
A Párizsban székelő Európa Színház nagy ka-
landját a közönség nem érti meg a maga teljes-
ségében, mert nem ismeri. De éppígy félreértik a
világ politikusai és mindenekelőtt az Európai Kö-
zösség felelősei is.

Bármily hihetetlen: a Közösség csak szavak-
kal - bár ismerjük el: igen hízelgő szavakkal -
járul hozzá az intézmény fenntartásához, no
meg egy nagyon szerény, éppen csak szimboli-
kusnak nevezhető összeg átutalásával.

Bizony, furcsa sors ez egy ilyen eleven, tevé-
keny és a szó legnemesebb értelmében európai-
nak nevezhető intézmény számára, amely tel-
jességgel nyitott a még csak ezután megírandó
jövő felé. Hiába: az egyesült Európa eszméje
egyelőre nem tud átlépni a szándéknyilatkoza-
tok, a bizonytalan, gyakran retorikus és olcsó ér-
zelmek határain, s inkább a gazdaságra korláto-
zódik. Pedig hát ez az álom mélységes realitás.
Európa mint erkölcsi kontinens, mint nagy jelkép
csak azon az európai kultúrán át találhatja meg
identitását, amely a különböző, gazdag, de a
nagy klasszikusokon, valamint a nagy nyelveken
túl egymást mégis oly kevéssé ismerő kultúrák-
ból táplálkozik. Ez az össz-európai kultúra ter-
mészetesen nem független a gazdaságtól, de
nem is tűrheti, hogy a gazdaság a nyakára tele-
pedjék, és agyonnyomja.

Ennek az összetett európai identitásnak vált
első színházi intézményévé az Európa Színház,
amelyet Európa egyik országa ajánlott fel Euró-
pának.

Eddigi munkásságunk máris igen széles körű
és változatos, mind emberi, mind társadalmi sí-
kon. Sok minden hiányzik még, de a témák rend-
kívül világosan megfogalmazódtak, és az euró-
pai színháznak máris van közönsége, ez pedig
mindennél döntőbb. Színházunkat ez a kíváncsi,
eleven, fiatal és változatos összetételű „európai
közönség" tölti meg, egy „új ország", egy új konti-
nens új közönsége, amely egyformán kíváncsi az
oroszokra, az angolokra, a svédekre, az ola-
szokra, a spanyolokra csakúgy, mint a fran-
ciákra.

Ez volt talán a legmerészebb fogadás: sike-
rül-e egy adott országban, egy, a világ kultúrájá-
ra minden időkben nyitott, de nyelvénél, szoká-
sainál fogva mégiscsak egy meghatározott nem-
zethez kötődő városban olyan közönséget tobo-
rozni, amely képes, önmagát meghaladva, nyi-
tottan befogadni egy másik nyelv, egy másik
kultúra megnyilatkozását, úgy, mintha a sajátja
vol-

na. A fogadást máris megnyertük, méghozzá
egész könnyen. Ez pedig azt jelenti, hogy az eu-
rópai férfiak és nők készek az új, váratlan élmé-
nyekre, és immár az egyes nemzetekre és
hatalmi központokra vár, hogy eltöröljék a
tömegkommunikációs eszközök
szégyenteljesen szegé-nyes gyakorlatát,
amely ostoba vetélkedők és
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harmadosztályú dalfesztiválok cseréjében merül
ki.

A nemzetek fölötti színház össz-európai esz-
ményéért vállvetve küzd az Európa Színház és
az Európai Színházak Szövetsége, amelyhez,
Párizson kívül, Milánó és Madrid is hozzátarto-
zik.* Munkánkat abban a hitben végezzük, hogy
hozzájárulhatunk egy olyan, tágasabb társada-
lom kialakulásához, amelyben a sokszínűség, a
változatosság a maga erejével ki tudja egyenlíteni
az egyes ember gyengeségét.

Le Théâtre en Europe, 1988. szeptember

* Ehhez a szervezethez csatlakozott a Katona József Színház révén
azóta Budapest, valamint a düsseldorfi Városi Színház és a Királyi Drá-
mai Színház révén Stockholm is
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