetne, hogy az erre szolgáló 
sebészeti kapacitás túlságosan 
véges. De ez m ár egy másik 
történet.

Kertész Péter

HANGLEMEZFIGYELŐ
Kall ós Zol tán kedves dalai

A KÖZÖSSÉGI és nem zet
tudatot az együttesen átélt tö r
ténelmi események form álják 
valóságossá, minden nyelvi, 
földrajzi és eszmei hatásnál 
erősebben. Ezt a sorsközössé
get több m int kétszáz éve for
m álják gyakran tragikus ese
mények. ám az erdélyi magya
rok (székelyek, csángók) még
is úgy őrzik ezek em lékét m in
dennapjainkban is, m int a ma 
is fontos családi ereklyéket szo
kás őrizni.. S mintegy a felol
dás egyetlen lehetőségeként, 
m ára egyedülálló irodalm at és 
költészetet hoztak létre sorskö
zösségük átéléséből, személyes 
hangú önéletírásokban, a m últ 
század közepétől meginduló 
paraszti memoárirodalofnban, 
s nem utolsósorban a népze
nében. Az indokolt befeléfor- 
duiás és önsajnálat minden 
mástól jól elkülöníthető folk- 
lór-karakterisztikum m á vált, 
amely csak itt és csak így jö
hetett létre. Kallós Zoltán v á
logatása hazája dalaiból m ind
ezeknek á mementója.

A szinte szimbolikus nevű 
faluban, Válaszúton született 
folklorista itthon is jól ismert. 
Gyűjtései, a Balladák könyve 
és az Új guzsalyam m ellett 
megjelenésükkor csak pult alól 
kapható sikerkönyvek voltak.
A néptáncmozgalom hetvenes . 
évekbeli fénykorában számos *■ 
fiatal zarándokolt el Kallós
hoz.

Kallós itthoni hanglemezé
nek elkészítését a Muzsikás 
együttes, Juhász Zoltán és Hal
mos Béla segítették életre. 
.Most a gyűjtő áll az előtérben" 
— sugallja a borítón Korniss 
Péter fotója: az „adatközlő” 
alakja elmosódott, a háttérben 
m arad. Most Kallós, a folklo
rista énekel.

Vajon mitől válik kedvessé 
néhány dal egy gyűjtő szá
m ára? Talán attól, hogy eze
ket ő is szinte ugyanúgy tudja 

és akarja  elénekelni, m int azok, 
akiktől hallotta. Szinte  ugyan
úgy, de nem teljesen úgy, 
mert Kallós egyúttal módsze
res és felelős is anyagával 
szemben. Tipizál, általánosít, 
s ezáltal könnyebben eltanul- 
hatóvá teszi a  jellemző meg
oldásokat. M értéktartóan, de 
jellegzetesen díszít; nem hagy
ja túlburjánzani az egyedi 
érzelmeket, de nem is tünteti 
el ezeket. Tudatossága az 
anyagválasztásban is megmu
tatkozik; Kallós legtöbb ked
ves dala ism ert daltípusok r i t
kán hallható variánsa, s bizto
sak lehetünk benne, hogy ez 
nem pusztán helyi adottság.

Az is bizonyos, hogy Kallós 
nem véletlenül lopja be dalai
ba az olyan zenei finomságo
kat, m int a moll és írig sor
zárás váltakoztatása egy da
lon belül, vagy m int az inga
dozó magasságú harm adik 
fűk, vagy a régies lyd hang
menet. Mély és tudatosan ki
dolgozott improvizálás ez, a 
variálás valódi term észetének 
megmunkálása.

SZERENCSÉS P IL L A N A T 
BAN  iskolát terem thetett vol
na ez az előadói koncepció és 
stílus, hiszen valóban szinté
zise az európai daléneklési tu 
datosságnak és a magyar népi 
hangvételnek. S ha így lett 
volna, ma nem áriáznának 
vagy „fuvoláznának” annyit 
az énekesek népdaléneklés 
ürügyén. Csakhogy szerencsés 
pillanatok ritkán  adódnak, s 
talán ezért is olyan m érhetet
lenül szomorú  ez a lemez.

A szomorúság hangulata még 
a tréfás, vidámabb dalokat s 
a katonadalt is átszövi a ke
servesekben. lírai dalokban 
pedig természetesen adódik. A 
szerelmi tém ájú dalok is az 
idegen földön bújdosó jöve
vény, az őt elárulok közt „ké- 
telegve” járó em ber dalai: 
minden szöveget ez a kény
szer határoz meg. Mégsem 
egysíkúak vagy pusztán lemon- 
dóak ezek a dalok. Az idegen- 
ség. a bújdosás alapélményén 
belül szám talan árnyalat, sok
féle. erőteljes kép jelenik meg, 
s ezek érzelmi kidolgozottsá
gukkal válnak lenyűgözővé. 
Gyakran, drámai, sőt, draszti
kus a következtetés: ..Kinek
panaszoljam magam, ' Kinek 
mondjam a bánatam , / . . .  
Megmondanám a virágnak,
De az megmondja az ágnak,

/  Nem mondom én. csak a 
földnek. Mert az nem mond
ja senkinek.” (Válaszúti ke
serves) Máskor attól hatásos 
a szöveg, hogy bizonyos, m ára 
m ár közhellyé vulgarilázódott 
form ulák eredeti, érzeimileg 
hiteles és szellemes alakjával 
találkozunk benne: „Nem is
m ertem  az örömet, azt sem 
tudom : milyen lehet? A bá
natot jól ismerem, m ert az 
mindig itt  van v e lem . . .  / 
Minden napfeljötte előtt, köny- 
nyemmel megmosdom előbb.

Mosdóvízre nincsen gondom, 
m ert a könnyemben megmos
dom.” (Mezőségi lassú)

A SZÜLŐFALUJÁBÓL, Vá
laszúiról való dalok pedig egé
szen különösek, szinte szokat
lanok. Annak ellenére, hogy 
alapképletük, form ájuk közis
m ert (düvőkíséretes lassú ti
zenkettes. vagy felező nyolcas), 
dallam vezetésük helyenként 
meglepően eredeti és egyedi. 
A szövegeket is sajátos logi
ka teszi különlegessé. „Messze 
földre megyek, elbujdosom in 
nét Szép szülőhazámat nem 
látom meg többet. Fúdd el 
jó szél, fúdd el hosszú útnak 
porát. Hosszú útnak porát, 
fakó lovam nyomát” — kez
di az ism ert szövegű lassú. 
Majd m intha hirtelen egészen

„Dzsesszfórum magyar együt
tesek és külföldi szólisták rész
vételével" — olvashatjuk a 
budapesti tavaszi fesztivál elő
zetes programfüzetében a 
nyomtatás idején még bizony
talan tartalm ú közlést. De 
ahogyan köz.eledik 1985. m ár
cius 22., a fesztivál nyitónap
ja. úgy kapnak lassan végle
ges form át a műsorok is.

A dzsesszfórummal kapcso
latos előzetes tárgyalásoknak 
egyetlenbiztos pontjuk volt 
csak, az. hogy a Magyar Rádió 
'fe ltétlenül1 részt "vesz-vele, m á
sodszor is a tavaszi fesztivá
lon. S ha tekintetbe vesszük, 
hogy Magyarországon inkább 
kevés értő  rajongója, m int 
heterogén összetételű nagykö
zönsége van a dzsessznek. örül
nünk kell. hogy a rádió és a 
fesztivál összefog a dzsessz 
népszerűsítéséért. E cél érde
kében kétféle műsort ta rta l
maz a dzsesszfórum program 
ja : egy nagy koncertet és két 
kisebb — talán a kifejezés 
nem pontos, de érzékletes 
— kam ara-dzsesszkoncertet. 
Előbbit az Erkel Színházban, 
a két utóbbit a Vigadó K am a
ratermében  rendezik meg.

Az Erkel Színházban m ár
cius 25-én az est első felében 
Dollár Brand ad szóló-zon
gorakoncertet. ö  az úgyneve
zett avantgarde dzsessz imp- 
rovizatív stílusának neves 
képviselője. Eredeti neve Ab- 
dullah Ibrahim és szárm azá
sához hűe.n afrikai gyökerű 
zenét játszik, nem a szám unk
ra jóval ism ertebb am erikai 
dzsesszt. Igen jó zenész, re
mélhetően nálunk még szokat
lan stílusa sokak tetszését nye
ri m ajd el.

Az est második felében Paul 
McCanders trió ja  lép fel. A

A Michelangelo jelleméről 
alkotott egyik tévhitet oszlat
ja el a napokban Firenzében 
közzétett dokumentum. Mi
chelangelo 1557-ben tan ítvá
nyának és barátjának. Gior- 
gio V asárinak írt sajátkezű 
levelében ugyanis a  követke
zőket írta : „Ha a szégyenbe 
bele lehetne halni, már nem  
lennék az élők sorában.” A 
mester a római Szent Péter 
bazilika déli apszisának (a ke
resztény templomokban az 
oltárt m agába foglaló szen
télyt nevezik így) a boltívé
ben becsúszott építészeti hiba 
m iatt érzett bűnbánatot.

A művészettörténészek ed
dig — tévesen — azt hitték, 
hogy Michelangelo elhárított 
magáról minden felelősséget a 
nevezetes szakmai tévedés 
ügyében. Az alapkőletételtől a 
többi között Bram ante, Raf- 
íaello és Michelangelo tervei

másról volna szó, szándékol
tan profán kitérővel folytatja 
az eddig kissé patetikus hang
vételt: „Jó ló volt a fakó. jó 
a viselete. Á ldja meg az Is
ten, aki felnevelte”. Ám ez a 
kitérő, m int rögtön kiderül, ki
zárólag a nagyobb hatás ked
véért tö rténik; azért, hogy 
utána még nagyobb súllj'al té r
hessen vissza a kezdeti érzel
méhez: „Porladozik csontja,
fekete föld nyomja. Az én 
bús szívem is csak a bú ron
gálja”. Ugyanaz a dal végül 
szinte a XX, század költésze
téből ismerős tömörséggel zá
ru l: „Idegen országban, idegen 
emberek. Járok az utakon, sen
kit sem ismerek".

A lemezt „összerázás” zá~- 
ja, a táncm ulatságok legjobb - 
kedvű tánca: „Addig éle' ,
amíg élek, amíg zeng bennem 
a lélek, Zeng a lélek, zeng 
a szó, zeng a szerelem-ajtó".

Bárhogyan is értelmezzük 
ezt a daít. (addig élek, am ed
dig, mindegy, m ert úgysem én 
szabom 'm eg, vagy: addig van 
életem, am íg életkedvem van) 
Kallós Zoltán hangjában itt 
sem kerekedik felül sem a 
„csakazértis", sem a mulatás 
vidámsága. Táncolni való ked
vünk egészen biztosan nem 
lesz, ha ezt a lemezt hallgat
juk.

Lévai Júlia

hazai közönség ismeri őt, a 
népszerű Oregon együttesből. 
Szomorú oka van annak, hogy 
McCanders új formációval áll 
közönség elé: októberi, szege
di koncertjük után az NDK- 
ban autóbaleset érte az együt
test és ütősük, Collín W alicott 
meghalt. McCanders — ki m a
ga fúvós hangszereken játszik
— új trió jának két tagja, 
Theo Jorgensmann  szaxofonos 
és Barre Phillips bőgős. Ha az 
előbb Dollár Brand zenéjét az 
improvizatív, afrikai jelzőkkel 
illettük, akkor Paul McCah- 
ders trió jának m uzsikáját az 
eklektikus, tom antikus szavak
kal jellemezhetjük.

A vigadóbeli két kam araest 
a dzsesszben work-shop néven 
ism ert módon valósul meg. Ez 
annyit jelent, hogy egy zenész
— jelen esetben Szabados 
György, illetve a jugoszláv 
Petar Ugrin — kitalálja, meg
kom ponálja fő m otívum aiban 
azt a zenei alapanyagot, am it 
azután meghívott partnereivel 
ad elő. Ez a koncerttípus há
rom-négy napos stúdió elő
m unkálatot igényel, ahol m in
denki hozzáteszi egyéniségének 
megfelelő ötleteit, s végül a 
hangversenyterem ben alakul 
ki a végleges, sokszor meg
ism ételhetetlen forma. Inkább 
a dzsesszt m ár értő. kicsit 
profi közönségnek készülnek 
ezek a koncertek.

Jó lenne, ha a két egymásra 
ta lá lt partner, a Magyar Rádió 
és a budapesti tavaszi feszti- 
vál a jövőben sem hagyná 
veszni a dzsesszt, s ezzel a 
program jával megteremtené, 
folyamatossá tenné azt a 
dzsesszfórumot. am it Budapest 
olyannyira nélkülöz.

Hajdú Éva

alapján 120 évig épült és á t
épített római székesegyház 
szóban forgó részét annak 
idején le kellett bontani és 
újjáépíteni. Az eddig k iadat
lan Michelangelo-levél azon
ban cáfolja azt, a korábbi ál
lítást,, m iszerint az építész a 
hibát segédjének, Bastiano 
San G im ignanónak tu lajdoní
totta.

A dokumentum a Michel
angelo levelezését tartalm azó 
ötödik, egyben utolsó gyűjte
ményes kötetben jelent meg. 
Az első kötetet mintegy húsz 
évvel ezelőtt adták ki a rene
szánsz művész .szülővárosá
ban, Firenzében. A most meg
jelent utolsó kötet az 1553. 
március 25—1564. február 14- 
íg terjedő éveket öleli fel. Az 
utolsó levelet Michelangelo 
három  nappal 89. évében be
következett halála előtt irta.>

Dzsesszfórum tavasszal

A  moralista M ichelangelo
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