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Ál-Párizs az I. világháború idején

Ál-Párizst építettek az I. világhábo-
rú idején a franciák, hogy a néme-
tek inkább azt bombázzák az igazi 

helyett. A talmi Párizs a valóditól kicsit 
északabbra kezdett megépülni, és nem kar-
tonpapírból, hanem sokkal tartósabb anya-
gokból. Ráadásul nagyon gondosan kidol-
gozott részletekkel, közvilágítással, elvégre 
a „fények városát” kellett megmintázni. 
Így aztán csináltak vasútállomást – a Gard 
du Nord-t „koppintották le” –, kivilágított 
vonatutánzatokat, vasúti pályákat. A dísz-
letfestők még arra is ügyeltek, hogy koszos 
legyen az álgyárak üvegteteje.

A XX. század elején a trükk be is válha-
tott volna, hiszen a radar még 1918-ban is 
csupán gyerekcipőben járt, a német bom-
bázók felszereltsége, műszerezettsége pedig 
igencsak primitív volt. Legénységük kézi 
bombázást végzett: a markukban tartották 

a robbanószerkezeteket azok „uszonyánál” 
fogva, és elengedték a bombákat, ha úgy lát-
ták, hogy azok „jó” helyre kerülnek.

A háború azonban előbb véget ért, mint-
sem az ál-Párizs teljesen megépült volna. Vi-
szont Párizs nélküle is megúszta komoly károk 
nélkül. A talmi Párizs hamarosan teljesen el-
tűnt, de fotói megvannak – idézte fel a történ-
teket a The Daily Telegraph című brit lap.

Tükörkép készítette: kémenes árpád

A hamis Párizs térképe és egy hamis vasútvonal

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire napos idő várható, helyenként fá-
tyolfelhőkkel, a hegyvidéken tartósan felhős, kö-
dös tájak is előfordulnak. Csapadék nem várható. 
Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.
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skandi 
 készítette: benedek enikő

Fölöttébb szomorú vagyok, tehetetlen düh 
lakozik bennem, mert a sors keze ismét lekent 
nekem egy hazait. Csak tehetetlen szemlélője 
voltam, amint a halál elragadja tőlem egyik 
példaképemet, divatos szóval élve: mentoro-
mat, akit szerettem, becsültem, akire mindig 
felnéztem, annak dacára, hogy soha nem 
kereste bennem azt a nyavalyás X-faktort. 
Vadalics Ödönről van szó, akinek rendíthe-
tetlen bátorságát ma, eltávozása után is csak 
csodálni tudom.

Mikor megmondták neki, hogy meg kell 
halnia, egy arcizma sem rándult. Továbbra is 
nyugodtan evett, ivott, vidám és játékoskedvű 
maradt. A tanulást sem hagyta abba. Egy ha-
lálhír nem ok a műveletlenségre.

Később, amikor szerelmes lett, hevesen 
udvarolt, könnyes szemmel simogatta kedvese 

arcát, testét, s óriási lélekjelenléttel forró csókot 
váltott vele.

Aztán megnősült, szerette is az asszonyt, s 
igazi halálmegvetéssel négy gyereket nemzett 
neki. Bár nyomasztó élete volt, sosem hagyta 
cserben kötelességérzete. Szorgalmas közgaz-
dász volt, fáradhatatlanul dolgozott. A csa-
ládjáért. A gyerekei jövőjéért.

A nehéz nyugdíjaséveket szelíd tűréssel vi-
selte, bátor szívvel járt kocsmába és szemrebbe-
nés nélkül mondta be – ha jó kártyajárása volt 
– a kisbetlit. Betegségét pánikot nem ismerve 
tűrte, már rég beletörődött a megváltoztatha-
tatlanba.

Így élt példaképem és mentorom, Vadalics 
Odön, s tette ezt a biztos halál tudatában.

98 éves korában hunyt el váratlanul, vég-
elgyengülésben.

A biztos halál tudatában
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