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Az erdélyi szászok elvándor-
lásáról szóló marosvásárhelyi 
színházi produkció kezdte el 
turnéját március 2-án Seges-
váron. Az előadást 5-én láthat-
ta a kolozsvári közönség.
→ NÁNÓ CSABA

A Yorick Stúdió független 
színházi társulat zömében 
olyan helyszínekre viszi 

el Elise Wilk brassói szász drá-
maíró Eltűntek című drámáján 
alapuló előadását, ahol a szász 
kultúra nyomatékosan jelen van. 
Így jutott el az előadás Segesvár, 
Szászmedgyes és Brassó után Ko-
lozsvárra, majd folytatta útját a 
Szatmárnémeti, Nagyvárad, Te-
mesvár, Nagyszeben, Bukarest és 
Sepsiszentgyörgy útvonalon. A 
turné az Országos Kulturális Alap 
(AFCN) társtámogatásával jött lét-
re. Kolozsváron a marosvásárhelyi-
ek műsorát a ZUG látta vendégül.  

Napi téma a migráció
Akarva-akaratlanul a migráció kér-
dése jelen van életünkben, szinte 
megkerülhetetlen témája minden-
napjainknak. De nemcsak az a ván-
dorlás zajlik, ami minket egyelőre 
csupán távolról érint, hanem egy 
olyan is, amihez majdnem mind-
annyiunknak valamilyen módon 
köze van. Ugyanis manapság talán 
nincs olyan család Romániában, 
amelynek valamelyik tagja ne kül-
földön keresné a boldogulást. 1990 
előtt azonban az elvándorlás na-
gyobb mértékben az országban élő 
kisebbségekre volt jellemző. Egy 
akkoriban még csak sejtett, majd 
később bizonyossá vált háttéralku 
következményeként maradtunk 
gyakorlatilag zsidók, szászok vagy 
svábok nélkül. Ugyanis a diktatúra 
arra vetemedett, hogy pénzért szó 
szerint eladta az anyaországoknak 
az itt élő kisebbséget – elsősorban 
a németeket. 

A közösség ma már az eltűnés 
határán van. Ha az 1910-es nép-
számlálási adatok szerint 800 ezer 

német nemzetiségű lakosa volt Ro-
mániának, ma alig 40 ezer. A hiva-
talos adatok szerint Ceausescu 230 
ezer német ajkú román állampol-
gárt adott el Németországnak 1968 
és 1989 között. Később további 100 
ezer vándorolt ki. 

Aki annak idején nem tudott 
hivatalosan távozni az országból, 
az szökéssel kísérletezett, sok-
szor egészen regényes módon, 
ahogyan az a marosvásárhelyiek 
előadásából is kitűnik. A német 
nemzetiség fogyásának szem-
pontjából az sem mellékes, hogy 
a második világháború után több 
mint 50 ezer erdélyi és bánsági 
szász és sváb lakost deportáltak 
szovjet munkatáborokba.

Életképek
A dráma szerzőjét a Yorick Stúdió 
kérte fel, hogy a Kultúraközi párbe-
széd a kortárs dráma tükrében el-
nevezésű projektjük tizedik évfor-
dulója alkalmából refl ektáljon az 
emigrálásra a Romániában maradt 
erdélyi németek szemszögéből. 
Elise Wilk a darabíráshoz készülve 
a szibériai kitelepítések túlélőivel 
és az 1990 után kivándorolt szá-
szokkal készített interjúk, irattári 
dokumentumok és sajtóanyagok 

alapján dokumentálódott, de a 
szöveg maga a szerző személyes 
tapasztalataiból ihletődött.

Az egykor újságíróként is mű-
ködő Elise Wilk Eltűntek című 
drámája egy erdélyi szász család 
történetét meséli el 1944-től nap-
jainkig. A darab három részre ta-
golódik Románia történelmének 
három kulcsfontosságú esemé-
nyéhez kapcsolódva: 1944–1945 
idején a németeket szovjet munka-
táborokba deportálták, az 1989-es 
romániai forradalom után a német 
kisebbség tömegesen vándorolt ki, 
2007-ben pedig Románia csatlako-
zott az Európai Unióhoz. 

Míg az előbbi két részben az „el-
tűntek” tragédiáján van a hang-
súly, az utóbbi gyakorlatilag az 
itthon maradottak drámáját dol-
gozza fel. Az előadásban rendkí-
vüli fontossággal bír a szöveg. Sze-
rencsére Sebestyén Aba rendezése 
ezt tiszteletben tartja, a színészek 
nem akarják „túljátszani” a mon-
dandót, így az egész előadás tiszta 
és érthető. Persze a játékkal sincs 
baj, a fi atalabb színészek is sikerrel 
nőnek fel a sokkal tapasztaltabb 
Szilágyi Enikőhöz és Sebestyén-
hez. Cári Tibor fantasztikus zenéje 
pedig, amit két csellón élőben ad-
nak elő a muzsikusok, jelentősen 
emel az előadás színvonalán.

Emlékek az eltűnésről
A kétórás előadás során a közön-
ség soraiban helyet foglaló közép-
korú vagy idősebb nézőknek való-
színűleg sok történet eszébe jutott 
saját tapasztalatukból. Az Eltűntek 
kapcsán nekem is felrémlett egy, 
amit még édesapám mesélt. Az 
illető valóban szinte szó szerint 
eltűnt családja, barátai életéből. A 
szóban forgó személy, családunk 
egyik sváb gyökerekkel rendelke-
ző barátja, a múlt század hetvenes 

éveinek elején egy ködös estén 
odaszólt a feleségének, hogy leug-
rik a sarokra egy csomag cigaret-
táért. Hónapok múlva képeslapot 
küldött Bécsből, hogy szerencsé-
sen megérkezett… Apám barátját 
többet nem láttuk, minden kapcso-
latot megszakított szülőhazájával, 
gyakorlatilag eltűnt az életünkből. 

Ma már lehet, viccnek tűnik a tör-
ténet, de akkoriban bizony nem 
volt kivételes eset, hogy valaki úgy 
intézte „távozását” a diktatúrából, 
hogy arról még legközelebbi csa-
ládtagjai, barátai sem tudtak. És 
ismerve a Szekuritáté működését, 
a titkolózás nem volt túlzás.

Az előadás egyik kulcsszere-
pében az emigrációban élő és a 
marosvásárhelyi színházi életbe 
hosszú kimaradás után visszatérő 
Szilágyi Enikőt láthatja a közön-
ség. Alakítása még azokra is a döb-
benet erejével hatott, akik koráb-
ban már látták fi lmekben. Kathi 
szerepét mintha rá szabták volna, 
a jelenleg Párizsban élő művésznő-
nek valószínűleg nem kellett sokat 
töprengenie, hogy megértse az el-
vándoroltak, illetve az itthon ma-
radottak lelkivilágát, hiszen 1989 
közepe táján ő maga is emigráció-
ba kényszerült. És nem jókedvében 
ment el, ahogyan arról többször is 
nyilatkozott.

Ajándékszerep
Kompozíciós szerep a Szilágyi 
Enikőé, amiben a művésznő alakí-
tásával bizonyítja azt is, mekkora 
veszteség érte a romániai magyar 
színjátszást és a hazai fi lmes szak-
mát azáltal, hogy a diktatúra őt 
is távozásra kényszerítette annak 
idején. A siker az ő esetében sem 
volt minden: bár távozása előtt a 
romániai nézők Szilágyi Enikőt 
számos színházi előadásban és 
több mint 20 fi lmszerepben lát-
hatták, a körülmények hatására 
hat hónappal az 1989-es forrada-
lom előtt végleg elhagyta Romá-
niát. Nyugaton mindent nulláról 
kezdett, de tehetsége hamar fel-
tűnt, és ma már művészete előtt 
a világ minden táján meghajol a 
közönség és a szakma.

Az Eltűntekben Szilágyi Enikő 
ugyanannak a nőnek három élet-
korszakát eleveníti fel. Az előa-
dás első részében Kathi egy idő-
södő hölgy, a második részben a 
szerelmét hazaváró fi atalasszony, 
hogy aztán a harmadik részben 
már az öreg és beteg Kathit mu-
tassa meg nekünk a művésznő. 
Nem kis feladat ezt az átváltozást 
végigjátszani, de Szilágyi Enikő 
annyira természetes és hiteles 
a szerepben, hogy a néző csak 
ámul a színésznő három jellema-
lakításán.

A Párizsban élő művésznő 
egyébként örömmel vállalta a 
szerepet. „Sebestyén Aba felhí-
vott telefonon és megkérdezte, 
dolgoznék-e vele. Elküldte a da-
rabot románul, majd magyarul, 
és rögtön igent mondtam. Abát 
nagyon szeretem és értékelem 
emberként, művészként egy-
aránt. Kitűnő munkafolyamat 
volt, és ez 45 éves karrierem aján-
dékszerepe” – mesélte lapunk-
nak Szilágyi Enikő.

Elgondolkodtató előadás volt a 
Yorick Stúdióé, szerencsés ötlet 
volt az is, hogy az előadás után a 
közönség elbeszélgethetett az al-
kotókkal. Ebből azt is megtudtuk, 
hogyan élték meg ők a drámában 
felvázolt témát. És a nézők – fi ata-
labbak vagy idősebbek – elgondol-
kodhattak azon, mi volt azelőtt, és 
merre is tart harminc év úgyneve-
zett demokrácia után az ország…

ORSZÁGOS TURNÉN A MAROSVÁSÁRHELYI YORICK STÚDIÓ

Az eltűnés és maradás fájdalmas igazsága

→ Az előadás egyik 
kulcsszerepében a ma-
rosvásárhelyi színházi 
életbe hosszú kimaradás 
után visszatérő Szilágyi 
Enikőt láthatja a közön-
ség. Alakítása még azok-
ra is a döbbenet erejével 
hatott, akik korábban 
már látták fi lmekben. 

A tapasztalt színészek, Sebestyén Aba és Szilágyi Enikő (jobboldalon a középső) játékához felnőttek a fi atal művészek is

→ Elise Wilk: Eltűntek

Szereposztás: Szilágyi Enikő, Bajkó Edina, Scurtu 
Dávid, Szabó János Szilárd, Tóth Zsófi a, Sebestyén 
Aba. Rendező: Sebestyén Aba. Zene: Cári Tibor. 
Zenészek: Domahidi Katalin és Vilhelem András. 
Díszlet- és jelmeztervező: Sós Beáta. Dramaturg: 
Cseke Tamás. Fordította: Albert Mária.

→ Yorick, a független színház

A marosvásárhelyi vár Mészárosok Bástyájában mű-
ködő Yorick Stúdiót 2004-ben alapította Sebestyén 
Aba színész, rendező. „Számomra nagyon fontos 
volt, noha a pályám színészként hihetetlen szeren-
csésen indult. 1998-ban elnyertem a Román Szín-
házi Szövetség (UNITER) legjobb pályakezdőnek járó 
debütdíját, majd Debrecenben, Szatmárnémetiben 
kaptam főszerepeket, nem volt okom panaszra. A 
rendezés viszont mindig izgatott” – mondta egy in-
terjúban a színész-rendező. A nemkonvencionális 
térben, állandó társulat nélkül, projektszínházformá-
ban működő Yorick Stúdió az állami repertoárszín-
házak kínálatától eltérő, alternatív színházi élményt 
ajánl az alkotóknak és a közönségnek. A színház jogi 
hátterét a Yorick Kulturális Egyesület biztosítja.
A Kultúraközi párbeszéd a kortárs dráma tükrében 
című projekt keretében 2008-tól évente kerül sor két 
– egy román és egy magyar – kortárs szerző új drá-
májának bemutatójára, így jött létre az Eltűntek című 
előadás is. A projekt tizedik kiadásának támogatói a 
Bethlen Gábor Alap, Marosvásárhely polgármesteri 
hivatala és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.




