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Kié az elsőbbség? 
 

  Régen volt olyan mozgalmas a kanizsai írótábor a részemre, mint az idén, a 
hatvanhatodik. Ezerkilencszázhatvannyolc után évente riportokat készítettem a Belgrádi 
Televízió Magyar Műsorának, majd az Újvidéki Televíziónak a jelenlevő írókról, a tábor 
műsorairól, az eseményekről, s ez néha nem is volt könnyű, mert jobban szerettem 
volna én is nyugodtan sétálni az őszi Tisza-parton a társaimmal. Mióta nyugdíjas 
vagyok, azóta sokkal kényelmesebben tudom eltölteni az időt. Az idén a szervezők 
alaposan megrakták a napokat, vagy szerepelnem kellett, vagy részt venni a 
programban, nem lazsálhattam. Mindjárt első nap délutánján, a megnyitók és Maurits 
Ferenc íróportréinak kiállításának megtekintése után Tolnai Ottó új könyvéről 
beszéltem, igaz, ennek a fölkérésnek nagyon örültem, mert hatod magammal 
mondhattam el olvasói élményeimet erről a szép könyvről. Gondoltam másnap 
hajnalban kihasználom azt a szokásomat, hogy korán kelek, sétálok egyet a 
napsütéses folyóparton, ilyenkor a legszebb a Tisza. Volt mit látnom, Várady Tibor még 
korábban ébredt, ő már visszafelé igyekezett, mikor találkoztunk. Megvárt engem is, 
aztán mi voltunk a reggelit készítő asszonynak az első vendégei. Nincs ettől 
élvezetesebb, régi baráttal meginni az első kávét. Később felmentem az írásomért, mert 
tízkor kezdődött az a tanácskozás, amely a humorhoz való viszonyunkat firtatta. A 
szöveget még itthon megírtam, az volt a címe, hogy Van-e kedvünk nevetni, de úgy 
jártam vele, mint sokan mások, hogy nem volt idő a majd tíz perces szöveget felolvasni, 
inkább én is elmondtam egy anekdotát az életemből, mások is így tettek. Délután az Art 
caféban a vajdasági kiadók új könyveit mutatták be a főszerkesztők, ott kellett ülöm, 
hiszen a Forum volt olyan figyelmes, hogy hetvenötödik születésnapomra megjelentette 
válogatott novelláimat, amelyeket Fekete J. József válogatott, velem a szerkesztőnő, 
Berényi Emőke beszélgetett el róluk. Igaz, hogy a születésnapom véletlenül éppen 
április 11-ére, a magyar költészet napjára esik, de a kiadó gesztusa jólesett, a könyvnek 
persze örültem. És a szerkesztőnő azt a címet adta a kötetnek: Mintha más írta volna, s 
ez, akármilyen furcsa, de nagyon pontos cím, ennyi év után saját novelláimat is úgy 
olvasom, mintha valóban más írta volna őket. Aztán este megint szerepelnem kellett, 
mert a Tisza-parti vendéglő teraszán levetítették a Zöld hajú lány 1982-ben rögzített 
változatát, és Jónás Gabriellával, ismert színésznőnkkel, a rockopera címszereplőjével 
részt vettünk a vetítésen, hátha a nézőket érdeklik egyes részletek, esetleg kérdeznek 
valamit. Itt az volt a legérdekesebb számomra, hogy a terasz egyik asztalánál egy 
hattagú szerb emberekből álló társaság tanácskozott, hivatalos ügyekről volt szó, mert 
dátumokról, feladatokról vitáztak. Aztán megszólalt a zene, néztem a régi felvételeket, s 
egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a szolgálati úton levő társaság abbahagyta a 
társalgást, ők is az ekránra meredtek. Pedig, mint gondoltam is, egy mukkot se értettek 
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magyarul. A vetítés után odajött hozzám egyikük, kiderült, hogy a Tiszáról 
dokumentumfilmet készítő stábról van szó, és azt kérdezte, nem tiltották be ezt a 
darabot sose. Őket meg ez érdekelte legjobban. Rá kellett jönnöm, hogy azért, mert 
Vicsek Károly, a rendezőnk olyan képi szimbólumokat épített bele a színpadképbe, 
amelyek minden nézőre erős hatással voltak, akkor is, ha ennek esetleg nem ébredt 
tudatára. Csak példaképp említem, hogy az elsőként megjelenő kábítószeres társaság 
tagjai a színpad elejére csücsülve eljátsszák a három majom híres példázatát, egyikük 
a fülét fogja be, nem hall, a másikuk a szemét, nem lát, a harmadik a száját, beszélni 
nem szabad. A lázadó fiatalok úgy tiltakoznak, hogy a híres francia festő Delacroix 
történelmi festményét, a zászlót tartó nőt jelenítik meg. Vagy a lázadó munkások 
felvonulnak, de a tiltakozó plakátjaik teljesen fehérek, semmit nem írtak rájuk, talán nem 
tudják, mit kellene követelniük. Szóval a belgrádiakat is megfogta Lengyel Gábor 
kifejező rockzenéje, a jó szereplőgárda, meg  Vicsek hatásos képei.  

  Másnap reggel egyik rokonom csörgetett rám. Viccesen azt kérdezte, mi van, 
lemondtam szerzői jogomról. Nem tudtam, miről beszél, amíg meg nem magyarázta. A 
Kossuth Rádió reggel bemondta, hogy estére bemutatják az első vajdasági magyar 
rockoperát. Alig tettem le a kagylót, Vicsek Karcsi is hívott, ő is ezt a hírt hallotta. 
Kinyitottam a kütyüt, hadd lássam, miről van szó, s lám egyből a Librariusra, az egyik 
kulturális online újságra nyílt ki az oldal, ahol a főcím valóban az volt: Megszületett az 
első vajdasági rockopera. Megnéztem, ki a cikk szerzője, hát az MTI, a Magyar Távirati 
Iroda szerkesztősége. Rögtön tudtam, valaki emelni akarta a zentai ünnepség fényét, 
vagy maga az újságíró, aki nem ismeri a mi színháztörténetünket, nem tudja, hogy mi 
az igazság, vagy az, aki őt tájékoztatta erről. Nem találtam a szövegben semmi sértőt 
ránk nézve, mármint arra a gárdára, akik 1980-ban hozzáfogtunk a Szabadkai 
Népszínházban a Zöldhajú lányhoz. Ne feledjük, a „féknyúzok” idejét éljük. Kicsit több 
van belőlük, mint szeretnénk, de hát valóban vannak. Annál érdekesebb, hogy arrébb 
sem kellett az oldalról menni sehova, hiszen e cikk alatt ott van a Kanizsai Írótáborról 
szóló, amelynek címe: Tolnai Ottó a legnagyobb hagyományú írótábor díszvendége. Ki 
írta? Ezt is az MTI szerkesztősége jegyzi szerzőként. S az utolsó előtti mondat így 
hangzik benne: A napot az első vajdasági rockopera, a Zöld hajú lány filmváltozatának 
bemutatója zárja. Ezek a dolgok kissé emlékeztetnek a jereváni rádióra, amelynek mai 
híreit Garai Béla, a Grimasz munkatársa, a Magyarzó Pistike mostani apukája szokta 
hetente elmondani az olvasóknak. A hír pontos, csak nem Moszkvában, hanem 
Leningrádban, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Valóban a Zöld hajú lányról 
volt szó, de nem a filmváltozatát nézték meg, akik kíváncsiak voltak, mert filmre nem 
tudott pénzt kapni a csapat, akkoriban a filmkészítés még drágább volt, mint ma, viszont 
sikerült elkészíteni a színházi előadás elektronikus úton való közvetítésének a 
megvágott változatát. Ez olcsóbb volt, de megmaradt, látható. Most írás közben utána 
néztem, a sajnos hivatalos meghívó is ezt a kifejezést használja, de hát ez nem olyan 
lényeges.  
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   Magamban drukkoltam, hogy mindettől függetlenül estére sikere legyen a zentai 
bemutatónak, amelyre nem tudtam odaérni, de az Újvidéki Rádióban reggel már 
hallottam, hogy tetszett a közönségnek. Hozzátenném, nem futóverseny ez, hogy aki 
első volt, az győzött. Az a fontos, hogy jó előadások szülessenek, meg az, hogy kellő 
módon ünnepeljük meg a zentai csata évfordulóját. A tegnapi Magyar Szóban olvasom 
Hajnal Jenőnek, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének rövid nyilatkozatát: „A zentaiak 
számára mindig fontos volt ez az esemény. A zentai csata 300. évfordulójáról is méltó 
módon emlékeztek meg. Azóta a szívük mélyén mindig ott volt, hogy zenei, színpadi mű 
formájában is meg kellene örökíteni. Két rockopera is készült abban az időszakban, de 
sajnos egyik sem került olyan formában színpadra, mint a mostani. Azt hiszem, 
azoknak a próbálkozásoknak méltó lezárása a mostani bemutató…” Ennek őszintén 
örülök. És ez se nem kisebbíti, se nem növeli a Zöldhajú lány valamikori előadásának 
sikerét. Egyszerűen, nincs köze hozzá.  

  Hadd dicsekedjem már el, engem szombaton azzal leptek meg, hogy megkaptam 
Kanizsa község vándorkulacsát, amelyet jóféle birspálinkával töltött fel Bordás Győző, 
az Írótábor szervezőbizottságának az elnöke. Némi közelharc után az említett kulacsot 
sikerült megvédenem a körülötte kóválygó, önmagukat szomjasnak nevező társaimtól, 
arra hivatkozva, hogy nemsokára egyik fiatal írónk, Tékiss Tamás lát bennünket 
vendégül, és aki nála nem iszik, az nem részesül a megígért pörköltben sem. Néha 
nem árt némi fondorlattal élni, noha biztos vagyok benne, hogy a következő 
hónapokban még többször fogok jóféle pálinkát keresni a városban, mert a barátaim 
nem olyan feledékenyek, ha teli kulacsokról van szó. 
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