
keltését. Ha jól utánagondol az ember,
minden elméleti tétel mintapéldájára
szinte azonnal ellenkező példát is lehetne
említeni. Vonatkozik ez még az olyan,
látszólag egyszerű megkülönböztetésekre
is, amit valaha a vers és a próza között
tettek. A rím lenne a különbség? De
hiszen van rímtelen vers és rímes próza is.
A ritmus léte, nemléte választaná el a
kettőt egymástól? De hiszen van nem
ritmizálható „szabad vers" és felismerhető,
erős belső ritmussal fel-épített prózai
jellegű költői szöveg. Nagy a gyanúnk,
hogy anélkül, hogy vala-miféle esztétikai
nihilizmus bűnébe esnénk külsőségesnek
és felületesen formálisnak kell ítélnünk
ezeket a megkülönböztetéseket, legalábbis
az előadó-művészet szempontjából.
Ugyanis az előadó, ebben a minőségében
(tehát nem az elméletgyártó állapotában)
mindig egy konkrét költői tartalom
konkrét költői formájával találkozik. Ha
megismerése, elmélyült tanulmányozása, a
mű elsajátítása során megfejti a mű
„titkát", s ebbe bele kell érteni az írói
alapélményt, a megfogalmazás módját,
szó-együtteseinek összefüggéseit,
legbensőbb ritmusát, rímes vagy rímtelen
muzsikáját (amiről különösen Hevesi írt
szépen 1934-es tanulmányában, A versek
zenei titkáról szólván) akkor nem valami
formális „lírai" vagy „epikai", „verses"

vagy „prózai" előadói modort vesz majd
fel, feladván ezzel a konkrét mű megvaló-
sításához szükséges szellemi és testi ru-
galmasságát, szabadságát, hanem minden
alkotóelemének átélésével és teljes értékű
tolmácsolásával igyekszik teljesíteni vál-
lalt feladatát: a mű megszólaltatását.

A mű iránti hűség vezeti tehát, és nem
az elméleti kategóriát igyekszik igazolni.
De lehetséges-e hűtlen hűség a költőhöz?
Valószínűleg igen. Emlékezzünk csak a tanul-
mányunk elején idézett Babits-gondolatra,
amely szerint vannak „előadhatatlan"

versek, illetve az előadóművésznek
sokszor az értelmezés és az érthetővé tétel
irányába túl kell lépni a versen, olyan
világokba, amelyek már nem csak a
költőéi. Ez a túllépés nem az olyan-fajta
naturalista igényből fakad, mint mondjuk
Rakodczay követelése, aki szerint az
írónak bele kell nyugodni, „hogy az
előadó a verssorokat irgalom nélkül az élet
szabálytalan rythmusában felbontsa".
Közelebb jár a babitsi gondolathoz Nagy
Adorján, amikor azt jegyzi meg, hogy
„nagyon sok esetben a színésznek, elő-
adónak át kell értékelni az író központo-
zását", mert, ha formálisan hű marad a

kitett jelekhez, akkor „könnyen meg-
bonthatja az író mondanivalójának értelmi
egységét, vagy megtörheti érzelmi
lendületét". Ezek már tartalmi érvek: a
mondanivalót, az indulati-érzelmi len-
dületet helyezik az írásjelekkel ellentétes
serpenyőbe. Azt meg talán mondanunk
sem kell, hogy századunkban igen sok
olyan költői alkotással találkozhatik az
előadó, ahol egyáltalában semmi-féle
írásjel nincs kitéve, ahol tehát a tagolás-
megformálás végső törvényét maga az
előadó határozza meg, mondja ki. Úgy
érvényes, ahogy ő olvassa: az ő „olvasata"

a hiteles. Ha jól fejtette meg a titkot és jól
adta tovább, hallgatóin mérheti le sikerét.
Az ilyen esetekben azután végképp nem
segítenek a részmegoldások. Az egészet
kell tudni-ismerni ahhoz, hogy a részek
(külön útbaigazítások nélkül is) a
helyükre illeszkedjenek. És itt válik
jogossá Deme László elmélete és pontos
meghatározása arról, hogy az előadó
számára tulajdonképpen a „szövegegész"
a döntően fontos kiindulási alap, melynek
minden pontja (szava, szócsoportja,
mondata) egy bonyolult függvény része.

... Elmondom hát mindenkinek

Lehet, hogy forradalom kellett hozzá,
hogy a költő - például Majakovszkij -
ismét közvetlenül szólaltassa meg rob-
banó erejű verseit legigazibb közönsége, a
proletariátus jelenlétében. De az elő-adó
célja -- mondjuk így: az igazi mű-vészé
semmiben sem különbözik ettől a
magatartástól. A valóságos közvetlen-
ségbe emel át valamit... ami azért fo-
galmazódott meg, hogy meghallják az
emberek. És még csak nem is a hallgatók
létszáma a döntő. Egyvalaki számára is
megszólaltathatja a verset: egy csendes
szobában ülő baráti társaság előtt is;
iskolában vagy szabadban, pódiumon
vagy az utcán, vagy akár hangszórókon át,
tömegek előtt. Technikailag talán, sőt
egészen biztosan, más és más meg-oldást
kell választania. De a lényeg: az elmondás
vágya és kényszere nem változik. És -
megint csak a művészek esetében - nem
lehet hiú önmutogatás a célja. Hogyan is
írta József Attila: „Nem én kiáltok, a föld
dübörög!"

Az előadóművészet azt a feladatot
vállalja magára, hogy rajta keresztül a
szív dobbanását, az agy lázas munkáját, a
föld dübörgését lehessen mennél több
embernek meghallani. Mint minden mű-
vészeté, az övé is csak a társadalom tel-
jességében tölti be hivatását.

TÖLGYESSY ZOLTÁN

Az előadóművész
jogi helyzete ma

Szerte a világon egyre nagyobb jelentő-
ségűvé válik az előadóművészek jog-
állásának, érdekeik védelmének kérdése.
Melyek ezek az érdekek ? Miért kap egy-
re nagyobb jelentőséget jogi rendezésük ?
Mik a felmerülő, vitatott kérdések? Mi
lehet ezek megoldása?

A jelenlegi állapot a következő: az 1969.
évi lII. törvény, amely a szerzői jogról
rendelkezik, modern, korszerű, sok
kérdést megfelelően rendez. Az elő-
adóművészek jogaival is foglalkozik, eb-
ben a kérdésben azonban csak a kezdeti
lépéseket teszi meg, és szabályozása
korántsem kielégítő. Ahhoz, hogy ezt
belássuk, meg kell ismerkednünk a tu-
lajdonképpeni problémával.

Számos szerzői jogi tárgyú írás alkotó-ja
rámutat arra, hogy az előadóművészek
védelmének szükségességét a technika
fejlődése hozta magával; az, „hogy az
előadóművész napi teljesítménye nem
csak a világ legnagyobb előadótermének
legnagyobb befogadóképességét sok-
szorosan meghaladó hallgató- és néző-
közönség számára vált egyidejűleg érzé-
kelhetővé, hanem minden különösebb
szakértelem nélkül igen messzemenő
hűséggel minden térbeli, időbeli vagy
számbeli korlátozás nélkül ismételhetővé
is változott". (Nizsalovszky Endre: Az
előadóművész jogállása.)

„A műszaki fejlődés lehetővé tette, hogy
- akár a művész tudta és beleegyezése
nélkül - előadását távollevő közönségnek
is közvetítsék, rögzítésék és tetszés szerint
megismételjék." (Zsemberi István: Az
előadóművészek jogvédelme.)

Ugyanez a folyamat már egyszer le-
játszódott a szerzői jogi fejlődés törté-
netében, pontosabban a XV. században,
amikor a szerzői jog megszületett. A
szerzői jogok védelmének szükségessé-
géhez is a technika vezetett! Csak akkor a
szorosabb értelemben vett szerzők,
elsősorban az irodalmi mű szerzője vé-
delmét segítette elő, sőt hozta létre az új
találmány, a könyvnyomtatás és a
kialakuló nyomdaipar védelmének szük-
ségessége.

Napjainkban az előadók számára a
rögzíthetőség adta meg az igényjogo-



sultság lehetőségét, és a lemezgyártás
elterjedése a fontosságot és a védendő
gazdasági érdeket. (E mögött olyan ko-
moly gazdasági erők és hatalmasságok
álltak, amelyeknek, illetve akiknek egyet-
len állam törvényhozása sem képes
ellenállni.) Mindez így van, mégsem
pusztán arról van szó, hogy az előadó-
művészek és tevékenységük a védelemre
érdemtelen vagy alkalmatlan lenne, vagy
hogy védelmük felesleges.

Vizsgáljuk meg először is az előadó-
művész tevékenységét. Felmerül az első és
legfontosabb kérdés: ténylegesen
alkotónak tekinthető-e az előadó? S ha
igen, milyen indokok alapján?

E kérdés megoldásához az alkotás, a mű
fogalmának vizsgálatán keresztül vezet az
út. Általánosan elfogadottnak tekinthető az
a meghatározás, amelyet Dr. Világhy
Miklós is vall, A szellemi alkotások jogi
védelmének elvi alapjai című cikkében: „A
szellemi alkotás lényege az a sajátos,
eredeti gondolat, amely ben-ne kifejezésre
jut."

Itt tehát a szellemi alkotás, a mű krité-
riumai a következők:

1. sajátos, eredeti gondolat,
2. ennek a műben való kifejeződése.
Nézzük most meg egy előadóművész

tevékenységét. Hiányzik-e belőle vala-
melyik kritérium? Foglalkozzunk először a
legvitatottabbal, mégpedig azzal, hogy
hordoz-e sajátos eredeti gondolatot
alkotása? Egyáltalán alkot-e, vagy csak
pusztán reprodukál? Többet ad-e az
egyszerű szövegfelmondásnál, hangok
egymásutániságának visszaadásánál, vagy
sem? Vegyünk egy példát, s hasonlítsuk
össze a benne szereplő két esetet: ha
magyarórán a tanár vagy valamelyik diák
felolvas egy verset vagy egy kijelölt
színdarabrészletet, illetve ha egy szín-
házban előadják ugyanazt a darabot, vagy
egy előadóművész a darab folyamán elő-
adja ugyanazt a monológot. A különbség
jól érzékelhető: az első esetben valóban
nem történt semmi más, mint pusztán
reprodukáltak egy művet, ehhez sem-mit
hozzá nem adva, értékén nem emelve.
Ugyanez már nem mondható el a második
esetben! Ha pusztán erről lenne szó, ki
menne el a színházba - a színészek
rokonain kívül -, és miért menne oda bárki
is? Hiszen leveheti könyvespolcáról a
darabot, és elolvashatja - hacsak nem lusta
erre, és egyszerűbbnek tartja meghallgatni
vagy megnézni. Miért jár-nak színházba az
emberek évezredek óta? Mert mást
kapnak, mint ugyanannak a szövegnek az
elolvasásakor. Miért?

Mert a színház, az előadóművészet egy-
szerűen más nyelv, más közlési forma,
más jelrendszer, mint a csak vizuális közlés.

És miért írnának a szerzők színdarabo-
kat, zeneműveket - egyáltalán miért
alakult ki a dráma mint műfaj a többszö-
rözési technika fejletlenségén kívül -, ha
nem a pusztán írásbeli kommunikáció
elégtelensége miatt?!

„Mint Zolnai Béla kifejti, a mai írás-
konvenciókban rendelkezésünkre álló
jelek nem merítik ki az összes lehetősé-
geket, és nem elégítik ki az írók igényeit.
Sok értelmi árnyalat és érzelmi hangulat
fűződik a nyelvhez, amit jelekkel nem tud
jelezni az író; ilyen például a beszéd
crescendója és decrescendója, a zenei
hangsúly hullámzása, a szünetek időtarta-
ma stb. Ez már a felolvasó, a szavaló-in-
terpretátor dolga. és minden színész más
és más hatásokat tud kihozni - ugyanegy
szövegből, úgy, hogy az írás itt már
színtelen eszköznek bizonyul. De nem is
lehetne célja Zolnai szerint a stílusnak,
hogy leplezetlenül mutassa magát: hideg,
objektív stílusmodor alatt rejtett vulkán
lappanghat. Minő jel fejezhetné ezt ki, ha
a szavak nem elégségesek hozzá?" (Balázs
P. Elemér: Szerzői jogi reform-
törekvések.)

Ha megnézzük a Royal Shakespeare
Company Shakespeare Szentivánéji álom-
előadását vagy a Madách Színház művé-
szeinek tolmácsolásában ugyanezt a
darabot, mondhatjuk-e, hogy: „A legki-
válóbb színész, énekes vagy zeneelőadó
művész sem alkot újat." (Palágyi Róbert:
Szerzői jogi zsebkönyv.) A szöveg, a
cselekmény kétségtelenül ugyanaz, de a
mondanivaló?! Ha minden Szentivánéji
álom-előadás ugyanazt jelentené, ugyan-
azt mondaná, érdemes volna-e kétszer
megnézni? Akkor minden darabot csak
egyszer játszhatnának egy-egy generáció
életében, és másik színháznak más elő-
adók tolmácsolásában már nem volna
érdemes ugyanabban a városban még
egyszer előadni. De továbbmegyek: ha
egy drámának csak egyetlen megoldási
formája van, akkor hogyan alkalmaz-
kodhat minden korszak, sőt minden ge-
neráció más-más problémavilágához?
Hogyan lehetne akkor Shakespeare vagy
Molière klasszikus, örökérvényű szerző?

Ha csak egy lehetséges előadási mód
lenne, akkor csak egyetlen „standard"
előadás szállna nemzedékről nemzedékre,
vagy pedig egyetlen tökéletesen megfelelő
előadás után meghalna a darab. Ez viszont
nincs így. Egyre újabb és újabb

megoldási formák keletkeznek, amelyek
egyáltalában nem állnak közel egymás-
hoz. Mondhatjuk-e, hogy az egyik adek-
vát, a másik pedig nem - feltéve, hogy
mindkettő csaknem azonos művészi fokon
áll -, vagy megállapíthatjuk-e, hogy ezek
az előadások állandóan közelednek egy
abszolút jó és egyedül helyes „meg-oldás"
felé? Azt hiszem, bátran kimond-hatjuk,
hogy nem.

Van olyan Hamlet-előadás és Hamletet
alakító előadóművész például, aki a
darabnak abból a mondatából indul ki,
hogy „Dánia börtön". Ismét más abból a
gondolatból, hogy „Kizökkent az idő
 ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre
tolni azt."

Ezekből a különböző felfogású elő-
adásokból nem lesz különböző, önálló
mondanivalójú művészi alkotás? Szerin-
tem lesz.

Sztanyiszlavszkij Színészesztétika című
tanulmányában így ír: ,,... a színészek
 akik a költő és a zeneszerző társalkotói,
hiszen értük tölti meg a közönség a szín-
házat - mind a művészetet szolgálják."
Számára tehát nyilvánvaló az a tény, ame-
lyen én bizonyítani szeretnék. Nizsa-
lovszky Endrének is ez a véleménye: „A
szerzői jogi oltalomnak az emberi munka
eredményei igen széles körre történt
kiterjesztése után a szerzői jogok
megtagadása mellett felvonultatott érvek,
az előadóművész rögzített teljesítménye
esetében sok sebezhető pontot mutatnak."
(Nizsalovszky: idézett mű.) Majd idézi
Edwin Fischer gondolatát: „Az igazi
reprodukálás alkotói tett."

Úgy gondolom, ezek után megállapít-
hatjuk, hogy az előadóművészek tevé-
kenysége is „szellemi alkotás", és rendel-
kezik „sajátos, eredeti gondolattal".

„Állítom, hogy a közvetlen, intuitív
átélés . . . a legértékesebb, és nem lehet
hozzá hasonlítani semmiféle más alkotást."

(Sztanyiszlavszkij : idézett mű.)
Ha eddig eljutunk, megértjük és ma-

gunkévá tesszük e gondolatok logikáját,
megállapíthatjuk, hogy az előadóművész
is jogosult szerzői jogi védelemre.

„Ha az előadóművészeknek is biztosítani
kell jogi védelmet, ami teljesen indokolt
is, s ha ez a védelmi szabályozás szinte
ugyanazokat a jogokat nyújtja, mint a
szerzői jog a szerzői jog alanyainak, akkor
lenni kell egy olyan közös
tulajdonságuknak, mely végeredményben
a szabályozás kiindulópontját képezi. Ez a
közös tulajdonság pedig véleményünk
szerint az, hogy az előadóművész is alkot
eredetit, egyénit a maga módján.



Nem művet, hanem egy eredeti sajátos
alakítást (játékban, mozgásban, szavak-
ban, éneklésben vagy más egyebekben),
ami éppúgy maradandó és állandóan ható
és nyilvánosan előadható, mint bármely
mű. Éppen ezért egy megfelelő szint
elérésétől függően az előadóművészetet is
meg kell hogy illesse a szerzői jog."

(Virágh Pál: A filmmel és a rádió-tele-
vízióadásokkal kapcsolatos szerzői jogi
kérdések.)

*

Eddig sorra vettük az ez ideig jogilag al-
kotóknak elismert személyek tevékenysége
és az előadóművész tevékenységé-nek
azonosságait. Vessünk egy pillantást a
különbözőségekre is. Először is az alkotás
„átlagos mértékében" van lényeges eltérés.
Azt ugyanis senki sem vitathatja, hogy egy
előadásban az előadott mű szerzőjének
több s meghatározóbb „sajátos, eredeti
gondolata" van, mint az elő-adóművésznek
és a rendezőnek. További eltérés, hogy egy
szerző életműve általában jóval kevesebb
alkotás, mint egy előadóművészé. (Bár
kivételek is akadnak: Lope de Vega
összesen körülbelül kétezer színdarabot írt
és még számtalan verset. Keressünk egy
ehhez hasonló termékeny előadót. Azt
hiszem, ez majd-nem lehetetlen.) S hogy
neki rendelkezésére áll műfajának összes
műve, amelyet eddig alkottak.

Ezekre is figyelemmel leszögezhetjük,
hogy nem felelne meg sem a tényleges
helyzetnek, sem mindkét fél méltányos
érdekeinek, ha ugyanolyan terjedelmű
védelemben részesülnének. Most pedig
lássuk a hatályos 1969. évi III. törv. 1, §

(2) bekezdését.
„A törvény védelemben részesíti az

előadóművészi, valamint a szerzői al-
kotómunkával rokon más tevékenységet
is." Lényegében tehát elismeri és védel-
mezi az előadóművészek érdekeit. Az
eddigi gondolatmenetet magáévá teszi.
Akkor mi a probléma? A megoldásra váró
kérdés? Hiszen amiért érvelek, az létrejött,
megvan. Nyitott kapukat döngetek! Ha ez
így lenne, cikkemnek valóban alig lenne
gyakorlati értelme.

Véleményem szerint azonban nincs így.
Igaz, hogy a kapu nyitva van, de csak
résnyire. Miért? Mert az előadó-művészek
lényegesen kevesebb konkrét
jogosultsággal rendelkeznek, mint „ro-
konaik", a szerzők.

Tehát az azonos alap elismerése mellett
a tényleges rendezés erősen szétválik,

méghozzá olyan pontokon is, amelyeken
az indokolatlan, sőt hátrányos.

Ezeken kívül is számos olyan kérdést
kellene még szabályozni, amely ugyan a
szerzők vonatkozásában nem vagy sokkal
kevésbé megoldatlan, az előadók számára
azonban döntő fontosságú.

Elöljáróban Nizsalovszky Endrére hi-
vatkozom: „Irreális az az érv, hogy az
előadóművész javára elég a rögzítéshez
való beleegyezést megkívánni, mert a
szerződési szabadságnál fogva a rögzí-
tésbe való beleegyezést tetszés szerinti
kikötésektől teheti függővé, így kikötheti a
további felhasználásért való díjazást is.
Nyilvánvalóan csak a beérkezett
nagyságoknak van a kapitalista környe-
zetben lehetőségük arra, hogy közre-
működésük feltételeit maguk szabják meg,
de még ezek szempontjából sem
közömbös, hogy a törvényben biztosított
jogukról való lemondást, illetve annak
átruházását kell-e érdekeik védelmében
megtagadniuk, vagy a törvényben el nem
ismert külön jogokat kell kikötniük."

Ennek fényében vizsgáljuk most meg
ezeket a problémákat. Még egy dologra
kell felfigyelnünk: a hanglemez után a
film, a rádió, a televízió elterjedésével az
előadóművészek teljesítményeit rögzítő
készülékek térhódításával egyenes
arányban nő az ezekhez nélkülözhetetlen
előadók jelentősége is kulturális életünk
minden területén. Ez a jelentőségnöve-
kedés helyzetük megszilárdulásához, egy-
re nagyobb szervezettségükhöz, jogaik-nak
kiszélesítéséhez vezet, és kell is, hogy
vezessen.

Szerzői jogunk személyiségi és vagyoni
jogokat különböztet meg, haladjunk tehát
mi is ennek megfelelően. A személyiségi
jogok körében a legfontosabb annak
kimondása lenne, hogy az előadóművész
személyhez fűződő jogai időben
korlátlanok, ezeket másra át nem
ruházhatja, és róluk le nem mondhat.
Továbbá az előadókat is védeni kellene,
nem csupán a torzítás, hanem művük
bármely jogosulatlan felhasználása vagy
megváltoztatása ellen is.

Mindez azt jelentené, hogy a rögzített
mű létrejötte után az előadó bármikor, a
védelmi időn túl is - halála után pedig
örökösei, ill. egy erre a célra létrehozandó
szervezet - megvédhetné alkotásaikat a
hátrányos változtatásoktól, ragaszkodhatna
nevük feltüntetéséhez.

Ez átvezet a védelmi idő kérdéséhez.
Jelenleg ilyen nem szerepel hatályos tör-
vényünkben, mégpedig azért, mert - mivel
az egyszeri díjazáson túl az előadókat

semmiféle vagyoni részesedés nem illeti
szükségtelen.

Az eddigiekből következően ez a hely-
zet megváltoztatandó, s így szükséges
lenne védelmi idő megállapítása is. Ennek
tartama a külföldi példákra is tekintettel
20-25 év lehetne, amelyen belül tehát az
előadóművészt is bizonyos százalékosan
megállapítható szerzői díj illetné meg
műve felhasználása után. Ezeknek az
eseteknek a szabályozása pedig a vagyoni
jogosultságok rendezéséhez, illetve
módosításuk szükségességéhez vezet.

Először tisztázzuk, hogy azok a jogo-
sultságok, amelyeknek megadását helyes-
nek tartanám, nem jelentenék-e az elő-
adóművészet „jogokkal való túlhalmo-
zását". Másképpen fogalmazva: nem
túlzott igények-e ezek ?

„Végső fokon tehát mindezekben a
kérdésekben való állásfoglalás annak a
kérdésnek az eldöntésétől függ, hogy a
nemzeti jövedelem elosztásával mennyit
tudunk juttatni a szellemi alkotás szerző-
jének. Ez a mérték időről időre változik,
éspedig a szocialista viszonyok között
tendenciáját tekintve fokozatosan emelke-
dik." (Dr. Világhy Miklós: idézett mű.)

Ez helytálló gondolat az előadóművé-
szek esetében is. A szocializmus társa-
dalmi rendszerében, társadalmunk építé-
sének jelenlegi fokán az előadóművészek
nagyobb anyagi elismerésben részesítése
nem tekinthető túlzott igénynek. Külö-
nösen, ha figyelembe vesszük új gazda-
sági mechanizmusunk egyik legfontosabb
elvét: az anyagi ösztönzés rendszerének
mind szélesebb, az élet mind tágabb
területére való kiterjesztését.

Mert mi ösztönöz a jelenlegi rendszer-
ben egy előadót, hogy minél magasabb
fokú teljesítményt nyújtson, s ezáltal
alkotása jobb kelendőségét is biztosítsa?
(Hírnevének erősítésén, öregbítésén kívül.
De ha ebből kiindulva nem díjaznánk
vagy ösztönöznénk ily módon is - túl
azon, hogy ez milyen nagyon vitatható
szempont -, az új gazdasági mechanizmus
alapelvével helyezkednénk teljesen
szembe, s tagadnánk annak egész lét-
jogosultságát. Hiszen ilyen alapon bárki
jobb anyagi ösztönzése felesleges, mert
előrejutása vagy „hírneve" érdekében
úgyis minden tőle telhetőt megtesz!)

Véleményem szerint tehát több kate-
góriát kellene létrehozni, mégpedig asze-
rint, hogy az előadó tevékenységét milyen
módon használják fel:

Rögzítés nélküli sugárzásra. (Ez
lényegében az egyenes adás esete, amikor



valamilyen előadást vagy produkciót
anélkül sugároznak távollevők számára -
akár televízió, akár rádió útján -, hogy
valamilyen rögzítési eljárást is alkalmaz-
nának. Tehát ez az adás többször - az
előadóművész közreműködése nélkül -
nem ismételhető meg. E kategóriában a
leggyakoribb, amikor egy színházi elő-
adást közvetítenek.)

2. Rögzítés (felvétel) készítésére; ezen
belül is:

a) a felvételt sugározzák (rádió, tévé
útján belföldön),

b) a felvételt forgalomba hozzák, aa)
magánszemélyek használatára (például
lemezek eladása),

bb) nyilvános előadás céljára (leme-
zek, rádió, televízióbeli közlése, rádió-, té-
vérögzítések nemzetközi cseréje, filmek).

Ezeken a kategóriákon belül az összes
körülmény figyelembevételével különböző
mértékű díjtételeket kellene megállapítani
a végzett munka nagysága, az ismétlések
száma, fajtája stb. alapján, oly módon,
hogy az újításokhoz hasonlóan - a
gazdasági eredmény növekedésével
összhangban nőjön (esetleg lépcsőzete-
sen) a díj nagysága is.

Erről a kérdéskörről különben az elő-
adóművészek véleménye ez: ,,... az elő-
adóművészeknek munkájuk ilyen másod-
lagos felhasználásáért reálisan méltányos
díjat kell kapniuk, annak következtében,
hogy

a) a művész foglalkozásában együtt-
véve okoznak kárt a kereskedelmi célú
lemez alkalmazásával, használatával direkt
előadás helyett,

b) azzal a ténnyel, hogy ez a másodla-
gos felhasználás az előadóművész mun-
kájának új és előnyös kihasználása." (FIA.
FIN. Konferencia.)

Külön szabályozást igénylő kérdés ezek
után, hogy az előadóművész mikor és
milyen módon egyezzen bele, illetve
tagadhassa meg hozzájárulását tevékeny-
sége eredményének különböző felhasz-
nálásához.

Ezeknek a szabályoknak a létrehozásá-
val - a méltányos rendezésen és a gazda-
sági érdekeltség kialakításán túl -, azt
hiszem, komoly lépést tehetnénk az elő-
adóművészek túlterhelésének felszámo-
lására is.

Számos kérdés azonban még ezek után
is megoldatlan maradna.

Elsősorban az, hogy ha az előadó-
művészeket a szerzőéhez mindenben
hasonló jogokkal kívánjuk felruházni,
szükségképpen felmerül a plágium kér-

dése is. Mégpedig nemcsak a rögzített
produkciók esetében.

Az előadóművész tevékenységében az
egymástól való átvételnek, továbbvitel-
nek, tanulásnak sokkal nagyobbak a lehe-
tőségei és a hagyományai is. A jó érte-
lemben vett tanulás, módszerátvétel meg-
akadályozása pedig mindenképpen súlyos
hiba, és a mesterség fejlődésének hátrál-
tatója lenne. Hiszen egy-egy nagy alakítás,
annak új oldalai, tanulságai, felfedezései
színházi életünk közkincsévé válnak. Ha
meggátolnánk, hogy a következő
generációk felhasználhassák, to-
vábbfejlesszék, éppen rendeltetésétől
fosztanánk meg, és a színház egy helyben
toporgását okozhatnánk. Ugyanakkor
feltétlen védelem illeti az alkotót a puszta
másoló, utánzó rosszhiszemű kopírozá-
sával szemben. Ez áll az egyes színészi
alakításokra csakúgy, mint egyes rendezői
koncepciókra. Ugyanakkor nem rögzített
előadások tekintetében minden-fajta
bizonyítási eljárás is számottevően
megnehezülne. Ezért olyan rendszert
tartanék célravezetőnek, amely a rögzí-
tésnek mint bizonyítási eszköznek igen
nagy jelentőséget - de azért nem kizáró-
lagosságot tulajdonítana, s ésszerűen szűk
határok közé szorítaná az ilyen eseteket.

További megoldatlan terület a rendező
helye a szerzők és előadóművészek al-
kotóközösségében. A rendező tulajdon-
képpen egyik kategóriába sem sorolható be
egyértelműen, s így vagy az alkotók
szélesebb kategóriája lenne rá alkalmaz-
ható, vagy sajátos helyzetének megfelelő
jogállást kellene biztosítani számára. Ezzel
megoldható lenne, hogy saját jogán
részesüljön szerzői jogi védelemben, és
adott esetben, ha koncepcióját, ötleteit,
elgondolásait más előadásokban meg-
határozó módon felhasználják, jogot for-
málhasson bizonyos díjazásra, ill. fellép-
hessen jogai védelmében.

A jelenlegi helyzetben ugyanis egy ilyen
esetben nehezen tudná jogait meg-védeni,
mivel a rendező és munkája nem áll
kifejezetten szerzői jogi védelemben.
Csupán erőszakolt módon lehetne veze-
tőnek vagy főbb közreműködőnek tekin-
teni. Ez tehát feltétlenül rendezésre váró
kérdés. Ugyanúgy, mint a vezető és a főbb
közreműködők körének meghatározása,
hiszen ezeknek a személyeknek van döntő
szerepük a közös alkotás sorsának
irányításában.

Adott előadásnál igen nehéz lehet meg-
határozni, hogy kik sorolhatók ebbe a
kategóriába. A cím- és főszereplők ?

A fontosabb szereplők? Az összes „sze-
rep" birtokosai? A főiskolát végzettek?
Hol kell meghúzni ezt a bűvös határt?!

Ugyanúgy kérdéses, hogy ha ezek a
szabályok létrejönnek, egy sor feladat
intézésére - különösen az előadóművészek
személyéhez fűződő jogainak kép-
viselésére a jogosultak halála után, a jog-
díjak fizetéséhez nélkülözhetetlen admi-
nisztráció, a lejátszások, illetve az elő-
adók regisztrálása, a befolyt összegek el-
osztása ügyében való intézkedésekre és
egyéb érdekeik védelmére - önálló szer-
vet kellene létrehozni, vagy egy meg-levőt
továbbfejleszteni. Például: a Művészeti
Dolgozók Szakszervezetét kibővíteni,
vagy Előadóművészek Jogait Védő
Hivatalt létesíteni.

E kérdések részletes, pontos kidolgozása
természetesen további elemző munkát
igényel. Mielőbbi rendezésük azonban
feltétlenül szükségesnek látszik, legalább
szerződésminták kibocsátása útján.

Befejezésül vessünk egy pillantást a
kérdés nemzetközi alakulására is: „A tör-
vény előírja, hogy az előadóművésznek
meghatározott rész jár a bevételből. Itt a
tervezet igyekszik, hogy az előadók
szövetségei, amelyek már több évtizedes
harcot folytatnak azért, hogy az újra ki-
adott lemezek után is joguk részesüljön
védelemben, ezt a védelmet megkapják ...
A jogtulajdonosok a nyilvános előadások
nettó bevételének 2%-át kapják . . .
általában minden, az előállítók-nak járó
bevétel felét pedig az előadó-művészek
kapják." (Szerzői jogi reform az USA-ban,
GRUR. 1970.)

Az 1953. december 27-i V. törvény
szerint pedig, amely Csehszlovákiában a
szerzői jogokról rendelkezik, az előadó-
művészeknek már rögzített előadásuk
mechanikai ismétlése esetére jár meg-
határozott jogdíj húsz évig.

Helyszűke miatt csupán megemlítem,
hogy 1961-ben Rómában létrejött egy
nemzetközi szerződés Nemzetközi egyezmény
az előadóművészek, a lemezgyártók és a
rádiótársaságok védelméről címmel, amely
már hatályba is lépett. S bár egyelőre nem
jelentős ratifikálóinak száma, mégis
jelentős haladásnak tekinthető e téren, s
számos probléma rendezésében meg-tette
már az első lépéseket.

Végső érvként álljon itt Dr. Világhy
Miklós gondolata: „Nem szabad ellene
lennünk a kizárólagos jogoknak, ha azok
az alkotó ember anyagi megbecsülésének,
munkája mennyiség és minőség szerint
való díjazásának alapja."


