
ben. . . Ez az .Öregarlyiá.m* ha-
rosséke volt Karcsú, hajlított
ámJ.a, il<opotüas-zöId,bőihuzat.
Itt ült, a krjrrytjklóre tárna.sz}rod-
va, Piiacse]r bácsi, a, kedves, fí:eg;
akit arnoryiszor lefestelrt. [uen a
ksn,apen halt rneg (lrerrr is olyan
égen, a n€gyvgn€§ évekrbeír) a
rnúvász íelsége, Lazaíino. . .

De rnilyep ernber is volt ó; a
rnes_ter?

- [Giivér, kedéLyes, qptirniisüa
-- m,onÜa Marttyrr doktor. - r{z
élet vastag őrijorrerit szerrette.
Mindten, ermi dús, Mvérű, bac-
cltusi. a iőÍailu erő§ borokat
(keveset ivott, de anrrrá rra€yobb
éLvezettél). a vastag sátlart. te,
dtett asztalt, telt údornú nő-
ket.., fu telgn a ószrrótoutt. ,Az
állatok kiizül is ilikáb,b a szétp,
kövér to}renoket rnint a rnac§F
kát, vary a kiskutyáfr. .. Se,
morkodni én csak egyszer lát-
tarrr, egyetlen egJ/szel. anlikor aa.
öccsét temette. . .

A vitrirlberr a rnűy're.sz baszná,
lqti tárgyai.

Ha+.aú,ma,s karifnájíú poezüoka-
lap, rnég a páriz§i idödból; va-
j,o,sárgm f,edezék € rra]p| a szÁl,
,az eiő verése ellen. Senleg-al]akÚ,
vastag üvegpohán; jól mee lehet
m,aC<olni, és rnaiqyokat ,lttrani be-
lőle. És a palettája! Akkora, mint
e$y fél asáaüap. Feszty Árcád
s€ }Ésználha,tott kült,nb€t, ami-
'kor a Kijrlkterpé,rr munlkálkodott...

De rrrricsoda légies szír,noket ke-
vert ki najtal

Ebben a nagy. erős. bacclruqi
emb€rben. e rusztikus egyéní-
sécrben a haj,rralú rnadanak lelke
lakozott, hát nem osodálatos?:
ú,qy 1álita a világot. mint égy
félálornbóI ébr€d6 ,kriltó; kőd-
ben. párábarr. fény-szűrte szí-
neklben, , .

köriiskörűl a falakon a múvész
kepei_

És hqgyan dol,gozott?

- Nagyon ,gyorsaül - monöa
Mrartyn RÓbert. J Egy+8y kö,"-
i§íngrt rrulve szirrte pelcek ala,tt
ktlszüt el. Mirrrttra mo§t is lát-
nám. .. Társaság van ruiilunk "§naaeaz.aa vid,árnan besaél,get,
vícceket mesél (a szójátékot kü-
lönijsen kedvelte), anekdotáák.
Azután hirtelerrr ij§§zéhruzza a
szemét, felfedee egy tiguiá,t,
még jorbharr, megnézi, s rá,rnultát:
oKérlek, álj cs6k oda a káyttu
rnellé... rrern oda, antrebb..,
,Űey... én, most t€ed lefe§t€-
lek!.. S már kezében a knéta.
;rnár ,izgatott üüefib€m alákulnak
a vorralak. Sokszor. rnunka köz-
ben rneg se várta. rníg ery-eg
reszlet kidolÉrrzagára §or kerüi;
ilyemikor - hogy el n€ f€lejt§e
- szarbalyos kézíráesal rögzítette
a rajtzlapra elképzelesei|L. csak
errnyit: >§árEá< vagy ezt: *fény*,
s kesóbb az ujjávarl mázolta
szét a lbdúúket. Azán, ami-
tkor elkeszült a kóp, kétrszerlhá-

A művész önarcképe

roún§aor tisszecsa,etoata a tenye-
rét (itro§ szá,ll,t a rlaétapor!), ki-
ihúata a dereká! rn€€roípogtatta.
e§ folyüaüta a felbéha8yott anerk-
dbtát.. , ' Iát íg,y dolgeott, ör-
dör,,glo§ eyorsasággal ,. . Sdbasem
felejterrr eI egyjk lgvelét. Fíiu-
méből írta, lA vége valahogy ígl'
sóIt: -Jól érzerrr,rnagarq a rnüt
ürsten á,tLrajózturrk Velerrcébe,
ryönyörú idó vol,t, ebéd. eó7t a
lwjós@pitálwt Lgíestctt?tn. . -*

Kinéaí,irtk az aMe]<oí]"
odalerrt az októb€ri park,

Rippl-Rónai pa,rilrja es Adyé és
Móricz ,Z§igrnondé; fák mgrog-
rrai< fel, saját aruryesójijkben

tíindökötrnélr.
etón. foett [<<jn-

a fákról. Gyí-
kok csörögnok Bz avarban. Itt
a ,terwrészet is olyanr, súrú, ahogy
a kerrt ,gaz&íja §zer€tt€. . .

Ezen a tiisztáson étJí,l€}atott
Ady Endre; egy Nyugat-estre
jij,tt Ka,poervárra, és r,€ipokig a
ház vendége volt. Az ú]t melfiett

a

A2 út Deuett Meatty€9sy Fer€nc Janu§-s2oDFa. . .

-Itt élt s Rónai háza m8rad már mlndlg e hsjréE . . .<

A ROMA-DOMBON

*Itt éLt s R.őtwi hÁza matail
wt m,lndig e lwjkk. Kertre
l |erlsad,! MéXgtiizű képei őt-
k Ulőtle, Emlé,kére azért óll-
m e tób:lf, is itt! SzÁz.aÁ.ijk szü-
Éémapjóro, á]llí,,btatta szüIőnnr
osotwJc l<Ózinsép. 1961.o
Kapmváfott, a Róma*domibon

üqlrran hÉt tit vgze,t a város,

§talE<odjik, hernpeireg a nap-
ln:,. S üerr,rr, a [}incében forr a
or.
Rippl-Rónai hélzát - aho], ti-

Elldierrc rryarbt tiilüitt a festő,
SS-tól hallallálg, s hová Pártiz-s-
Ói is hazatérrt - nsmTé€ hodtak
ardbe; az étltízndek a_Iatt szét-
zaladl tnitorokat, üábakelrt, tár-
lakat, kallódó emléke{'ret visz-
aszereztÉlk:. tr,add áljon mes
lt az idó!
niost Vr"rtyn Rőbert fóorúos,

§ppl-Rónai .nevelt fia iakik o
rázban.
vele járunk az emJékeL kö

ifit.
Ezék

zobák,
zínűre
lasá
a]ail<
latú
ein átveródtő naípfény - rnind a
p,gy festő,re errnlékeztet. . .

K,ülönih étzés. Nlirnüha egy

>an a régi, jól ismert jnterieur-
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}Flox és Fllox_

IDtCrlCur, dr. Marayn BóberanéYal

- d]§áf €gy keleti sírerrrlték -Medgyessy Janrrs-srcbra; itt fa-
ragta ki, MtuJ" a fésaerben. MG
úcz rrn4 tarán oda áild<ent le,
a terrneSóre, hogy kiiúa€g;assa a
Rómad,qnb szegierryrrépéL fu a
palk veeÉb€r, - c§aü< a teteje
látszik - még all a rrúterern,
ahol annyi üdMáó m€§t€r dolge
zott; Kernstok, Vedres Márk...
S lnik ilrt€?

E itráz ura igen szerette a tár-
sasagpt.

lMa,rÜ}in doktor lekísér a szút
cs-igalépcsókijn.

- c§ak a helyi naeJ.§Ígokka,l
nern tudott írtegbékélni - rnoútd-

Nóibs Pétet teloételei

ja. - KapoerrÁr elófu€ló§*§ver.
A földbirtotnos főispémorar Inpe
a Bacskaiakkall. Bacskai bácsi
smnory m€sle ünnepelt iesúóje
volt Arrnlyan kukaltyini Bén-
czur Gyula. Emrársan" hárnyart
mot@atták apárnnak, [rog,v
Bac§kai bácsi" az igpq az testí>,
öL kellene utárpzria . ..

.Már kiní, alli.lnk a nap§üté§-
ben Nerleti.ink

Ki ernlékszik mér rájultr?
De áil a háa -S R/futs,i háza

rnarad rnár mi,irdig e harjlék.
Kertje se 'berraad! Máy.túzú ké
pei órzik id6tlen,. . ..

Cralsad Pongrác

l

Nódor llona Jeloétele

^* ífi-lifi; lúpr -akerluk-tűntíe . DicsÖ-
ségük és hattyltlősuk a tóooli szőzadok laoargó áta,ilo,
tórwk múló epizóitia Dolt, rnégis fontos adalék Ázsia
törtétwtéhez,

Ezt kutotja Ecsed i lldikó, ilolctori dlsszertőcifi
jót is erről írto.

- Nehéz térnónak lótszik. Hogyan jutott eszébe?

- Mindig lsotuott o régi, a mtélktől eltérő leltl-
túrók megísnterése. A nuelutanulóst is szerettern, mót
a nlolcailík óItalónostól,

- Milyen ngelueket tanult?

- A kerluk bon
talőllutók szőttlő A
Megitarwltam o jq
oet is.

- Szép. Európai ngehlek?

- Orosz, ongpl, íranno, nálnet. Ameníaai ohhoz
kell, hogru me

- És hc &sait?,

- Anngi .-- Péld,óul o
kírui irodalom, a Tang-ditt+sztio ulzlkod,ósa olott. Eo!
élefie szóló munka és érilekesség , ..

Az Akailémi.a keleti köngatótóbln beszélgetünk.
Ecsedi Itilikó o kírwi és iopdn angdgot kezeli, (Azt hal-
lottuk: nincs tiz embet u, orszőgbon, oki huzá.,hasottló
szakértő). Végig kitűnó tanuló oolt, tuilonlőngos mun-
kőssógótldl is méltónlk bizonyult arro, hogry atatlp-
guűrűs iloktor leg!.en.

Fbtol, szöke lóny, dz orco wetmekien szelíd és
tisztl, a hangj,a Á, Ha felóll, botra tómaszkodik, s a
kollégwnője beleWtol, ílgu segít nelei.

A 40-es éoek elején, amikot llilikó iórni kezilett,
még nem uolt llédőoltős o Hei,ne-Medin betegség

Gy. I.
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