
ŐRSZIGETHY ERZSÉBET: 

ÜNNEPÉLY VÁROSLAKÓKNAK 

Nem ettem én ma egyebet, csak egy csöbör aludttejet! -
kering az énekszó a téren hömpölygő sokaság fölött. A több ez
res hallgatóságnak nem éppen ez a dal az étvágycsinálója, ha
nem a hagyma, a paprika és a hal testes illata. 

A július 12-i Bajai Népünnepélynek két főszereplője volt; 
az Eutópai Kisebbségek V. Fesztiváljának együttesei és a Ha
lászlé. A Sugovica parti Szentháromság tér alkalmi szabadtéri 
színpadán néptáncosok, énekesek, zenészek változatos műsor
ral szerepeltek, eközben a rendhagyó közönség forró bográcsok, 
föl-fölágaskodó lángnyelvek között jött-ment, tüsténkedett. 
Hatszázharminc főzőhelyen gyújtottak alá a halászlének, és a 
háromlábú tüzes állványok mellett hosszú asztalokat telítettek 
a vendégek számára. Nem volt két egyforma vendégváró asztal. 
Fehér damaszt abroszok és színes asztalterítők, piros, fehér, sár
ga gyertyák, szalvétaköltemények kékből, sárgából, a vázákban 
napraforgó, rózsa, szegfű, gerbera, plasztik tálban, porcelán 
vagy üvegtálon a kísérő ennivalók; krémes, habos sütemények, 
rétes, pogácsa, torta. Sörösüvegek, boroskannák és palackok, 
kólák és gyümölcslék, vodka és pálinka, Napóleon-konyak és 
orosz pezsgő szintén a fogyasztókra várt. 

Népszámlálást ugyan nem tartottak, de az bizonyosnak 
látszott; ha minden főzőre legalább tíz, de inkább húsz kosztos 
jutott - hét-nyolcezren vacsoráztak a téren. 

A negyvenezer lakosú város apraját-nagyját a József Atti
la Művelődési Központ hívta népünnepélyre. A sokszínű ötle
tekben gazdag rendezvény szervezője Béres Béla volt, a 
művelődési központ igazgatója. 

A siket a kiváló előkészítésnek, rendezésnek, irányításnak 
köszönhető. A tavalyi halászlé-ünnepet a város alapításának 
300. évfordulója tiszteletére rendezték meg - 450 főző részvéte
lével. Az idei halászléfőzésre az első lépésben a tavalyi főzőket 
hívták meg; felajánlották nekik a kotábbi főzőhelyüket. Csak 
ezután regisztrálták az új jelentkezőket. A bajaiak mellett nem 
idevalók is jelentkeztek: a dél-afrikai főző érkezett a 
legmesszebbről, és örömmel fogadták a Németotszágba emigrált 
bajaiak passaui kolóniájának küldötteit. (A főzök teljes névso-
tát és helyét-szektot/szám - közzétették a népünnepélyre ké
szült újságban. 

A halászléfőzők számítógépes térképet kaptak a 
helyszínről, így minden főző pontosan tudhatta, hol lógat
hatja fel a bográcsát. Az asztaloknál kis tüzifatakás és 
tűztakóhelynek való méretes bádogtepsi várta a főzőket. A 
program götdülékeny menetéről százötven tendező gondos
kodott. A jobbára diákokból és munkanélküliekből álló 
rendezők csoportját egy hétvégi táborban tanították ki fel
adataikra. 

A tavalyi bajai népünnepélyt a városi önkormányzat 
félmillió forinttal támogatta, idei hozzájárulása egymillió fo
rint volt. A művelődési központ "A bajai halászLE" című 
alkalmi újságjában tette közzé a rendezvény hatvan támo
gatójának a nevét. Az adományok - hozzájátulások éttéke 
cirka négymillió forint. A főzök is legalább egymilliót áldoz
tak a rendezvényre. 

Fontos hát a városnak ez az ünnep. Hogy miért, ponto
sabban Béres Béla fogalmazta meg a LÉ című újságban. "A Ba
jai Népünnepély... két lényeges dologban.... eltér a hagyomá
nyos fesztiválfotmáktól... résztvevői nem csupán passzív szem

lélői az eseményeknek, hiszen mindenkinek a főzőhelye körül 
akad tennivalója. K i fát aprít, ki halat tisztít, ki az étkező asz
talt díszíti ízlésének megfelelően. Még a meghívott vendégek
nek is jut a feladatokból, ha más nem, hát a kóstolás rituális 
művelete... NÉPÜNNEPÉLY, ami mindenki ünnepét jelenti, de 
elsősorban a városlakóét." 

A július 12-i ünnepélyen nem fért be minden jelent
kező a Szentháromság térre. Vagy százötvenen egy közeli 
parkolóban főzték a hallevet. - Jó, hogy ők is ünnepelnek -
mondta Béres Béla, - az lesz az igazi, ha az is eszébe jut a ba
jainak, hogy együtt, jó társaságban a lakótelepi házak közt is 
fölállítsa a bográcsot. 

És hogy európai híre legyen a bajai virtusnak, a passauiak 
felkérésére a bajaiak a német Duna-parton is rendeznek egy 
halászléfőző népünnepélyt. 
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