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Bekövetkezett , amire senki nem gondolt: a mindig mo-
solygós, segítőkész, fáradhatatlan Bajtai László elment, 
örökre. Legutóbb a folyóirat alapításának 25. évforduló-
járól megemlékező jubileumi ünnepségen, február 20-
án fotózott , képei meg is jelentek az ünnepségről szóló 
beszámolónkban. 74 éves volt.

A folyóirat megalapítása óta követt e, segített e min-
den lépésünket, nélküle nem tudtunk volna annak tar-
talmára, megjelenésére koncentrálni, minden „mást” 
ugyanis ő intézett  a banktól a postán át a könyvelőig, 
s a lapszámokat is ő jutt att a el az előfi zetőkhöz… És ott  
volt fényképezőgépével az Országházban, az ünnepe-
ken, a riportokon, minden érdekes-értékes pillanatot 
rögzített . Mindenki ismerte őt, elképzelhetetlen volt, 
hogy nélküle induljak útnak sajtótájékoztatóra, interjú-
ra, riportokra, konferenciákra. Mindent látott  gépének 
objektíve, amit csak elképzeltem! Fél szavakból értett ük 
egymást. És nem csupán a BARÁTSÁGnak készített e fo-
tóit, mindig gondolt a többi nemzetiségi lapra, eleget 
tett  a kéréseknek és fi gyelmeztetett , kinek küldjem, kik 
várják a képeket. 

Pedig nem a fotóriporterség volt az eredeti hivatása: 
egy alumíniumöntöde ügyvezető igazgatója volt nyug-
díjba vonulásáig, bár közben is együtt  dolgoztunk a 
Neue Zeitungnak, ahol utazó riporter voltam. Sokat tu-
dott  a nemzetiségekről, tisztelte, szerett e az embereket, 
ahogyan őt is mindenki szerett e, örömmel üdvözölte, 
ha találkoztak. Maga volt a rendíthetetlen megbízható-
ság, az igaz emberség. Pótolhatatlan.

Kérem, így emlékezzünk rá!

Mayer Éva

Somogyi Zsuzsanna felvétele


