BARABÁS TAMÁS

Írók, fordítók, színházak
és az új jogdíj-rendszer
Elmúlt az első esztendő, de az eredmények
felmérése korántsem egyszerű. Az új gazdasági
mechanizmus olyan szerkezeti reform, amely nem
egy évre szól, s működésének bizonyos
vonatkozásai is csak hosszabb idő után éreztetik
hatásukat. Mindenesetre könnyebb kimutatni már egy év után is - a hibákat, mint az eredményeket. Vagy esetleg: a vélt hibákat.
Ami az új gazdasági mechanizmus kulturális,
közelebbről: színházi vetületét illeti, máris kibukkantak sérelmek (vagy vélt sérelmek), hibák
(vagy vélt hibák). Különösen az új szerzői jogdíjrendszer áll a viták kereszttüzében. Kivált a
nem eredeti művek gazdái - fordítók, adaptálók háborognak.
Eddig, a régi mechanizmusban, az írónak a
színházi bruttó bevétel tíz százaléka jutott.
Hasonló helyzetben voltak az adaptálók és a
fordítók is: bizonyos meghatározott százalékot
kaptak a színház bevételéből és siker esetén
(gondoljunk olyan magas előadásszámú adaptációkra - az eredeti prózai vígjátékból magyarított musical lett - mint A kaktusz virága, a Mona
Marie mosolya, vagy olyan 350-400-as szériákra,
mint a My Fair Lady vagy A bolond lány) az
adaptálók
és
fordítók
jóval
magasabb
jövedelemhez jutottak, mint azok a magyar író
kollégáik, akik akár csak közepes sikert értek el
eredeti műveikkel színházainkban.
A Művelődésügyi Minisztériumban Malonyai
Dezső, a színházi főosztály helyettes vezetője, az
egész színházi terület egyik legrégibb gyakorlattal
rendelkező, kitűnő szakembere nem is titkolja,
hogy az új szerzi jogdíjrendszerrel a minisztérium
ezen a helyzeten kívánt változtatni.
(Egyébként hangsúlyozta, hogy miniszteri
utasításról és nem rendeletről van szó. S talán
nem mindenki van tisztában a különbséggel. Egy
minisztériumi rendelet - szóljon az akár az
adófizetés módjáról, akár valamely kulturális
problémáról, adja ki bármelyik minisztérium minden magyar állampolgárra kötelező. A minisztériumi utasítás viszont csak a minisztérium
alá rendelt szerveket, intézményeket kötelezi, de
például az írót nem; vagyis, ha az adott szerződési
javaslatot a maga részéről sérelmesnek találja, nem köteles elfogadni, s nemcsak
joga, de lehetősége is van tovább próbálkozni,

másik színháznál, amely esetleg előnyösebb
ajánlatot kínál neki.)
Mindenki szubjektív

A gondolatmenet, amelyet Malonyai Dezső
kifejt, aligha vitatható. Így hangzik: mindenki
szubjektív, aki egy produkcióban részt vesz és ezt
szuverén jogának tartja, a színigazgatótól s a
szerzőtől kezdve a rendezőn, a színészeken, a
díszletező munkásokon át a közönségig, amely
jegyet vált az előadásra. E szubjektivitás jogát
senki nem kétli, érdekes módon azt vitatják csak,
ha a szocialista kultúrpolitika irányítója, az állam
- amely az egészet anyagilag finanszírozza! -ugyancsak „szubjektív". Holott az állami vezetés
is emberekből áll, s az állami kultúrpolitikát is
emberek határozzák, meg. Miért éppen nekik ne
lenne joguk - az új gazda-sági mechanizmusban
immár bizonyos fokig anyagi, gazdasági tényezők
latbavetésével is - szubjektív véleményüket
kifejezni? Vagyis anyagilag erőteljesebben
támogatni azt, amit arra inkább érdemesnek
tartanak s kevésbé előnyös pénzügyi feltételeket
teremteni olyan produkciók számara, amelyekre
szintén szükség van ugyan (közönségigény stb.),
de amelyek-nek létrehozása mégsem olyan
elsődlegesen szükséges?
S mi az elsődleges az állam, a minisztérium,
vagyis a szocialista kultúrpolitika számára? Az új
magyar dráma. A minisztérium az új színházi
szerzői jogrendszerrel bevallottan ezt kívánja
elsősorban támogatni. Vállalva a bukás ódiumát
is, mert ha egyik-másik új magyar dráma meg is
bukik, az igazán jó új magyar színműiroda-lom
mégiscsak úgy fejlődhet ki, ha minél több készül
el belőlük és kerül színpadra. S eddig gyakran
már az elkészültüket, a megírásukat is
akadályozta az eddigi elszámolási rendszer.
A megírási díj

Az új szerzői jogdíjrendszerben nemcsak az az
új, hogy a mechanikusan egységes 10 száza-lék
helyett alsó és felső határt szabtak, tehát tíznél
jóval több százalékot is (de annál kevesebbet is)
kaphat a magyar író a színháztól új darabjáért. Ú j
az is, hogy bevezették az úgynevezett megírási
díjat, amely független a jogdíjtól. Vagyis : eddig
előfordulhatott (a gyakorlatban elő is fordult),
hogy az író - a színház érdeklődésére - megírta a
darabját, s lényegében sem-mit sem kapott érte,
mert a színház nem adta elő. S még jól járt, ha
legalább az előleget nem kellett visszafizetnie!

Most viszont már a darab megírásáért is
megfelelő - és nem megalázó - díjat kap az író a
színháztól, egyéni szerződés alapján. Utána aztán
vitatkozhatnak egymással, lesz-e bemutató vagy
sem? De nem vég nélkül, miként ez korábban
történt. Most már a színháznak a darab
leszállítását követő 30 napon belül nyilatkoznia
kell és újabb, úgynevezett felhasználási szerződési javaslatot kell az író elé terjesztenie.
- Korábban, amikor ilyen biztosítékok és
feltételek nem léteztek, sok író panaszkodott,
hogy lenne ugyan kedve és témája drámaíráshoz,
csak hát nem érdemes, annyira kockázatos
vállalkozás a színház. Úgy érezzük, ezt a bizonytalanságot szüntetjük meg az új feltételekkel. Ha
úgy tetszik, „szemérmetlenül" támogatjuk az új
magyar drámát, vállalva a bukás veszélyét is,
hiszen tudjuk, hogy az új magyar premier nem
„mindennap győzelem". Mégis az új magyar
művek segítését állítottuk a színházi új
mechanizmus központjába. Lehet, hogy a gyakorlatban kiütköznek majd hibák, hiszen a dolgot
még csak márciusban kezdtük el, bizonyára lehet
farigcsálni rajta, de úgy érezzük, mégis-csak
kísérletet tettünk a jó irányban. Vagyis arra, hogy
a voluntarisztikus ítéleteket a művészetben
valamiféle értékrendbe szedjük és ebből legalább
megközelítőleg világos legyen, mit tartunk
fontosnak és mit kevésbé annak - mondja
Malonyai.

És a fordítók?
Igen, igen. De . . . például A bolond lány vagy a
My Fair Lady fordítójának érdemes lenne-e ma
ugyanezt a munkát elvégeznie, hiszen ebben az új
rendszerben - az eddigi sikerszéria mellett - csak a
töredékét kapná annak az összegnek, amelyet
eddig kapott, s ugyanígy, például, A kaktusz
virága vagy a Mona Marie mosolya adaptálója
(mert mindkét darab jóval inkább adaptálás volt,
mint egyszerűen fordítás) is?
Erre a kérdésre a „minisztérium" vállvonogatással válaszol. Ahogy bevallották, hogy az új
magyar dráma ügyét - anyagilag is - „szemérmetlenül" támogatják, ugyanúgy nem titkolják,
hogy A bolond lány vagy A kaktusz virága
ügyében nem fáj nekik az ezek után várható jóval
szerényebb honorárium. Mindenesetre hozzáteszik, hogy a fordítóknak sem kell azért teljesen
elcsüggedniök. Egyrészt, a magas irodalmi értékű
művek (például Csehov, O'Neill vagy más, annak
ítélt) fordítói ezután is kiemelt honoráriumú
szerződést köthetnek. Az eredeti mű (és a
fordítás) minőségének azért tovább-ra is
tükröződnie kell az anyagi javadalma

zásban is. Másrészt: a törekvés nem az, hogy
műfajt „büntessenek". Vagyis nem arról van szó,
hogy prózai tragédia eleve csak rangos, víg-játék
vagy musical pedig indulásnál is másod-osztályú
lehet csupán! Ha igazán értékes külföldi musical
vagy vígjáték kerül magyar színpadra (olyan,
amelyet nem tekintenek átlagos operettnek vagy
kommersz
bulvárdarabnak),
az
épp-úgy
megérdemli a figyelmet és a magasabb honoráriumot, mintha sorstragédia lenne.
A „járulék", ami van és nincs
Nézzük, hogyan tette meg első lépéseit a gyakorlatban az új gazdasági mechanizmus a színházi élet többi, nem szorosan a szerzőket és fordítókat érintő területén? A kiindulópont az volt,
hogy ezután lesznek „járulékos" darabok - vagyis
olyanok, amelyek után a színház külön pénzt fizet
be a kulturális alapba (ezt az összeget
helyáremeléssel is előteremtheti), és előadásra
kerülnek olyan produkciók, amelyek külön támogatásban részesülnek a kulturális alapból.
Nos, a mechanizmus megindulásától, tehát 1968
márciusától június 3o-ig mindössze 78 ezer forint
folyt be kulturális járulék címén, a kulturális
alapból viszont színházak és írók több mint 2
millió forint támogatást kaptak. A hangsúly tehát
a támogatáson van és nem a járulékon.
Az említett időszakban egyébként Budapesten
mindössze egyetlen színházat köteleztek járulék
fizetésére: a József Attila Színházat, Gyilkosság a
paplakban című Agatha Christie produkciója után.
A színház mégsem felemelt helyárakkal játssza
ezt a darabot. Tervkötelezettsége ugyanis 6o
százalékos, vagyis a nézőtér 6o százalékát kell
megtöltenie ahhoz, hogy bevételi tervét teljesítse.
A Christie-krimi ennél jóval nagyobb telitettséggel megy, a különbözetből tehát futja a
járulék befizetésére anélkül, hogy ezt a terhet
áthárítanák a közönségre.
És hogyan tudta elkerülni sok színház eddig a
járulék fizetését? Így: a debreceni Csokonai
Színház három Mrozek egyfelvonásost kívánt
bemutatni. Rendben van, de jegyenként 3 vagy 4
forintot fizessetek be az alapba, járulék címén,
mondta a minisztérium. Debrecen számolt - és a
darabot néhány előadás után levették a mű-sorról.
Ugyancsak járulékos lett volna Albee: Nem
félünk a farkastól című drámájának miskolci
előadása. (A minisztériumban hangsúlyozták:
nem azért, mintha ezt a drámát nem tartanák
kiválónak, de félő, hogy - a feltételek különbsége
és egyéb okok miatt is - más akusztikája lenne
ennek a műnek Miskolcon, mint a

budapesti Madáchban). Ezek után Miskolc is úgy
döntött, hogy - a darabot nem játssza el.
Ugyanakkor - valószínűleg a szerzői honorárium
kedvezőbbé tétele miatt - Debercen 15-20
százalékosan felemelt helyárakkal adta elő Gyurkó László Szerelmem, Elektra és Görgey Gábor
Komámasszony hol a stukker? című drámáját. mégis telt házakkal!
(És az alap? Ebből részesült - a többi között - a
Mózes, Mesterházi Férfikora, Gyurkó Elektrá-ja,
Brecht A vágóhidak Szent Johannája c. darabja
Visnyevszkij Optimista tragédiája, Szlávin
Örvénye, Raffai Sarolta Egyszál magam-ja,
Pausztovszkij Csillagok-ja stb. Itt már elvileg is,
gyakorlatilag is lehetne vitatkozni az alap
kezelőivel - de az egy másik cikk témája lenne).
Az új gazdasági mechanizmus a színházi területen azt is jelenti: nincs imperativus többé, csak
kultúrpolitikai befolyásolás. Adott esetben olyan
anyagi feltételeket szabhatnak, amelyek alapos
megfontolásra késztetik a színigazgatókat.

KONDOR SÁNDOR
a Madách Színház gazdasági igazgatója 40
éve szolgálja Tháliát. 1928-ban kezdte, mint
színész és ügyelő, Miklósy Imre újpesti
színháznál. 1934-től Sebestyén Mihály társulatának tagja, majd 1939 és 1941 között
Inke Rezső országjáró „stagione " fával Székesfehérváron, Miskolcon, Kecskeméten, Beregszászon, Munkácson, Ungváron játszik. A
felszabadulás után felcsap » színházalapítónak". Somló Istvánnal, Balázs Samuval,
Bárdi Ödönnel, Miklósy Györggyel együtt
résztvevője az újpesti József Attila Színház A
revizor c. előadásának.
1945 áprilisában két hónapig a kecskeméti
színházban dolgozik (gyalog, kézikocsit tolva
megy le Pestről), majd ugyanez év őszétől,
szintén mint ügyelő és színész, a Hont Ferenc
igazgatásával megnyíló Madách Színház
tagja. 1949-ben kinevezik gazdasági igazgatónak.
Szorgos hétköznapok és izgalmas színházi
estek emlékét ápolja. 1947-ben, Alszeghy
Lajos halálakor beugrásával megmentette az
Egerek és emberek előadását.
Háromszor kapott kormánykitüntetést. Jubileuma alkalmából a Színházművészeti
Szövetség ajándékozta meg.

A SZÖVETSÉG
NOVEMBERI PROGRAMJA
az igazgató tagozat összejövetelével kezdődött. A színházvezetők dr. Malonyai Dezső
beszámolóját hallgatták meg a Rádió és
Televízió színházi közvetítéseinek új honorárium rendszeréről, majd Szabó Ervin adott
tájékoztatót a szakszervezeti vétójogról. A
rendező tagozat baráti találkozón vendégül
látta a Színházművészeti Főiskola vezetőit. A
Szövetség központi vitáján „Hogy állunk a
közönséggel " címmel Komlós Jánosnak a
Népszabadságban
korábban
meg-jelent
cikksorozatáról Both Béla tartotta a
vitaindítót.
A Bábszínház igazgatója és művészei sajtófogadáson számoltak be a Berlini Művészeti
Hetek keretében lezajlott nagy sikerű vendégjátékukról. „Modern színházi irányzatok "
címmel a dramaturg tagozat számára Lengyel
György tartott előadást. A titkársági ülésen
az Országos Rendező Iroda igazgatója,
Keszler Pál tájékoztatást nyújtott az országot
járó színészbrigádok helyzetéről. Az elnökség
baráti beszélgetést folytatott óvári Miklóssal,
az MSZMP Központi Bizottsága Tudományos
és
Kulturális
Osztályának
vezetőjével
kultúrpolitikai kérdésekről.
A szakmai előadások keretében Pándi Pál
novemberben előadást tartott a veszprémi
Petőfi Színházban „A mai magyar dráma és a
színházak
kultúrpolitikai
alapelvei
a
gazdasági irányítás új rendszerében " címmel.
A tavalyi Színészportrék c. előadássorozat a
TIT-tel közös rendezésben idén is foly tatódott.
Októberben dr. Cenner Mihály Márkus
Emíliáról magnófelvétellel, novemberben
Rózsahegyi
Kálmánról
filmvetítéssel
illusztrált előadást tartott.

