
Varga, Vilmos: A Pece-partról jöttem. Regényes önéletírás színészi érzületekkel. 
Nagyvárad, 2006, 63–68 old.

Többnyelvűség és multikulturalitás
Multilingvism şi multiculturalitate
Multilingualism and multiculturalism 
Mehrsprachigkeit und MultikulturalitätM

A Nagyváradi kulisszák mögött.
Emberek, helyek, szövegek, fordítások.

II. rész

112-en jelentkeztünk a felvételire, és volt előkészítő is. Nagy zsongás, nagy feszültség a színészjelöltek 

körében. Egymást mustrálták a lányok, ki mennyire csinos, ki Mennyire szép, hogy mit vegyen fel a meg-

mérettetésre. A �úk se különben,- csak másként. Terjedtek a rémhírek, hogy csak ennyit vesznek fel, meg 

annyit vesznek fel. Összesúgások egymás háta mögött, ez milyen tehetséges, ezt biztosan felveszik, ez 

már harmadszor felvételizik, ennek nagy protekciója van. 

Az első szűrő vizsga után 40-en maradtunk. A második után vagy 27-en. Nagy izgalmak minden rostánál, 

ki esik ki a lyukon? De mi volt ehhez képest a felvételi vizsga?

Mint rajzás előtt a méhek úgy nyüzsögtünk a kiürített osztályteremben mi a „legtehetségesebbek". Innen 

szólították be az embereket és ide érkeztek azok, akik átestek a tűzkeresztségen. Ki hogy? Kipirultan, 

leizzadva, sápadtan, győzedelmesen, vagy letörve.

Rajtam egy szürke, jól szabott, csalánszövetből készült zakó elég széles vállakkal. Öt ujjal fésülten támasz-

tottam a barna cserépkályhát. Mindenki sétált keresztbe-kasba és némán vagy félhangon ismételte a 

magáét, leírhatatlan gesztusokkal és arckifejezésekkel. Ezt, én kint az udvar sarkában már elvégeztem.

Úgy döntöttem, inkább szemlélődöm, mennyire ki tud vetkőzni magából az ember. Ezt a rajzási állapotot 

csak az szakította meg, mikor valaki kijött a vallatóból. Szerencsétlent körbevették, mint a darazsak, 

egyszerre kérdezett-mindenki. Ha azt mondta sikerült, mindenkin egy kis elkeseredés futott át. Egy 

riválissal több. 

Odajön hozzám az egyik. Tudod, hogy akinek széles válla van, azt nem szeretik? Az nem szokott jó színész 

lenni! Rendszerint az ilyet eltanácsolják. Minek vetted fel ezt a kabátot? Én azt tanácsolom, menj be ingbe. 

Hallom, kiáltják a nevemet. Felocsúdok; bizsergést érzek a derekam körül, mintha nedves lenne a hónal-

jam, most vagy soha, míg az ajtóig érek, képzeletben eljátszom á néma jelenetemet, amit a felvételire 

készítettem. Még egy közgazdasági kudarc nem lesz, most nekiszaladok a színművészeti kapujának, az 

vagy betörik, vagy én esem össze a tövében. 

Egy mélyet lélegzem; belépek. Félhomály. A terem egyik végében van világos, ahol a színpad van, egy 

kevés jut a zsűrire. Vannak vagy kilencen. Az egyiken fekete szemüveg. 

– Jó napot kívánok. 

A Pece-partról jöttem
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Az egész bizottság, mintha dróton mozdították volna őket, felém fordult és szívélyesen visszaköszönt. 

Néhányan összesúgtak. 

– Menjen fel a színpadra. Mivel készült? 

– Pető�: A rab és Pető�: A nép. József Attilától: Születésnapomra 

– Ennyi? 

– Van egy improvizációm is. - Kezdje. A rab című verset majdnem végigmondtam néma csendben. 

Megállítottak. 

– Köszönjük. Mondja A népet. Öt sort engedtek belőle. 

– Kezdje a József Attilát. A harmadik sor után azt is megköszönték. 

– Miről szól a néma rögtönzése? Orosz katona vagyok hátrakötött kézzel a földön, előttem pokolgép 

ketyeg. 

– Tudna teljesen új színpadi feladatot végrehajtani? 

– Megpróbálom. 

Valaki a bizottságból feljött hozzám a színpadra. Joviális kék szemei voltak. Bátorítást éreztem a szavaiból. 

Senkálszky Endre volt. 

– Maga �atalember, jár házakhoz fát vágni. Édesapja tüdőbeteg, otthon fekszik. Hazajön á munkából, a 

kezében ételhordó. Néma csendben megterít és szólítja az apját, aki Már halott. Játsszon! 

Ez váratlanul ért! A színpadon csak egy asztal és néhány szék. Ezekből építkeztem futtában, közben főtt 

az agyam. Kimentem a színpadot körülvevő függöny mögé, hogy majd hazaérkezhessek. A függöny 

mögött ablak nyílt az intézet kertjére. Őszülő fák a „szeptemberi bágyadt búcsúzóban" és a gondtalan 

élet. Én pedig életem nagy-nagy fordulópontjának pillanatait élem. Jó volna kiugrani a földszintes abla-

kon és futni, futni gondtalanul, élni az életet... Nem tudom, mennyit mélázhattam az élet-adta 

lehetőségek fölött... egyszer hallom a zsűri felől kicsit türelmetlen hangon... de messziről hallom... kétszer 

is. 

– Mért nem jön?! 

Belépek anélkül, hogy tudnám, mit fogok csinálni, anélkül hogy átgondoltam volna valamit is. Ezt hívják 

Váradon brahinak. De az agyam szédületes sebességgel kezd peregni. Mit csinálnék én, ha igaz volna 

édesapámmal ez a halál-borzalom?  Elém libben apám örökké ártatlan sovány arca, amint délutáni álmát 

alussza az öreg családi díványon, csak úgy hátradőlve ruhástól. Őt holtan látni?  Mintha minden vérem a 
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mellkasomtól felfele áramlott volna az agyam felé hirtelen, szokatlanul érzékeny lettem. A székekből 

improvizált ágyra néztem. Apám éppen alszik. Lábujjhegyen kezdtem lépkedni az asztalig. A padlóra 

tettem a képzeletbeli ételhordót. A nem létező konyhaszekrényből nem létező tányért és evőeszközöket 

tettem a szekrény tálalójára. A �ókot kihúztam, kivettem belőle egy képzeletbeli abroszt és az asztalra 

terítettem, még ki is simítottam mintha- ráncos lenne. Édesanyám is így szokta, mikor ebédhez terít. Átvit-

tem a tányért és az evőeszközöket az asztalra a konyhaszekrény tálalójáról. Aztán, levettem a felső 

ételhordó edényt, amiben a forró leves volt. Kicsit megégette az ujjam, a fülcimpámon hűtöttem le. 

Vettem a képzeletbeli merőkanalat, a levesbe merítettem és tettem apám tányérjába. Kenyeret szeltem, 

következett az ébresztés. Először az asztaltól. Aztán közelebb mentem az ágyhoz és nem létező apám 

vállára tettem a kezem. Enyhén mozdítottam rajta és halkan mondtam: apám. Kis szünet. Jobban meg-

nézem és újra megrázom, de most már gyanakvással a hangomban. És kirobbant belőlem igazi apám 

képének felidézésére egy fájdalmas farkasordítós féle hang. Sírva borultam rá. A bizottságból valaki a 

tenyerét kétszer erősen összecsapta és azt mondta, köszönjük. Indultam a kijárat felé. A felvételi bizottság 

előtt elhaladva ismét jó napot kívántam és kiléptem a teremből. A sorstársak rám ugrottak. 

– Mit csináltál ilyen sokáig? 

– Te biztos jó voltál! 

– Vagy nagyon rossz – vágott közbe valaki. 

Féltékenységet éreztem a hangjukban, ami disznóság, de jól esett. Este eredményhirdetés az udvari hird-

etőtáblán. Már sötét este van. Rengetegen összegyűltünk. Olyanok is, akik drukkolni jöttek, szülők, 

barátok vegyesen a román tagozattal. A felvételi bizottság öt órája ülésezik. 

De vajon hányat vesznek fel? Találgatások, rémhírek. Mindenki hallott valamit. Egyszerre csend. Két titkár 

jött ki az épületből miniszterpapírral. Nyitják az üveges fali hirdetőt, de fény nincs, csak amennyi az irodák 

felől látszik. Óriási tumultus a hirdetőtáblánál, a két titkárt elsodorják. Gyufák és öngyújtók pillanatnyi 

lángjai lobbannak. Valaki hangosan kiolvas egy nevet, aztán egy másikat románul. Egy lány elájul. Félre-

viszik a fűre. Hangzanak a nevek össze-vissza félhangosan rosszul kiolvasva. Valaki felzokog. Elhangzik két 

magyar lánynév, egyikre sem emlékszem, de �ú még egy se. 

Varga Vili bejutottál, kiáltja egy női hang. 

Leugrom a kőről, amin eddig álltam, távol a hirdetőtáblától és határozott mozdulattal helyet csinálok 

magamnak, hogy saját szememmel lássam, igaz-e? 
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Úristen, igaz! Boldog szédületben indulok a Szt. Mihály templom felé. Leülök egy öreg padra a Mátyás 

szobor alatt. Fent az arany-kereszten alig csillant a hold fénye. Ki kell pihenni ezt a nagy örömöt és utána 

elmondani valakinek még aznap este. El is mondtam egy szép asszonynak, Ilonkának. Ő lett később a 

feleségem. 
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