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Színházi Tájékoztató
Központ Budapesten

1976. december 13-15 között az ITI
Budapesten kollokviumot rendezett,
amelynek témája a drámaíró és a színház
kapcsolata volt. Ezen a tanácskozáson
jelentette be Marton Endre, az ITI magyar
elnöke, hogy Budapesten lesz az ITI
Nemzetközi Tájékoztató Központja. A.
kollokvium résztvevői - elsősorban
drámaírók - nagy örömmel fogadták a
bejelentést. A rendkívül jelentős és fontos
központ létrehozásának körülményeiről,
munkájáról Gál Zsuzsát, a Nemzetközi
Színházi Intézet magyar köz-pontjának
titkárát kérdeztük meg.

 Kik javasolták a Tájékoztató Központ
létrehozását, és hogyan esett a választás ha-
zánkra?
 1975-ben az ITI XVI. kongresszusán

Nyugat-Berlinben sok szó esett arról,
hogyan lehetne a szervezet 59 tag-
országának tájékoztatását és tájékozódását
szélesíteni, hatékonyabbá tenni; hogyan
lehetne a színházi információcserét
meggyorsítani. A holland küldöttség ve-
tette fel, hogy jó lenne létrehozni az ITI
Nemzetközi Információs Központját,
amely folyamatosan és rendszeresen tájé-
koztatná az egyes tagországok központjain
keresztül a színházi szakembereket a
legújabb eseményekről. A kongresszus
küldöttei közül sokan ismerték a Magyar
Színházi Intézet nemzetközi hírű doku-
mentációs részlegét, és ezért azt javasol-
ták, hogy Budapesten legyen a Tájékoztató
Központ. Felkértek bennünket, hogy ezt
vállaljuk el. Mi ezt nagy örömmel
fogadtuk, hiszen a magyar állam a központ
működéséhez szükséges anyagi fedezetet
biztosította.

 Milyen konkrét feladatai vannak a Tá-
jékoztató Központnak?

- Három fő feladata van. Az első és
legfontosabb, hogy az 59 tagországtól
évente két alkalommal az ITI hivatalos
nyelvein, angolul vagy franciául begyűjt-
se az illető ország által legjobbnak ítélt két
bemutat ott nemzeti drámát. Ezeket a
Színházi Intézetben található dokumen-
tációval kiegészítve sokszorosítja, és há-
rom-három példányban minden tagország
ITI központjába eljuttatja. Így éven-te több
mint száz dráma sokszorosítására

és szétküldésére nyílik alkalom. Ez a
szám, azt hiszem, önmagáért beszél. Má-
sodik feladata, hogy a tagországoktól
kérdőívek alapján begyűjti az új drámák
bemutatóiról szóló adatokat, és ezeket
évente három alkalommal összesíti és egy
ún. Tájékoztató formájában szintén
eljuttatja az egyes ITI központoknak. így
áttekinthetővé válik, milyen új drámák
születtek a világban, egy-egy évadban. A
harmadik fő feladata tulajdonképpen
azonos a másodikkal, azzal a különb-
séggel, hogy nem a drámák, hanem a szín-
padi táncprodukciók adatait összesítik.

- Mikor kezdődik az érdemi munka?
- Örömmel mondhatom, hogy az egyes

országok felismerték ennek a tájékoztató
munkának az óriási jelentőségét, és 1977.
januárjától megindulhat a munka. Az első
jelentkezők a finnek voltak, őket a
hollandok követték, majd sorban a többi
ország, az NDK, a Szovjetunió,
Lengyelország, Izrael stb. Legutóbb a
többi skandináv országtól kaptunk érte-
sítést, hogy küldik a darabokat. Az első
dráma Veijo Meri finn szerző Jokinen ka-
tona szerelmi házassága című művét már
sokszorosítottuk.

-- A Tájékoztató Központ tehát elsősorban
azoknak az országoknak hasznos, amelyeknek
nyelve elszigetelt, kevesen beszélik, így nekünk
magyaroknak is.

- Igen. Ezt bizonyítja a központ létre-
hozását javasló Hollandia példája, vagy
az, hogy az első drámát éppen a finnek
küldték be. Az angolul, franciául, néme-
tül, oroszul írt drámák könnyebben hoz-
záférhetők, mint mondjuk egy svéd darab.
Nagyon nagy segítséget nyújthat a
központ a harmadik világ, a fejlődő or-
szágok színházi kultúrájának kialakítá-
sához, fejlődéséhez. De tulajdonképpen
mindenki jól jár, hiszen a világ dráma-
irodalmának legjobbjaival ismerkedhet-
nek meg a színházi szakemberek.

- Melyik lesz az első magyar darab, amelyet
íz)/ küldünk szét a nagyvilágba ?

- Örkény István Kulcskeresők című
művének fordítása már elkészült. Biztos
vagyok benne, hogy az eddigieknél
eredményesebben népszerűsíthetjük az új
magyar darabokat, és az sem
lebecsülendő, hogy első kézből juttathat-
juk el a világ drámairodalmának legjobb-
jait a magyar színházi szakmához. Való-
színűleg egy-egy sikeresebb külföldi drá-
ma hamarabb kerül színpadra nálunk,
mint eddig, és remélhetőleg a magyar
drámák is több ország színházának műso-
rára kerülnek. Nagyon fontos az is, hogy
ezek a sokszorosított kéziratok tájékoz-

tató jellegűek, vagyis jogdíj nélkül ké-
szülnek. Az ITI budapesti kollokviuma
után december 16-17-én Budapesten ke-
rült sor a CISAC, a Szerzői Jogvédő Hi-
vatalok Nemzetközi Bizottsága ülésére,
ahol az ITI vezetői tájékoztatták a bizott-
ságot a Tájékoztató Központ munkájáról.
Tökéletes egyetértés alakult ki az ITI és a
CISAC vezetői között. Megállapodtak
abban, hogy a Tájékoztató Köz-pont által
szétküldött drámák sorsát az egyes
országok Szerzői Jogvédő Hivatalai
figyelemmel kísérik, hogy minél nagyobb
százalékban színpadra kerüljenek.

-- Ilyen vagy hasonló információcserére volt-e
már példa a színházi szakmában ?

- Egyszer igen. Az UNESCO egyszer
lehetővé tette, hogy hat darabot szétküld-
jenek a tagországok között. Az ITI-nek ezt
a mostani vállalkozását az UNESCO
egyenértékűnek tekinti a Nemzetek Szín-
házával. A dráma területén az információs
központ munkája megfelel annak a
feladatnak, amelyet a Nemzetek Színháza
az előadások terén betölt.

- I l a már a Nemzetek .Színházát említette,
mondjon erről a sokat vitatott fesztiválról
néhány szót!
 1973-ban az ITI moszkvai

kongresszusán határozták el, hogy évente
más-más országban rendezik meg a
nemzet-közi fesztivált. Ennek az
elképzelésnek eddig legjobban a varsói
fesztivál felelt meg. 1976-ban Jugoszlávia
a BITEF-fel összekapcsolva Belgrádban
rendezte meg a világ színházainak
találkozóját. A tervek szerint 1977-ben
Franciaország lett volna a fesztivál
gazdája, de a megígért anyagi támogatást
a francia kormány visszavonta és jelenleg
attól tartunk, hogy ebben az évben
elmarad a nagy szín-házi találkozó. 1978-
ban az NSZK rendezi a fesztivált és
várhatóan a varsóihoz hasonló
rendezvényekre kerül majd sor.

Visszatérve a Tájékoztató Központra, nem
mindegy, hogy a magyar darabokat kik for-
dítják franciára vagy angolra.
 Mint már említettem a Szerzői Jog-

védő Hivatallal nagyon jó az együttmű-
ködésünk. A legjobb fordítókat biztosítják
és a fordítói díjakat is ők fizetik.

- Kik döntik el, hogy az adott évadban melyik
két új magyar drámát sokszorosítja a központ?

- A Színházművészeti Szövetség dra-
maturg tagozata javaslatot tesz a szövetség
elnökségének, amely az ITI magyar
központjának vezetőségével és a Kultu-
rális Minisztérium Színházművészeti Fő-
osztályával közösen dönti el, hogy melyik
két drámát sokszorosíthatjuk.


