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Audiatur et altera pars

Hozzászólás az új szerzői jogdíjrendszerhez és a minisztérium
nyilatkozatához

Ez a rendelkezés nyilván használni akart az irodalomnak, a magyar színháznak, előre kívánta
lendíteni a magyar dráma, a magyar színház erre nagyon is, sokszorosan is rászoruló ügyét, de
ehelyett végeredményben újabb akadályokat emel elébe, még ha ezt jószándékból teszi is.
Ráadásul ez a döntés megint az érdekeltek egy részének - ezúttal a műfordítóknak -
meghallgatása nélkül született.

Az eredeti magyar színmű díjazására vonatkozó új rendelkezésekhez elöljáróban annyit,
hogy a honoráriumok emelése tíz évvel ezelőtt is késő lett volna. Azzal a kétes értékű re-
korddal dicsekedhetünk, hogy valamennyi szocialista ország közt az írói honoráriumok nálunk
a legalacsonyabbak, és ha értesüléseim nem csalnak, a fordítói honoráriumok világ-
viszonylatban is csak Törökországban alacsonyabbak a mieinknél. Természetesen szó sincs
arról, hogy bármilyen magasra emelt írói és fordítói honoráriumok megoldják a magyar dráma
és színház baját, hogy eltüntetik a több évtizedes elmaradást; hogy ehhez szerintem mi minden
más kellene még, s a pénznél jobban, azt más alkalommal, külön cikkben szeretném
elmondani.

Az írószövetség Műfordítói Szakosztályának vezetői tavaly október 1-én, a szóban forgó
miniszteri utasítás megjelenésének napján egy szakosztályi ülésen történetesen tőlem hallottak
először erről az utasításról, amelynek, mivel jelentékeny része a műfordítókat elvileg és
egzisztenciálisan egyaránt érzékenyen érinti, előzetes megtárgyalására és véleményezésére
elsőrendűen illetékesek lettek volna.

Mint utólag kiderült, a minisztérium kikérte ugyan az írószövetség véleményét, de hogy,
hogy nem, csak drámaírókkal tárgyalt - az írószövetség elnöke is, főtitkára is az -, a fordítókról
megfeledkezett. Holott utasítása a két békésen együttélő tábort (drámaírókét és fordítókét) most
szembeállítja egymással, ugyanis a magyar dráma ügyét anyagilag a fordítás kárára óhajtja
támogatni. Nem hallgattatott meg az altera pars, a másik érdekelt fél, a mű-fordítók szakmai
egyesülése, melynek létjogosultságát pedig az érdekképviselet jobban bizonyítaná, mint a
műfordítás agyoncsépelt és emellett alig általánosítható elvi problémái, melyekkel eddig
babrálgatott. Ez annál is súlyosabb hiba, mivel manapság, a demokrácia erősödése idején ez
más területen már aligha történhetett volna meg.

Malonyai Dezsőnek, a Színházi Főosztály helyettes vezetőjének nyilatkozata (SZÍNHÁZ 3.
szám) azzal a distinkcióval kezdődik, hogy nem minisztériumi rendeletről van szó, hanem
csupán utasításról, amely az írót nem kötelezi, csak a minisztérium alá rendelt szerveket,
vagyis a színházakat; s ha az írónak a színház ajánlata nem tetszik, elmehet más színházhoz.
De hát a másik színházat ugyanúgy kötelezi a minisztérium utasítása; hová mehet tehát?

Mint színpadi fordítót, a Szerzői Jogvédő Hivatal megtisztelt a szóban forgó utasítás
tizennyolc gépelt oldalnyi szövegének sokszorosított példányával. A 7. oldalon, a I I . § (I)
bekezdésének második sorában az „utasítás" váratlanul elszólja magát. „A színpadi mű nyil-
vános előadásáért járó szerzői díjat a szerződésben e rendelet melléklete alapján, a (2)-(5)
bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell meghatározni." Az utasítás tehát rendeletnek
nevezi és tekinti magát. Mindenki annak fogja tekinteni.



A SZÍNHÁZ januári számában megjelent nyilatkozat szerint az új magyar drámát sokszor
már megírásakor is akadályozta az eddigi elszámolási rendszer, amelyben az író a színház
bevételének nemzetközileg szokásos tíz százalékát kapta; ezzel szemben most „alsó és fölső
határt szabtak, tehát tíznél jóval több százalékot is (de annál kevesebbet is) kaphat a magyar író
a színháztól új darabjáért". Mit mond viszont az utasítás? Magyar író prózai színműve után 4-

12 százalékot kaphat a bruttó jegybevételből. De vajon csakugyan jóval több-e 12 a 10-nél?
Többnek több, de nem jóval. A 4 százalék viszont jóval kevesebb a régi 10 százaléknál. Húsz
százalékos emelési lehetőséggel szemben tehát hatvanszázalékos csőkkentési lehetőséget ad az új
elszámolási rendszer, amely, mint láttuk, az íróra ugyan nem, de a szín-házra nézve kötelező.
Ezen lényegesen nem változtat sem az egyébként valóban örvendetes megírási szerződés, sem
a jutalom vagy az eddig is létezett nívódíj címén kifizethető összeg. Teljesen jogos a gyanú,
hogy a színházak mind az emelési, mind a csökkentési lehetőségek-kel, a fönti százalékok
arányában, élni is fognak, sőt: nyilván élniük is kell velük, hiszen kötelező utasításról van szó.
Ha ezek alapján a mai magyar színmű jogdíjai a két határérték: 4-12 százalék közt átlagosan
középtájt nivellálódnak, a régi 10 százalékos jogdíj helyett el-érjük a 8 százalékot. Quod erat
demonstrandum. A drámaírók is alighanem csak pyrrhusi győzelmet arattak. A fordítók azonban
tönkre vannak verve.

Senki sem állítja, hogy a régi fordítói honorárium-rendszer ideálisan igazságos volt. Senki
sem állítja, hogy darabot fordítani ugyanolyan munka, mint darabot írni. Senki sem tagadja,
hogy bizonyos sikerdarabok fordítói néhány napi vagy néhány heti - s enyhén szólva nem
mindig elsőrangú - munkával mesés összegeket kerestek, vidáman megélhettek minden további
munka nélkül akár egy évig. Köztudomású, hogy emiatt színházi berkekben nagy volt a fordítói
tülekedés.

Es ha a fordítói munka értéke nem azonos is a szerzői munkával, mégsem mindegy, hogy a
Hamletet Arany János szövegével játsszák-e, vagy mondjuk Kazinczy németből készült
prózafordításában. Számomra az sem közömbös, hogy a színpadon jó, anyanyelvi tisztaságú
magyarsággal beszélnek-e, s hogy néha - főleg német, angol és amerikai darabokban - a szöveg
gyanús értelmetlenségeiből kihallom az eredeti kifejezést, amelyet a fordító nem ismervén, szó
szerint magyarított, félreértett vagy elkent. Egész jelenetek, jellemek és szituációk torzulnak
néha így el, és nem egy ilyen, magyartalanságoktól és félrefordításoktól hemzsegő szöveg
lehetett nálunk siker, nem a fordító, hanem az író érdeméből persze, a fordítás ellenére is. A
színházak a szöveghűséget, sajnos, általában nem vagy alig ellenőrzik.

Szerencsére azonban nemcsak dilettánsok fordítanak színdarabokat (bár ez nem a kritikán
múlik), hanem jó műfordítók és - mellékfoglalkozásként - jó írók is, akik tudnak magyarul,
tudnak színházul, s ismerik annyira az eredeti nyelvet, hogy nem bíznak meg magukban,
előveszik a szótárt, sőt, szükség esetén, s ha lehet, akár a szerzővel is konzultálnak egy-egy
homályos passzus ügyében. Ők bizony lefordítottak olyan külföldi darabokat is, amelyeket le-
fordítani egyáltalán nem volt üzlet, vagy éppen ráfizetést jelentett, amelyek sikere, sőt még
előadása is igen kétséges volt, és néha évekig halasztódott, de amelyeket ők valamiért fon-
tosnak, jónak, előadandónak, lefordítandónak tartottak. Úgy vélték, a magyar színházkultúrát, a
közönség szellemi nevelését és tájékoztatását szolgálják vele. Nem akarom itt elsorolni a jó
színpadi fordító sine qua non tulajdonságait, de annyit le kell szögezni, hogy a szakmai
tisztesség és megbízhatóság éppen úgy közéjük tartozik, mint például a nyelvtudás.

A színdarabfordítás területén is él az a magyar írói hagyomány, mely a tájékoztatást, a
kitekintést, idegen népek, másfajta társadalmak értékeinek fölmutatását az írással már-már
egyenrangú, elszigeteltségünket, elmaradottságunkat oldó, s a világhoz, Európához tartozá-
sunkat bizonyító és előmozdító föladatnak tekintve, évszázadok alatt létrehozta azt a gazdag
magyar fordításirodalmat, amelyre olyan büszkék vagyunk. Hogy ebben anyagi szempontoknak
is része volt, az mit sem von le értékéből és jelentőségéből. Nem valószínű, hogy ez a z igény, ez
a magatartás az új elszámolási rendszer következtében most teljesen elapadna, de



az anyagi ösztönzés drasztikus és igazságtalan csökkentése a dilettánst ösztönzi majd szaporább
munkára, s nem a műfordítót, nem az írót. A dilettáns ugyanis attól is boldog, ha a neve
megjelenik a színlapon; hát még ha fizetnek is érte! A rendelkezés most eltömött egy sereg
hajszálcsövet, melyeken keresztül a magyar színházba mégis eljutott valami a világ dráma-
irodalmának lázasan lüktető nedveiből. A magyar színház elszigeteltsége most alighanem
tovább növekszik.

A nyilatkozat szerint „magas irodalmi értékű művek fordítói ezután is kiemelt honoráriumú
szerződést köthetnek". Az utasítás szövegében ennek semmi nyoma nincs. Ki dönti el, melyik a
„magas irodalmi értékű" mű, s mennyi a „kiemelt" honorárium, ha erre a rendelkezés sem
módot nem biztosít, sem összeget nem jelöl meg?

Saját tapasztalatból tudom, hogy egy-egy előadott színdarabfordítás mögött hat, nyolc, néha
egy tucat elő nem adott fordítás áll, melyeket néha puszta lelkesedésből s teljesen ingyen, néha
nevetséges nyersfordítási díjért vagy előlegért, de szívesen megcsinált az ember. Egy részük
aztán talán megjelent a Nagyvilágban vagy másutt, a többi kéziratban maradt, de színházi
emberek, direktorok, rendezők, dramaturgok, színészek tucatjainak kezén ment keresztül, s így
valamit mégiscsak használt, tájékoztatta valamiről azokat, akik szakmájuk külföldi
fejleményeiről nyelvtudás, idő vagy valuta híján csak közvetve vagy egyáltalán nem értesülnek.

Az új elszámolási rendszer néhány szerencsés fordító s néhány ügyes törtető jogos meg-
rendszabályozásáért többet áldoz föl, mint amennyit megtakaríthat. Jelentős írókat, költőket
foszt meg attól, hogy egy-egy színpadi fordítással esetleg megteremthessék maguknak az
anyagi gondoktól mentes alkotás néhány hónapi lehetőségét, azt a fényűzést, hogy ne könnyen és
gyorsan értékesíthető művek írásán kelljen robotolniuk, hanem olyan munkákat írhassa-nak,
melyekhez kedvük van, melyekhez sok idő, nagy elmélyülés szükséges.

Agatha Christie után is kulturális járadékot (giccsadót) kell fizetni, meg Mrozek és Albee
után is kulturális járadékot kell fizetni. Marcel Achard fordítója is kevesebbet kap ezentúl, és
Tennessee Williams meg Krleža fordítója is kevesebbet kap ezentúl. Ami sajnos még ennél is
nagyobb baj: alighanem a közönség is kevesebbet kap majd.

A V I D É K I S Z Í N H Á Z A K J A V A S L A T A A L A P J Á N

a Művelődésügyi Minisztérium Színházi Főosztálya és a Színházművészeti Szövetség kiválasztotta azt a
tizenhat vidéki fiatal színművészt, akik a minisztérium központi kulturális alapjából ösztöndíjat kapnak.
Ezek a fiatalok az elmúlt öt év folyamán kerültek ki a Főiskoláról és színházukban kiemelkedő munkát
végeztek. Az ösztöndíjat január elsejétől június 30-ig havi 600 forintos összegben folyósítják. A
következő évadtól kezdve újabb tizenhat fiatal művész kap majd ösztöndíjat, de már az egész évad
tartamára, tehát tíz hónapra.
Első alkalommal az ösztöndíjat az alábbi művészek nyerték el: Dózsa László (Debrecen), Liska Zsuzsa,
Molnár Piroska (Szeged), Vajda Márta (Pécs), Kardos Gábor, Kovács Lajos (Békéscsaba), S. Tóth
József (Győr), Koltai Róbert (Kaposvár), Ábrahám István, Horváth László (Kecskemét), Dobos Ildikó,
Markaly Gábor (Miskolc), Székely Gábor, Szombathy Gyula (Szolnok), Balázs Péter, Jós László
(Veszprém).




