
SZERZŐ ÉS JOGA
lőfordul - most éppen megint -, hogy
olyasmivel foglalkozunk a lapban, amivel
nem nagyon akartunk, de muszáj. Ezúttal
a szerzői jog kérdésével- ráadásul nem is
értünk hozzá, legfeljebb annyit, hogy az

adóbevallásnál ideszámítjuk a cikkeinket, ebbe a
kategóriába, és levonjuk a honoráriumból azt a
bizonyos százalékot.

Nem tudom, mi lett abból a kezdeményezés-
ből, amikor néhány író próbált összefogni azért,
hogy valamiféle közösség nevében léphessenek
fel szerzői jogaik védelmében; leginkább talán
azért, hogy gátat vessenek a szerzőkkel (élő
szerzőkkel) szembeni színházi averziónak,
linkségeknek, méltatlanságnak. Elhalkult az ügy.
Eléggé kétségbeesett próbálkozás lehetett; egy
olyan középút, amely aligha-nem nem létezik.

Lehet jókat nevetni - szoktunk is - azon a
színházi bon mot-n, miszerint a halott szerző a jó
szerző, mert nincs ott a próbán, és nem szól bele
semmibe. De a viccen túl fájdalmas terep ez: az
egyik oldalon ott áll a minden szavába szen-
vedélyesen szerelmes és hajlíthatatlan szerző
(fordító, átdolgozó), a másikon pedig az írott
művet laza alapanyagnak tekintő színház. Rémes
párbaj, olykor dupla halállal.

Vannak egészen sima jogi ügyek - és még
azok is eléggé kellemetlenek. Az egyik ismert író -
drámákat is ír, lapunknak is szerzője - pert nyert
a Legfelsőbb Bíróságon; ezáltal elérte, hogy egy
több évvel ezelőtti forgatókönyvéért
honoráriumot kapjon, mi több, még „nem vagyoni
kárért" is pénzt ítéltek a számára, állítólag ez
vadonatúj dolog. Merthogy a forgatókönyvét
másnak a nevén használták fel egy filmhez,
mondom, évekkel ezelőtt.

Előfordult az is, hogy az ismert dalszövegíró
nem járult hozzá egy híres magyar musical -
kissé átdolgozott - előadásához, s mert a vidéki
színház fittyet hányt az ő ellenkezésére, hát pe-
relt. Hogy milyen indokok alapján tagadta meg a
hozzájárulást, hogy igaza volt-e vagy sem, csöp-
pet sem számít, hiszen kétségtelenül joga volt
megtagadni azt. A színház (felelős vezetője ré-
vén) nem gondoskodott idejében sem a hozzá-
járulások, sem a szerződések biztosításáról,
ezért a bemutatóval voltaképpen „futott a pénze
után". Aztán - peren kívül - kifizetett több mint
félmilliót a dalszövegírónak...

Aztán a Kundera-ügy. A kész - vagy majdnem
kész-előadást kellett kidobni, a premiert lemon-
dani, mert nem volt rendben a jog. Pontosabban:
Kundera ezt a művét nem óhajtja színpadon látni,
a világ legeldugottabb zugában sem. Joga van
hozzá, nem?

Aztán előfordul az is, hogy egy színház fel-
használ egy fordítást, esetleg át is írja kicsi- de
erről a fordítót majd csak a bemutató után
értesíti. A jogsértés, jogtiprás helyett pontosabb
volna hanyagságról, linkségről beszélni ilyenkor,
hiszen valójában erről van szó; a dolgok többnyi-
re rendeződnek, hiszen botrányt, pereskedést
senki sem akar. És vannak nagyon nagyvonalú
fordítók.

Vannak azután makacs és elszánt
dramaturgok, akik „nem hagyják magukat".
Amikor nercekkel egy bemutató előtt kiderül,
hogy egy s í n -ház kényszerből, megalkuvásból,
bármely okból -jelentős változtatásokkal viszi
színre az ő adaptációjukat (s hogy a balhét
elkerülje, hát lekapja nevüket a színlapról),
ragaszkodnak a jogi és anyagi konzekvenciákhoz.
Ennek az ügynek még nincs végső kimenetele.

Abból a beszélgetésből, melyet ebben a
számunkban olvashatnak, kiderül, hogy komoly
művészek is vannak, akik úgy gondolják: a jog
megfojtja (vagy megfojthatja) a művészetet. Erről
jut eszembe: arról is viták folytak, hogy vajon az
internet léte és használata hogyan érinti a
szerzői jogokat - de mivel ez nem magyar ügy,
hamarosan lesz rá szigorú szabályozás, ebben
biztos vagyok.) Szerintük nem kellene megkötni a
színházak, rendezők kezét; mindenki odanyúl,
ahová akar, úgy ferdít-fordít-alakít, ahogyan akar,
a létező ötlet, produktum, alkotás, mind köztu-
lajdon.

Ezt az álláspontot hitelesíteni látszik néhány
nagyszabású, valóban originális értelmezés és
előadás, amely távol esik a szokásostól, a kánion-
tól, a „fősodortól". De ha alaposabban megnéz-
zük őket, mondjuk, a világnagyságok egy-két
rendezését, látni fogjuk, hogy a szerzőt jogi
szempontból nem éri sérelem. Vagypedig ők, a
rendezők lesznek a szerzők, akkor meg azért.
(Egy hazai és friss példával élve: Shakespeare
ugyan nem lövette le Shylockot A velencei
kalmárban, de ha Alföldi megteszi, jogi vétséget
szerintem nem követ el. És nem csak azért nem,
mert Shakespeare-t már nem védi a szerzői jón.)

Még azt sem mondom, hogy elvben nincsen
igazuk azoknak, akik szerint a jog korlátoz, fékez.
Csak azt mondom, hogy valamiféle
szabályozásra szükség van, hogy KRESZ, az
kell, mert a jobbkezes utca az jobbkezes.

Mondják, akik értenek hozzá: ezt a szabályozást
nem feltalálni, ezt megtalálni és adaptálni kell.
Tudjuk, hogy a jogilag sok szempontból
túlszabályozott nyugati demokráciákban még a
rendezői ötleteknek is copyrightjuk van, nem-
hogy egy egész rendezésnek vagy egy írói,
dramaturgi, egyéb ötletnek, hogy a szerzőt (az
ötlet-

szerzőt is) keményen védi a törvény, melynek
betartása a felhasználók - ebben az esetben a
színháziak - számára evidencia.

Ez itt a bökkenő éppen, ez az „evidencia". Mint
a most közölt beszélgetésből is kiderül, a jogi
ügyletek felett és mögött a szerzői jog kapcsán
is alapvetően szemléletről, hozzáállásról folyik a
vita. Arról, hogy tartsunk-e rendet, tekintsük-e
civilizatorikus minimumnak a törvény betartását,
avagy dobjuk a lovak közé a gyeplőt. Mindkét
végletre van példa; a kérdés az: lehet-e vajon
bízni abban, hogy a piros lámpánál mindenki
megáll?

E számunk másik összeállítása voltaképpen
kapcsolódik a szerzői joghoz, bár másról, talán
többről szól: szerzőről és fordítóról, pontosab-
ban a fordításról. Rengeteg a vitakérdés, a szín-
házi és (fordítói) szakmai probléma- még felso-
rolni sem lehet mindet egyetlen összeállításban.
Szabad-e egyáltalán hozzányúlni a kanonizáló-
dott magyar Shakespeare-ekhez? Ha igen- mert
ebben azért közmegegyezés mutatkozik -, ho-
gyan? Részben vagy egészben? Milyen módsze-
rek kínálkoznak a nyelvi, kulturális, időbeli sza-
kadékok áthidalásához? S egyáltalán: hol áll a
fordító? A szerző mellett vagy a mai megrendelő
oldalán?

A megrendelő nagy úr - de mennyire az?
Játszik-e szerepet a fordításban a színházi kon-
cepció? A fordító személyisége? A színházi kö-
zeg?

És: kit és hogyan véd a jog? A szerzőt a
fordítóval szemben? A fordítót a színházzal
szemben? A régi fordítót az újjal szemben? Az
alkotást vagy az alkotót? S mi itt az alkotás? Az
eredeti mű vagy a fordítás? És ki az alkotó? A
színház?

Azután a fordítók nagy és vegyes társadalma,
valamint a fordítás szakmai problémái is megér-
nek több misét? A fordítók közt vannak prima-
donnák, tábornokok, királyok, közkatonák, szél-
hámosok meg középfokú nyelvvizsgások is. Van,
aki szöveget, van, aki szerzőt, van, aki szellemi-
séget, van, aki kultúrát fordít; van, aki önmagát
fordítja.

Elképzeléseink szerint ezt a témát sem merí-
tettük ki, még kevésbé zártuk le azzal, ami most
megjelenik. Nekünk is vannak még ötleteink-és
ha „kinyílik" a vita, annak közlésére is készen
állunk.
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