
BUNKÓSÁG VAGY SZUVERENITÁS
A SZERZŐI JOG ÉS A SZÍNHÁZI RENDEZŐK

vita résztvevői: Ruszt József, Kiss
Csaba, Spiró György, Morcsányi
Géza, Fábri Péter és dr. Hartai
Adrienne, az ARTISJUS Magyar
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Ze-

nei Ügynökségének vezetője. Fábri Péter:

Nagyon lapos beszélgetésre jöttünk most össze;
azért lapos, mert bár a témáról, a színdarab
rendezői átírásának kérdéséről a végtelenségig
lehetne vitatkozni, mégis kimondottan szerzői
jogvédelmi szempontból kezdeményeztem ezt a
mai beszélgetést. Miközben a művészi
szabadság nagyon fontos dolog, az élet-nek
vannak jogi keretei. Érdekes kérdés: vajon az
esztétika fölötte áll-e a jognak?

Ruszt József: Igen, mindenféleképpen fölötte
áll. A jog bizonyos dolgokat nem tud kezelni.
Lényegében azt kell eldönteni, hogy mi miért
tartozik szerzői jogvédelem alá. Shakespeare-
nek már nem fizetünk, de Vas Istvánnak talán
még igen. Valószínű, hogy mindvégig el fogunk
kanyarodni a gyakorlati kérdések felé, valakinek
tehát össze kell foglalnia a konzekvenciákat; azt,
hogy valójában az egész komplexumból mi tar-
tozik a jogra.

F . P . : Akkor most neked szegezem a kérdést,
Jóska, aki szövegtisztelő rendező vagy: miért
tiszteled a szöveget?

R. J.: Mert szeretem. Svindlizni azért én is
szoktam, korrekciókat végzek, főleg klasszikuso-
kon, az érthetőség és a mondhatóság kedvéért.
Es nem is mindig tisztelem a szöveget, hiszen
híres volt hatvanvalahányban az az Amerikai
Elektra-rendezésem, amikor három darabot húz-
tam össze három felvonásra. Belenyúltam Vö-
rösmartyba is, a kutya nem vette észre Debre

cenben, pedig ott híres szövegvédő professzorok
vannak. Nem elvileg kifogásolom a belenyúlást,
inkább úgy általában nem szeretem az így
létrehozott szövegeket.

Hartai Adrienne: Hadd szögezzem le: nincse-
nek különböző szerzők, szerző van, aki művet
alkot. A magyar jog viszonylag részletesen sza-
bályozza, hogy ki tekintendő annak. Azt ugyan
senki sem szokta kétségbe vonni, hogy a színpadi
mű szerzői alkotás, de azért a szerzői jogi
törvény végrehajtásáról szóló rendelet példáló-
dzó felsorolásában is szerepel a színmű, zenés
színmű vagy táncjáték. Kétfajta szerzőről beszél-
hetünk. Vannak eredeti szerzők és az úgyneve-
zett származékos művek szerzői, az átdolgozók,
feldolgozók vagy fordítók. A jog mindig társadal-
mi érdekeket fogalmaz meg, közülük az az
elsőrendű, hogy az kapjon elsődleges védelmet,
aki a művet megalkotta. Az eredeti szerző szuve-
rénül rendelkezik a műve fölött, például ő dönti
el, mihez járul hozzá és mihez nem. Ez elvitatha-
tatlan. Mármost amikor valaki a műve valamiféle
megváltoztatásához hozzájárul, a származékos
mű szerzője ugyanolyan szerzővé lép elő, mint
az eredeti. Tehát más művének átdolgozásával
azért is nagyon óvatosan kell bánni, mert ugyan-
ebbe a csapdába eshet bele az átdolgozó is, ha
egy harmadik ember nyúl hozzá kettőjük közös
alkotásához. A törvény szerint ugyanis a szár-
maztatott mű szerzőjét ugyanolyan védelem illeti
meg, mint az eredetiét, úgy, hogy az eredeti
szerző jogai nem sérülhetnek. A szerzői jog a
polgári joganyag része, a szerzői jogvédelem
alapját a polgári jogban találjuk. A büntetőjogban
is vannak a szellemi tulajdont védő tényállások,

A
amelyeket minden törvénytisztelő állampolgár-
nak be kell tartania, mert ha nem, az állam a maga
erőszakszervezetével lesújt. Azén és a kollégáim
feladata azonban az, hogy a szerző jogát betar-
tassuk, szerződéses alapon. Tehát amikor adott
esetben óva intek egy színházat attól, hogy meg-
tegye, amire esetleg készül, nem azért teszem,
mert a hatóság szerepét szeretném eljátszani,
hanem mert attól félek, hogy az eredeti szerző
esetleg valamiféle szankcióval fog élni, ami neki
emberi joga.

R. J.: Mondok egy példát. Németh László
éppen akkor halt meg, amikor a V I I . G e r g e l y t

rendeztem, nem emlékszem pontosan, hányban.
Az előadásra eljött az egész család. A darabot
bizony meghúztam, körülbelül kétharmadára,
mert egyébként nem lehetett volna eljátszani. Be
voltam gyulladva, hogy mit szól majd a család és
a híres feleség. Emma néni boldogan megölelge-
tett, és azt mondta: végre valaki vállalkozott a
húzásra, mert eddig azért nem játszották a dara-
bot, mert túl hosszú.

H. A.: Tulajdonképpen a szerzőknek mindig
egymással kell alkut kötniük. Annak, aki hozzá-
nyúl a műhöz, az eredeti szerzőt kell meggyőznie,
hogy jót tesz a művével. Senkit nem lehet
megerőszakolni. Az a dolog lényege, hogy ne-
kem van valamim, ami az én szellemi tulajdo-
nom, és ami fölött én rendelkezem.

K i s s Csaba: De mi ez a micsoda?
H. A.: Az alkotás.
K. Cs.: De melyik része?
H. A.: Az egész.

K. Cs.: Úgy fest a helyzet, mintha jog és esz-
tétika között már eldőlt volna a harc, amelyből a

jog került ki győztesen. Készültem erre

a beszélgetésre, és sejtettem, hogy
szerzői jogi szempontból mint átdol-
gozó én leszek a nehéz eset. Azt mond-
juk, a szerző emberi joga, hogy az a
mű, amelyet létrehozott, az minta ma-
radjon, és a színpadon azt játsszák el,
amit ő megírt. Nekem viszont ott
kezdődnek a problémáim, hogy vajon
a szöveg valóban hordozza-e szerző-
jének szándékát, tehát a szellemiségét.
Amikor átdolgozásaimat védeni pró-
bálom, akkor azt mondom, hogy adva
van két művészember. Egy író és egy
színpadra állító. Fogadjuk el, hogy
mind a ketten valóban művészek. Az
író valamilyen problémát megír úgy,
ahogyan ő elgondolta. Ebbe mindig
belejátszik egy csomó neveltetésbeli,

Jelenet Wyspiański Menyegzőjéből
(Nemzeti Színház) (Fábián József
felvétele)
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történelmi és korral összefüggő tényező. Aztán
ötszáz évvel később jön egy másik ember, elkezdi
olvasni a művet, és talál benne valamit, amiről
azt gondolja, hogy ez a mű szellemisége. Nem
tudom, hogy valóban azt találja-e meg; az esetek
többségében ezt nem tudjuk. Számomra mindig
az a kérdés, hogy ha például egy Shakespeare-
szöveghez hozzányúlok, akkor egy szöveget kell-e
interpretálnom, vagy azt a szándékot megérez-
nem, amelynek kedvéért Shakespeare ezt a
művet megírta.

Moresányi Géza: Azt gondolom, hogy a szerző
X évig szerző. Tehát ebben az értelemben
Shakespeare nem szerző, vagyis itt nincs szó
jogi kérdésről.

R. J.: Ez az ötven év...
H. A.: Már hetven. A személyhez fűződő jogok

viszont nem évülnek el, időben korlátlanok. Más
kérdés, hogy ha jogutód már nem tudja jogát
érvényesíteni, mert a védelmi idő már lejárt,
akkor valaki másnak is fel lehessen lépni e jogok
védelmében.

R. J.: A kritika és az esztétika lép fel.
H. A.: Nem, mert például a Szerzői Jogvédő

Irodának is feladata, hogy fellépjen, amikor egy
szerző nevét sérelmesen összekötik, mondjuk, a
fasizmussal.

F . P . : Próbáljuk meg szétválasztani a két kér-
dést. Adrienn elmondta, hogy van elsődleges és
van másodlagos szerző, és például a fordítók a
másodlagos, a származékos szerzők körébe tar-
toznak. Idáig lényegében az elsődleges művek
átdolgozásáról volt szó, és tegyük most egy
időre zárójelbe azt a kérdést, amelyről később
szeretnék beszélni, hogy vajon milyen módon
szabad hozzányúlni egy fordításhoz, amely mint
származékos mű, szintén jogvédett. Bármit
mondasz is, Jóska, a te I l l . Richárd-rendezésed-
ben Vas István fordításának minden sorát fel
lehetett ismerni, mármint mindazt, ami nem volt
kihúzva. Es nyilván nem jogi okokból nem írtál
bele. Csabának pedig azt akarom mondani, hogy
ő kettős helyzetben van. hiszen szerzőként,
elsődleges szerzőként is játsszák a műveit, ame-
lyeket nem is mindig ő maga rendez meg. Tehát
ő is átélte már azt a sajátos helyzetet, hogy
milyen az, amikor valaki más átformálja, amit írt.
De szeretnék Spiró Györgynek föltenni egy kér-
dést. Az első drámaköteted valamelyik darabjá-
ban van egy emlékezetes szerzői utasítás. Bizto-
san tudod is kívülről. Olyasmi, hogy ezt a darabot
kilencvenöt színész játszhatja el, de szegény
színházak ötvenhárommal is előadhatják.

S p i r ó G y ö r g y : Hatvanhattal, mindegy. Én ott
csak hülyéskedtem a színházakkal, el se olvas-
ták. Úgy gondolom, Magyarországon jelen pilla-
natban még nincs baj, mert ugyan mindenféle
nemzetközileg hitelesített egyezményekhez csat-
lakoztunk, ámde olyan nagyon szigorú szankciók
Magyarországon soha nem érvényesülnek, mint

Nyugaton. Tehát ebből a szempontból a dolog
egyelőre nem tragikus, nem konfliktusos, de
azzá lehet. Miután ezt a szabályozást Nyugaton
nagyon keményen megpróbálják keresztülvinni,
előbb-utóbb nálunk is keményedés várható. Mint
szerző természetesen nagyon örülök annak,
hogy ötven évről hetven évre emelték föl a
művekért fizetendő tantiéme-nek a határidejét.
Tehát talán, ha még előadnak, az unokáim is
kapnak majd valamit, ebből a szempontból
nagyon örülök. Mindeközben azonban
rettenetesen nem örülök annak a jogi
helyzetnek, amely pár évszázad alatt kialakult.
Azért nem, mert például előfordulhatna, hogy
miután Wyspiański, a nagy lengyel drámaíró
1908-ban halt meg, Andrzej Wajda csak 1979-
ben rendezhetné meg Menyegző című filmjét,
mert ő bizony meghamisította Wyspiańskinak
még az intencióit is, ám gyönyörű filmet hozott
így létre.

Gábor Miklós és Hetényi Pál a Ruszt József
rendezte kecskeméti VII. Gergelyben (MTI-fo-
tó)

F . P . : Föltéve, hogy a Wyspiański-örökösök
nem járultak hozzá...

S . G y . : Vannak örökösök. Az örökösöknek
elvileg joguk lenne, hogy megnézzék a forgató-
könyvet vagy a vágatlan filmet, és követeljenek
ezt, azt, amazt, 'és szélső esetben - ha ez Nyuga-
ton történik - joguk lenne hozzá, hogy a filmet
ne engedélyezzék. Az özvegyeknek hihetetlen
dolgokhoz van joguk, és ez évszázadok óta így
van. Annak idején Shakespeare-től a saját szín-
háza örök áron vette meg a darabjait. Tudjuk,
hogy két és fél, három fontot kapott egy-egy
darabért, és évi két darabra szerződött. Shakes-
peare többre nem is tartott igényt. Ámde ha
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Shakespeare idején lett volna szerzői jog, akkor
Shakespeare nem meríthetett volna szabadon
például a Holinshed-krónikából stb., stb., mert
azt a művet is szerzői jogi törvény védte volna,
és bizony elmondható, hogy Shakespeare alapo-
san meghamisította Holinshed szellemi termé-
két. És ha Holinshed örökösei akkor még éltek,
azt mondhatták volna, hogy ezt és ezt a darabot
nem engedélyezik. Nagyon abszurd helyzetbe
tudunk eljutni a szerzői jogi törvényekkel, ame-
lyek gyönyörűek meg finomak, mindenféle szép
elmondható róluk, ámde adott esetben mégis
rendkívül életellenesek lehetnek. Az élet élés élni
akar, ezt én nagyon támogatnám. Ez nemcsak
jogi és nemcsak esztétikai, hanem ismeretelmé-

III. Richárd: Sztarenki Pál. A Budapesti Kama-
raszínház előadását Ruszt József rendezte
(Koncz Zsuzsa felvétele)

leti probléma is. Az a kérdés, hogy mivel gátoljuk
kevésbé az élet alakulását. Hozzáteszem, itt egy
olyan erkölcsi kérdés is felmerül, amelyik nem a
szerzőre vonatkozik, hanem azokra, akikről ír-
nak. Vannak személyiségi jogaik az embereknek.
Tudjuk, hogy mindenféle pereket lehet indítani,
esetleg meg is lehet nyerni, ha valaki, aki vagy
meg van nevezve, vagy nincs, de fölismerhető a

műben, azt mondja, hogy ő nem olyan, és pert
indít a szerző ellen.

H. A.: De hol a határ, uraim? Ki dönti el, hogy
mi tesz jót, mi tesz rosszat a szerzőnek? S. Gy.:
Éppen ez a kérdés.

H. A.: Csak a szerző tudja eldönteni.
K. Cs.: Szerintem egyetlenegy tényező dönti

el: a közönség.
S. Gy.: Hadd mondjak egy érdekes példát. Volt

egy magyar drámaíró, aki nem olyan régen halt
meg - még az ötven évbe is beleesik, nemhogy a
hetvenbe -, úgy hívták, Dobozy Imre. Dobozy
Imrének van egy szocreál, hazug, rémes,
manipulatív darabja, a Szélvihar, amelyet 1956-
ról írt. Annak idején eljátszották, megkapta az
állami elismerést is. A műre és Dobozyra, vala-
mint a Dobozy-utódokra érvényes a szerzői jog
védelme. Énnek a műnek az alapján Jeles András
a színházával készített egy megrendítő, nagy
előadást. Csak hát abban alaposan ki volt forgatva
sok minden. Ha lenne jogi érzék Magyarországon,
mint ahogy bizonyos értelemben szerencsére
még nincsen, akkora Dobozy-utódok hatalmas
pert akaszthattak volna Jeles András nyakába, és
betiltathatták volna az előadást, nem politikai,
hanem egyszerűen szerzői jogi okokból. Nem
tiltatták be, mert Magyarországon még nincs ilyen
jogi érzék, de ha lesz, akkor majdnem mindent
meg lehet fojtani.

H. A.: Éppen erre utaltam korábban: hogy
tudniillik a szerzői jog mindig akkor lép műkö-
désbe, amikor a felek azt akarják. Tehát ha nem
akarják, akkor nem, állami kényszer nincs.

R. J.: Mondjon egy-két reprezentáns konflik-
tust.

H. A.: Ismeretes, hogy nem olyan régen a
zalaegerszegi színház tervbe vett bemutatója
kapcsán Milan Kundera nem akart beleegyezni a
mű előadásába, vagyis élt a személyhez fűződő
jogokkal... Bár amennyire én tudom, itt nem is
átdolgozásról volt szó, pusztán arról, hogy a
szerző nem akarta, hogy művét bárki is előadja.

M. G.: Világos, csak éppen Gyuri azt mondja,
hogy az élet, a művészet akkor sérült volna, ha
pert indítanak, és rossz lenne, ha volna rá joguk.

H. A.: És ki döntötte volna el a kérdést? Csak a
bíróság.

M. G.: Gyuri szerint éppen akkor van baj, ha
ez bírósági kérdés lehet, mert őszerinte a művé-
szetnek abszolút elsőbbsége van. Nos, nekem
ebben más a véleményem. Hogy mennyi érvé-
nyesül a jogból, az mindig harci kérdés. Művészi
szempontból persze lehetséges, hogy ha a
Dobozy-örökösök tiltakoznak, és betiltatják az
előadást, valóban sérül az általános nagy világ-
művészet.

S. Gy.: Kaposvárott két olyan előadás is volt,
amelyet azért kellett levenni a műsorról, mert a
szerzők, illetve a szerzők képviselői, akiknek fo-
galmuk nem volt, hogy hol van Kaposvár, betil-
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tatták. Az egyik Genet A Balkonja volt, Ács János
rendezésében, a másik pedig Lukáts Andor ren-
dezése: Fellinitől a N ő k városa. Mind a kettő
rendkívül jó, érdekes előadás volt, a N ő k városa
bizonyos értelemben jobb is, mint az elégett
kópia után leforgatott második film, de miután
akkor már Magyarországnak úgy kellett tennie,
mintha elfogadná a nyugati törvényeket, le kellett
venni a műsorról. Felliniig meg Genet-ig el sem
jutotta dolog, mert nem a szerző dönt arról, hogy
mi történik a művével, hanem a képviselői, a
bürokraták, akik hasznot húznak az üzletből.

H . A.: A személyhez fűződő jogok kérdésében
csak és kizárólag a szerző dönt. A személyhez
fűződő jogok másra nem ruházhatók át, azokról
lemondani nem lehet. Hogyan lehet ma bemutat-
ni Magyarországon egy védett szerzői műalko-
tást? Szerződéssel. A szerződésbe minden olyan
feltételt bele lehet fogalmazni, amelyik nem jog-
ellenes. Ha a szerző kiköti, hogy nem járul hozzá a
mű átdolgozásához, akkor kérdem én, ki fogja ezt
a szerződést megváltoztatni. Hol az a hatóság?

S. Gy.: De a dolog a gyakorlatban nem így
működik. Tegyük fel, hogy egy színház be akar
mutatni egy olyan darabot, amelynek a szerzői
vagy származékos szerzői, mindegy, hogy kicso-
dák, még élnek, vagy nemrég haltak meg. A
szerzőket ügynökök meg jogi irodák képviselik.
Magyarországon nem lehet tudni, hogy a szerző
vagy a szerzők és az őket képviselő valamilyen
jogi intézmény között miféle szerződés van. Ez
soha nem szokott kiderülni, mert semmiféle zá-
radékról nem lehet tudomásunk. A színház beleöl
egy csomó pénzt, munkát, energiát a produkci-
óba, és utólag, hónapokkal később megjön a
levél, hogy nem engedélyezik. Le kell venni az
előadást a műsorról, akkor is, ha korábban meg-
ígérték, hogy megadják a jogot.

F. P.: De a színház miért l bele munkát előre?
S. Gy.: Mert ígéretet kapott.
H . A.: Szerződés kell, nem ígéret.
M . G.: Szerintem, Gyuri, primitíven

fogalmazva ez a vita arról szól, hogy jó-e a
kapitalizmus. S. Gy.: Hát igen.
M . G.: A kapitalizmus a művészeteknek néha

jó, néha rossz.
S. Gy.: Kifejezetten rossz.
M. G.: Ezt én így nem merném mondani. S.
Gy.: Nincs jobb se, de ez nagyon rossz.
R. J.: A feudalizmus óta nincs ez jól.
M . G.: Lehetséges, hogy igazatok van, de én

fatalistább vagyok ebből a szempontból.
S. Gy.: Mi feudálhumanisták vagyunk...
M. G.: Szerintem például az, hogy a Kabaré

filmváltozata létrejöhetett, a kapitalista jog, a
szerzői jog egyik nagy tette volt - mert míg én a
musicalt nem különösebben szeretem, a filmet
zseniális remekműnek tartom. Tehát ez pontosan
a pandanja a Jeles-féle ügynek, amiről az a véle

ményem, nem hiszem, hogy Jelesbe a Dobozy-
örökösök belefojthatták volna a szót, mert ha
tiltakoznak, akkor Jeles megcsinált volna valami
mást. Megcsinálta volna, amit akart, egy Shakes-
peare-ben, egy Mrożekben és így tovább. Tehát
azt is gondolom, hogy a művészetet nem lehet
visszaszorítani.

S. Gy.: De lehet. Sok ponton igenis lehet.
F . P.: Valamire azért figyelmeztetnék. A szerzői

jog személyiségi jog. Nincs az a nagy művész,
nincs az a Jeles András, aki egy személyiséget a
jogaiban megsérthet. Tehát szerintem törekedni
kell rá, hogy a művészetben lehetőleg minden
szabad legyen, de jogi tekintetben legyen szabad.
Olyan művészi, emberi magatartást kell tanúsí-
tani, amelynek hatására az illető szerző partnerré
válik. Hadd mondjak konkrét példát. Molnár Fe

renc itthon, Magyarországon maga rendezte meg
a darabjait, nem engedett belenyúlni a szö-
vegbe. Majd elment Angliába, Amerikába, és en-
gedte, hogy átírják a helyszíneket, a neveket,
szóval rugalmas volt, mert pontosan tudta, hogy
azok a fickók jobban ismerik azt a közeget,

S. Gy.: Nem biztos, hogy ez vezette. Ez anyagi
kérdés.

F . P.: Persze, Molnár győzni akart, és tudta,
hogy ez az ára. Ráadásul azok az előadások
sikeresek lettek. De a lényeg az, hogy egy-egy

Nyakó Júlia és Horváth Lajos Ottó a Kiss Csaba
rendezte győri Macbethben
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szerző az egyik pillanatban lehet nagyon rigoró-
zus, a másikban pedig nagyon rugalmas, de az ő
joga eldönteni, hogy mikor hogyan viselkedik. És
lehet, hogy a családtagok nagyon kártékonyak
tudnak lenni, de vajon helyettük ki képviselje a
szerző érdekeit?

S. Gy.: Szerintem senki.
F . P : Vagy a mű érdekeit? Elképzelhető-e,

mondjuk, egy olyan esztétikai főbizottság, ame-
lyik a mű érdekeit képviselni tudja, vagy pedig
esetleg érdemes volna azt javasolnunk az éppen
alakuló szerzői jogi törvény alkotóinak, hogy
amíg a szerző él, addig az ő személyiségi jogai
valóban személyiségi jogok legyenek, azaz min-
den esetben őhozzá kelljen fordulni, de az örö-
kösök az anyagi juttatásokon kívül másra ne
legyenek jogosultak? Ez is lehetséges álláspont,
amelyet a személyiségi jog teljes tiszteletben
tartásával korrektül lehet képviselni. De van az
éremnek egy másik oldala. Csaba M a c b e t h - r e n -

dezését például nagyon szerettem, de érdekelne,
Csaba, hogy tárgyaltál-e Szabó Lőrinc örököse-
ivel a jogot illetően; engem bántott, hogy a Szabó
Lőrinc-szöveg összevissza volt vagdosva. Rá-
adásul ilyenkor kénytelen vagy szakmailag hibás
döntéseket hozni, mert nem tudsz verset írni
Szabó Lőrinc helyett, legalábbis olyat, mint ő,
valószínűleg nem.

S. Gy.: Amire te gondolsz, nem jogi kérdés.
Esterházy például időnként nagyon sok idézetet
használ. Vagy megmondja nyíltan, hogy ilyen-
olyan szerzőktől idéz, vagy nem mondja meg,

találják ki. Ez bevett posztmodern fogás. És nem-
csak Esterházy alkalmazza, hanem nagyon so-
kan. Egyszer Németországban fölolvasott egy
kétoldalas szöveget, óriási sikere volt vele. Azt
hitték, ő írta. Holott szóról szóra egy Danilo Kis-
novella volt. De neki volt vele sikere, mert őneki
annyira tetszett, hogy úgy gondolta, ezt akár ő is
írhatta volna.

H. A.: Ez jogsértés. A bitorlás egyébként bűn-
cselekmény.

S. Gy.: Tulajdonképpen lehet-e ezt jogilag
minősíteni, vagy nem lehet? Mit csináljunk ab-
ban az esetben, ha rengeteg szöveget idézek szó
szerint, lehet, hogy fordításban, lehet, hogy nem,
akkor az kinek a szövege? Ha egy könyvemben
van húsz százalék idézet, akkor a jogdíjam húsz
százalékát fizessem ki az idézett szerzőnek? A jog
természetesen efelé halad, de ez nagyon meg
fogja nehezíteni, időnként meg is akadályozza
majd, hogy új művek szülessenek.

F . P.: De nagy irodalmak működnek egészen
jól ilyen jogi keretek között.

S. Gy.: Mostanában nem működnek vagy
rosszul működnek azok az úgynevezett nagy iro-
dalmak. Meg lehet nézni az esztétikai termésü-
ket.

H. A.: A lényeg az, ugye, hogy vannak a va-
gyoni jogok, amely a szerző életében és a halá-
lától számított hetven éven át részesülnek véde-
lemben, és vannak a személyhez fűződő jogok,
amelyek időben korlátlanok, de praktikusan azok
is csak hetven évig élnek, vagyis hetven évig nem

szabad egy műhöz engedély nélkül
hozzányúlni. De hetven év után nyu-
godtan. Nincs gond.

R . J . : Tulajdonképpen nem arról van
szó, hogy most ki fizet, ki mennyit kap,
mert az jogilag rendezhető. Ha-nem
arról, hogy lehet-e „fisz helyett giszt
írni". Ez a lényeg. Ki teheti meg, ki
szabályozza, ki fedi fel, ki minősíti?

H. A.: Valóban ez a kérdés. Ki pó-
tolja azt a szerződéses akaratot, amely
egy mű bemutatásához szükséges,
védett mű esetében ki írja alá a
szerződést, ki adja meg a nyilatkozatot
az örökös nevében? A szerző jogutódja
mondhatja, hogy én tudom, a férjem
nem ezt akarta, ne csinálják, nem adom
a hozzájárulásomat.
R . J . : A kultúra, drágám, a kultúra.

K. Cs.: Egyetértek Gyurival, hogy a
jog kényelmi szempontból kipécézett egy irodalmi
alkotásból valamit, ami megfogható, és azt
próbálja kodifikálni. Tehát nem biztos, hogy
nekem jogom van erkölcsileg vagy művészileg,
vagy bármilyen szempontból hozzányúlni a
szöveghez, mert nem biztos, hogy az előadás
olyan lesz, mint amilyennek Shakespeare, Örkény
vagy bárki más gondolta.

S. Gy.: Olyan legyen, amilyet te gondolsz.
Miért kéne olyannak lennie, amilyet nem te gon-
dolsz?

K. Cs.: Tehát hogy megragadjuk a szöveget,
azt mondjuk, hogy ezt az embert onnan lehet
megismerni, hogy kék kabátban van. Akkora kék
kabátot kodifikáljuk. Tehát már mindegy, hogy
milyen ember van mögötte, mert hogy igazából
mit akart Örkény, azt sem a hivatal, sem a bíróság
nem fogja eldönteni. Tehát a jog azt mondja,
hogy ebből az egész lilaságból, amit a művészek
csinálnak, én egyetlenegy dolgot látok magam
előtt: azt a nyolcvan oldalt, ami le van írva. És a
nyolcvan oldal alapján próbáljuk a szerző szemé-
lyiségi jogait, a mű szellemiségét megvédeni.
Szerintem a szöveg csak töredéke annak, amit a
szerző le akart írni, vagy ami megfogható abból a
bizonyos műből. Mondok egy példát: „Eredj
kolostorba, Ophelia..."

F . P . : Hát ez a bordélyt jelenti.
K. Cs.: De ha én ma ezt kimondom a színpa-

don, akkor mindenki arra gondol, hogy Opheliát
apácazárdába küldi Hamlet, holott éppen az

De mi lett a nővel? Gyabronka Jó-
zsef, Honti György és Horváth Lajos
Ottó Kiss Csaba rendezésében (Ben-
da Iván felvételei)
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ellenkezőjéről van szó. Most mikor sérülnek
Shakespeare szerzői jogai?

F . P . : Te most Arany Jánost idézted. Ez szakmai
kérdés. Shakespeare olyan szót használt, amely a
korabeli angol nyelvhasználatban bordélyt jelent,
ezzel szemben Arany János kolostornak
fordította. Nincs jogod kicserélni egy szót, ha-
nem újra kell fordíttatni a darabot a te szempont-
jaid és a nyelvtudomány újabb ismeretei szerint.
Mindenkinek joga van újrafordíttatni egy
Shakespeare-darabot.

R. J . : Ó, ezek a szavak... Most játsszuk a
Romeo és Júliát. Utoljára azt mondja Júlia: „Jer,
drága tőr: ez jobb hüvely - maradj itt mindörök-
re!" Ezen nagyokat röhögnek a gyerekek, mert a
hüvely az hüvely.

S. Gy.: Mert az eredeti is ilyen.
F . P : Ez mutatja, milyen jó a Mészöly-fordítás.
R. J.: Én például kikerültem a hüvelyt...
F . P : Néhány nappal ezelőtt láttam Kiss Csaba

Csehov-darabját, mert csak így fogalmazhatok:
Csaba írt egy sajátos Csehov-darabot. Fölhasz-
náltál fordításokat, vagy magad írtad a szöveget
Csehov-novellák alapján?

K. Cs.: Fordítási részleteket használtam fel.

F . P . : Azért kérdeztem ezt, mert azt gondolom,
hogy ki kellene írni azoknak a fordítóknak a nevét,
akiknek a munkáját fölhasználtad. Én ugyanis azt
hiszem, hogy azok a gyönyörű mondatok szelle-
mi termékek, és létrehozóikat illik legalább ilyen
minimális módon...

S. Gy.: Mondok egy példát a létező jog ellen.
Kaposvárott Gazdag Gyula megrendezte a Tom
Jonest, és belerakott egy csomó elég ismert
angolszász világslágert. Rémes volt a rendelke-
zésre álló magyar fordításuk, és ezért megkért,
hogy írjak szöveget azokra a dallamokra. Megír-
tam, szerződtem a színházzal, el is énekelték.
Sokáig egy fillér jogdíjat sem kaptam. Évek múl-
va elkezdtem érdeklődni, hogy miért nem kap-
tam egy vasat sem. Kiderült, hogy azoknak adták
az én jogdíjamat, akik a régi, használhatatlan
fordításokat csinálták. Ennyit tehát a jogról.

H . A . : Hát ha a színház nem intézi el...
S. Gy.: A színház nem tudta, hogy másmilyen

szerződést kellett volna kötnie.
F P : Éppen erre az esetre van egy ellenpél-

dám. Tavaly a Radnóti Színház számára fordítot-
tam olasz dalszövegeket.

H . A . : Mi munkánk volt vele!

F . P : Azért volt vele sok munkájuk, mert a
Radnóti Színház betartotta a korrekt jogi utat;
megkereste a művek magyarországi képviselőjét,
és engedélyt kért rá, hogy ezek a dalok elhan-
gozzanak. Kiderült, hogy a dalszövegeim a szín-
házban elhangozhatnak ugyan, de egyébként
úgynevezett kisjogos védettséget nem fognak
élvezni, mert arra különböző más szerzők jogo-
sultak. A dolog persze „erkölcsileg" is rendben
van; én ugyanis v lóban nem fordítottam, hanem
ferdítettem, a szituációkhoz írtam dalszövegeket,
ami a színházba nagyon jól megállja a helyét.
Mindenki elégedett. Művészileg eredményes do-
log született, a rendező boldog volt, a
jogtulajdonos boldog volt, és én is helyénvalónak
tartom, hogy csak a szövegek színházi
elhangzása után kapom a jogdíjat.

M. G.: Hadd vessek fel egy újabb szempontot.
Amikor elgondolkodtam, miről is lehet szó ezen a
tulajdonképpen többé-kevésbé szabályozott és

Az Anconai szerelmesek a Radnóti Színházban
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egyértelmű területen, miről is beszélgethetnénk
ma itt, az jutott eszembe, hogy a magyar színház
és a színháziak, tisztelet a kivételnek, egyszerűen
bunkó módon, nem úriember módjára viselked-
nek.

S. Gy.: Ez igaz.
R. J.: Ez elképzelhető.
M. G.: Arról van szó, hogyha te, amikor átírod

a verset, nem hívod föl a Szabó Lőrinc jogutód-
ját, akkor bunkó vagy.

F. P.: Géza most nagyon fontos dolgot mon-
dott; nem biztos, hogy attól nagyobb művész
lesz az ember, ha bunkó módon viselkedik. Sen-
kinek nem eshet nehezére fölhívni egy szerzőt,
sőt amikor arról van szó, hogy a művük egyálta-
lán színpadközelbe kerül, a szerzők többnyire
még nagyon barátságosak és rugalmasak. Ellen-
ségessé akkor válik a viszony, amikor a színházak
eleve tudomást sem vesznek a szerzők létezé-
séről.

R. J.: Magyarul most egy morális problémánál
álltunk meg, amit a jog úgysem tud szabályozni.

H. A.: A jog tipikus életviszonyokat próbál
paragrafusokba betuszkolni. Szerintem abban a
jelenlevők többsége egyetért, hogy ez a jogi
konstrukció nem rossz.

S. Gy.: Nem jó.
H. A.: De nem is rossz.

Jelenet Calderón VIII. Henrik című darabjának
Radnóti színházi előadásából

S. Gy.: De rossz. A szerző megírta a művet,
van neki vagyoni joga, odáig rendben van...

H. A.: s ezután bárki bármit tehet vele?
S. Gy.: Igen. Megmondom, miért. Az utolsó

eleven drámaírói korszakban, amely ennek a
századnak az első felével véget ért, Brecht még
megtehette azt, hogy - mai fogalmaink szerint -
ellopta egy finn írónőtől a Puntila anyagát.

F. P.: Elég szégyenletes is a történet.
S. Gy.: Igen, csak éppen ő írt belőle

remekművet. A korábbi századokban
Shakespeare meg Moliére teljes felvonásokat
átemelhettek bárhonnan. Állandóan loptak
egymástól, alkotóan loptak, és ebből akkor jogi
probléma nem támadt. Körülbelül Brecht halála
óta azonban van ilyen jogi probléma, így alakult
a nyugati világban, azóta nem lehetséges, hogy
én egy kortárs szerzőnek akármilyen műfajú
művét ne eltulajdonítsam, hanem jobb variációt
csináljak rá. Megszűnt az a gyakorlat, amelyből
a művészet évezredeken át táplálkozott.

H. A.: Nem igaz, hogy nem teheti...
S. Gy.: Nem tehetem, mert a szerző nem járul

hozzá.

H. A.: Ez 1886 óta így van.
M. G.: Ha nem járul hozzá, a dolog nem megy.

De ha hozzájárul?
S. Gy.: Na de ez a „nem megy" a művészet

szempontjából végzetes.
F. P.: Miért? Nincs több ötleted?
S. Gy.: Millió ötletem van, pont arról jutott

eszembe az egész. De mindig és mindenütt kol-
lektív műalkotásokról van szó. A jog úgy kezeli a
műalkotásokat, mintha azokat egy egyén hozta
volna létre. Ez alapvetően hibás nézet... Nem
igaz, hogy ha a szerző megír egy művet, azt
egyedül hozta létre. Minden mű mélységesen
kollektív alkotás.

H. A.: Ha az a szerző, aki az első volt, azt
mondja a másodiknak, hogy rendben, akkor...

S. Gy.: De azaz első se első. Higgye el nekem!
Nincs olyan, hogy első szerző. Soha nem is volt.

M. G.: Én erre azt válaszolom, hogy ebből
logikusan az következik: ha egy kortárs szerző
nem járul hozzá, hogy átírd a darabját, akkor ott
a másik, aki adott esetben hozzájárul. És ott van
még a millió többi ötleted, amelyet esetleg a mű
sugallt, sőt akár úgy is dönthetsz, hogy bírósági
eljárást kockáztatva is megírod azt a művet, és
esetleg keresel egy színházat vagy egy ügynököt,
amelyik azt mondja, hogy ez nekem megéri,
átvállalom a felelősséget, és legföljebb majd fi-
zetek.
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F P : Géza ismét rendkívül fontos dolgot mon-
dott ki. A bírósági eljárás kockáztatása ugyanis
azt jelenti, hogy hajlandó vagy egy bizonyos
személlyel konfrontálódni. Én azt gondolom,
hogy amikor átírnak műveket, hatalmi helyzetből
írják át, és rég nem arról van szó, hogy a
rendezőnek mit szabad és mit nem. A rendező az
eredeti szerzőhöz képest mindig hatalmi helyzet-
ben van. Ezzel a hatalmi helyzettel visszaélni,
ráadásul udvariatlanul visszaélni, nagyon csúnya
dolog. Ahogy Géza mondta, bunkóság. Arra
gondolok, hogy amikor, mondjuk, Gyuri át akarja
írni, teszem azt, Békés Pál egyik darabját, akkor
fölhívja Palit, és azt mondja, te, volt neked egy jó
ötleted, de szerintem én jobban megírnám, mit
szólsz hozzá? Én ilyen esetben megtisztelve
érezném magam. De abban a pillanatban, amint
azt látom, hogy valaki rendezőként hozzányúl a
szövegemhez anélkül, hogy megkérdezne, és rá-
írja a nevemet, nekem pedig el kell viselnem,
hogy valami elhangzik az én nevemben, amit
nem én írtam, ezt felháborítónak érezném. Ne-
kem igazán senkim az a szegény Dobozy Imre,
de mélységesen méltánytalannak érzem, hogy
akár holtában is kénytelen legyen elviselni vala-
mi, az ő személyiségétől tökéletesen idegen dol-
got. Szerintem az egymás közötti közlekedésnek
is van minősége, és ahogyan valaki itt az előbb
mondta, Jeles András még nagyon sok
mindenből kitudott volna indulni, hogy ábrázolja
azt a világot.

H . A . : Itt végig színházi rendezőkről beszé-
lünk. Mármost szerzői jogi alapelv, hogy a szín-
házi rendező nem szerző. A színházi rendezőnek
az a feladata, hogy a meglévő művet színpadra

állítsa, az adott körülményekre adaptálja, és ebbe
belefér az is, amit én a magam szerződéseibe
bele is szoktam fogalmazni, és a színházigazga-
tók ezt bátran alá is írják, hogy az élet követelte
apróbb szükségszerű változtatások megenge-
dettek. Más kérdés viszont, ha a színházi rendező
átdolgozóvá válik, tehát saját eredeti gondolatait,
szellemiségét viszi bele a műbe, és nem pusztán
az adott színpadra adaptál, megrendez egy
művet.

R. J.: Elnézést, az adaptálás fogalma egysze-
rűen nem értelmezhető. A szöveg az olvasópró-
bától tulajdonképpen nem létezik, legfeljebb „úgy
marad".

F . P : A te rendezői műved jogvédelme, Jóska,
az egy másik szint. Hadd mondjak megint egy
konkrét példát. Németh Ákos egyik darabját föl-
vette a Magyar Televízió a szerző engedélye nél-
kül, sőt a televíziós rendező és a szerkesztőség
még a címét is megváltoztatta. Hát ilyen nem
létezik. Megint csak azt mondom, hogy a kérdés-
nek van egy jogi része, tudniillik az, hogy ehhez
nincs joguk, és van egy erkölcsi része. Mibe
került volna fölhívni Németh Ákost? Húsz fo-
rintba.

K. Cs.: Szóval van a jog, és van a lelkiismereti
kérdés. Ez állandóan keveredik. A jog általában
olyan korokban próbálja meg átvenni az erkölcs
szerepét, amikor az erkölcs szétesett. Én igenis
tisztelem a szöveget. Nem úgy fogok hozzá egy
színpadi rendezéshez, hogy itt egy szöveg, ennek
a nyolcvan százalékát helyből kihúzom, a másik
húszat meg átírom, és egyébként is jó sok borsot
török az örökösök orra alá. Dramaturgként és
íróként is nagyon tisztelem a szöveget éppen

azért, mert számomra a szöveg valamiféle Ariadné
fonala magához a szerzői szándékhoz, és azért
változtatok rajta, mert úgy érzem, hogy így lesz a
leghatásosabb, és számomra a színházban az a
legfontosabb, hogy hogyan tud hatni a szerzői
szándék. Konkrétabban: hogyan tudom úgy
megcsinálni a Macbethet, hogy az a doszto-
jevszkiji szándék, amelyet szerintem Shakes-
peare Macbeth bűnhődésébe beleírt, a lehető
legerősebben éljen, és nem érdekel a történelmi
tabló. Még egyszer: arra törekszem, hogy az
eredeti szerzői gondolatnak egy megsejtett sze-
letét hozzam felszínre a lehető legérvényeseb-
ben. s az európai kultúra jelen pillanatban a
személyiségcentrikusságot, tehát a saját lénye-
gét próbálja gúzsba kötni. Mert erről van szó,
amikor Lloyd Webber azt mondja, hogy nem elég
minden hangjegyet elénekelni, és az egész művet
egyben előadni, hanem még küldöm a díszlet-
tervezőmet is, és floppyn érkezik majd a jelmez-
terv is.

H . A . : Nem kell bemutatni A z O p e r a h á z f a n -

tomját, ha nem tudjuk vállalni a szerző szabta
feltételeket.

K. Cs.: Bocsánat, ezzel viszont a közönség
rövidülne meg.

F . P : Csaba, hogy Webber mit csinál, hogy
eladja-e a saját darabját vagy sem, az őrá tartozik.
Lehet másik musicalt írni. Tulajdonképpen ne-
künk itt Magyarországon talán jobb is, ha
Webber nem adja el minden musicaljét, mert
akkor nekünk, magyar szerzőknek több terünk
marad. Más kérdés, hogy szerintem is rettenetes
ostobaság így ragaszkodni minden formai elem-
hez, mert így meg lehet ölni a műveket. Lehet,
hogy most, ebben a pár évtizedben pontosan úgy
hangzanak el, ahogy megíródtak, de száz év
múlva senki sem fogja játszani őket.

R. J.: De a kultúrát öljük meg vele! Tessék
megnézni, hogy manapság tulajdonképpen arc-
talan és személytelen sikerek vannak. Van mö-
göttük három fotó... A producerek ma már lé-
nyegesebbek, mint azok, akik játsszák meg ren-
dezik a műveket

S. Gy.: Elmondok egy másik esetet. Van egy
népmese, amely kollektív alkotás volt.. Gyerek-
koromban egy szovjet rajzfilmben láttam először,
nagyon megragadott. Később el is olvastam,
aztán Kaposvárott a nyolcvanas évek végén írtam
belőle egy változatot, Lázár Kati megrendezte, és
aztán lett belőle egy Walt Disney-film. Ez A szép-
ség és a szörnyeteg című mese. Elképedve ol-
vastam valamelyik újságban, hogy Walt Disney
megszerezte a mesével kapcsolatos összes jo-
got, és ezentúl a világban ezt a mesét senki föl
nem dolgozhatja többé.

Szervét Tibor és Kováts Adél a Ványa bácsiban
(Radnóti Színház) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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F. P : Ilyen nincs.
H. A.: Nem igaz. Az újságírók annyi minden-

félét írnak.
S. Gy: De ez teljesen logikus. Eltulajdonítani

az alaptörténetet - ez a tendencia.
F. P. : Az előbb az európai kultúrát emlegetté-

tek. Én azt gondolom, hogy a személyiség védel-
me az európai kultúra egyik legfontosabb ered-
ménye.

K. Cs.: Szerintem pedig a szerzői jog egyes
végső esetekben éppen a kultúra európaiságát
próbálja befagyasztani. Van egy Dobozy Imre
nevű pasas, aki mindenféle gazemberségeket
elkövet, állami díjakat vesz fel azért, hogy lefek-
szik egy rendszernek, megírja ezeket a műveket,
és akkora Jeles kifigurázza azt, amiből ez a pasi
hasznot húzott. Tehát nagyon szépen működés-
be jön egy erkölcsi jóvátételi folyamat. Az örökö

sök viszont azt mondják, hogy nem, ezt nem
lehet előadni, mert sérül Dobozy személyiségi
joga, az a személyiségi jog, amely már eleve
erkölcstelenségen alapult, és konkrét haszonnal
járt.

F. P. : Csaba, amit most elmondtál, az a
szocializmus érvelése. Dobozy jogilag
ugyanolyan személyiség, mint más, aki nem
követett el gaz-emberséget, és azt hiszem,
nagyon nagy baj volna a demokráciával, ha a
bíróságon kívül bár-kinek joga volna eldönteni,
hogy ki gazember és ki nem.

R. J.: Ez a demokrácia egyik baja többek kö-
zött.

F. P : Én meg azt tartom nagy erényének, hogy
egyenlőek vagyunk, ezzel a szerencsétlen
Dobozy Imrével is egyenlőek vagyunk.

S. Gy.: A jog túl tud burjánozni.

K. Os.: Azért említettem a közönséget, mert a
közönség képviseli az erkölcsöt. Ha a közönség
mondja azt, hogy én Kiss Csaba Macbethjét nem
nézem meg, mert a három boszorkány hiányzik
belőle, és ezáltal sérült az eredeti mű, akkor
legközelebb nem fogom a Romeo és Júliát
Lőrinc barát nélkül megcsinálni.

H. A.: s ha a közönség azt mondja, nem,
ilyesmit nem szabad, akkor milyen elégtételt
adsz a szerzőnek?

F. P : Ez nagyon jó kérdés. Ha a közönség
úgy dönt, hogy márpedig ez neki nem kell,
akkor a dolog megbukott, ha ezzel szemben a
Macbeth így is kell neki, az azt jelenti: olyan
erős az a Shakespeare-mű, hogy még Kiss
Csaba se tudja megölni. Meg persze azt is
jelenti, hogy Kiss Csaba nagyon tehetséges
rendező. Es végül az is következhet belőle,
hogy többnyire azok a szerzők sikeresek, akiket
az elmúlt ötszáz évben legalább ötszázszor
átírtak.

S. Gy.: Így van.
F. P. : Ilyen értelemben a szerzői jog valóban

butaságokat rögzít. De ezek olyan butaságok,
amelyek lehetővé teszik a civilizált társadalmi
együttélést.

K. Cs.: A jelenlegi erkölcstelen fázisban. Sze-
rintem ez a szerzői jog ennek a terméke, mert
máskülönben nem volna védelem a hamisítások,
a felelőtlen átdolgozások ellen, meg az ellen,
hogy le ne nyúlják a szerző pénzét.

F. P.: Van még egy kérdés, amelyet nem
szoktak nektek feltenni. Mi történik, amikor
valaki - mondjuk, a főrendező - átrendezi egy
rendezéseteket? Az ilyesmit például jogosnak
tartjátok-e?

S. Gy.: Igen.
F. P : Ezt te mint igazgató is csináltad.
S. Gy.: Igen.
F. P : Meg is buktál mint igazgató, Gyuri.
S. Gy.: Nem éppen ezért.
R. J.: Ha én bajba kerültem, akkor nagyon

sokszor előfordult, hogy megkértem valakit,
gyere be, nézd meg, mert nem tudok rájönni,
hogy mi a probléma. Hatalmilag talán kétszer
kellett belenyúlnom más rendezésébe. Nem
azért, hogy átrendezzem, hanem hogy életet le-
heljek a produkcióba.

K. Cs.: Amikor az Animus és Animát csinálták
a Budapesti Kamaraszínházban mint szerző be-
mentem az olvasópróbára, és utána elmentem a
premierre. Közben Fodor Géza nagyon sokszor
hívott, de azt mondtam, nem vagyok kíváncsi
arra, hogy mi történik a próba egyes fázisaiban;
arra vagyok kíváncsi, hogy végül mi lesz a
szövegből. Tudom, hogy Tordy egy csomó min-

Garas Dezső és Tőrőcsik Mari A nagybácsi
álma című Vasziljev-előadásban (Művész
Színház) (Korniss Péter felvétele)
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dent kihúzott belőle, de az előadást nézve- pedig
megnéztem vagy háromszor-négyszer - egysze-
rűen nem tudtam rájönni, hogy mit húzott ki. Ez
azt jelenti, hogy koherens dolog született.

F. P.: Számomra van ennek a beszélgetésnek
egy nagyon érdekes tanulsága. Az, hogy kedvenc
politikai írómnak,Tamás Gáspár Miklósnak igaza
van, amikor azt mondja, hogy a magyar kulturális
hagyomány alapvetően szocialista és kollektivis-
ta hagyomány. Én szemben állok ezzel a hagyo-
mánnyal, és örömmel látom, hogy a jelenlévők
közül Morcsányi Géza is szemben áll vele, Adri-
enn meg ugye már csak hivatalból is. Ti, többiek
tehát kollektivista álláspontot képviseltek. Azért
provokáltam ezt a mai beszélgetést, mert egy-
részt az európai kultúra közös szellemének az
egyéniség, a személyiség védelme is a része,
továbbá azt is gondolom, hogy amikor egy or-
szág minden szinten integrálódni akar Európába,
amit nagyon jól tesz, akkor még ha nem is szíve-
sen, de legalább kényszerből tudomásul kell ven-
nie bizonyos helyzeteket, amelyeken persze lehet
- megint csak jogi eszközökkel - változtatni. És
végezetül azt kérném, hogy ki-ki foglalja össze az
álláspontját, hadd zárjuk le valahogy formásan
ezt a beszélgetést.

R. J.: Szerintem nem lehet és nem is kell
jogilag szabályozni azt, amit morálisan el lehet
intézni. Valóban védeni kell az egyén szellemi
tulajdonát, de abban a pillanatban, amikor ez a
szellemi tulajdon fölhasználásra kerül, ott vala-
mifajta szabadságnak, nem pedig alkuhelyzetnek
kell lennie. Ez a véleményem. Ugyanis nem az
egyik dolog van a másikért, és nem a másik van
az egyikért. Az egész dolog van valamiért, ame-
lyet kultúrának nevezünk.

S. Gy.: Magyarországon - amelyik fura hely
volt mindig, és az is marad: átmeneti hely -
alulszabályozottság meg túlszabályozottság van.
A túlszabályozottság nyugati eredetű. Nálunk a
szerzői jogi törvények alapvetően nem magyar
kezdeményezésre szoktak létrejönni, hanem a
Nyugathoz igazodunk velük. Nagyon féltem a
kultúrát attól a tendenciától, amely a XX. század
második felében a nyugati kultúrát gyakorlatilag
tönkretette. Magyarországon ez nem fog teljesen
átmenni, nálunk a törvényeket, szerencsére,
úgyse nagyon tartják be. A következő néhány
évtized magyar parlamentjeitől nem várható tör-
vénygyártó őrület, mert nem lesznek képesek rá,
és ettől talán egy picit szabadabban élhet majd a
társadalom. Ebben reménykedem. Mindenféle
bajok lesznek belőle természetesen, nekünk sze-
mélyesen is rettenetes bajaink lesznek, de remé-

Jelenet a szolnoki Novemberi éj című Wys-
pianski-előadásból (Szűcs Zoltán felvétele)

lem, ez a másmilyen cenzúra talán nem fog
minket annyira fenyegetni. mint ahogy tartok
tőle.

K. Os.: Nekem az az érzésem, hogy a jog
megpróbál erkölcsbírói szerepkörben fellépni.
Lelkiismereti kérdések helyett lesz egy pár pa-
ragrafus, és véleményem szerint kibontakozik az
a tendencia, amely már ma is jellemzi a magyar
színházat, nemcsak anyagi, hanem ilyen okok
miatt is, hogy tudniillik reklasszicizáló színház
lesz. Tömegével jönnek majd az 1900 előtti
szerzők, akiket már nem véd senki.

H. A.: A mai szerzői jog az egyetemes jog-
fejlődés egyik terméke, alapvető emberi jog. A
szerzői jog régi keletű intézmény, a szerzői jogi
törvényhozás kezdetei a polgári forradalmak ko-
rára nyúlnak vissza. Nálunk már a múlt század
végén megszületett az első szerzői jogi törvény.
Az is igaz viszont: ha az erkölcsi normákat betart

juk, betartódik a Jog is. És még egyszer leszöge-
zem: az egyes ember jogai még olyan áron sem
sérülhetnek, ha valamit nagyon jó szándékkal, az
egész kollektíva hevében csinálunk. Itt emberek
jogairól van szó, ezeket a jogokat tiszteletben kell
tartani

M. G.: Nem Iévén művészember, nagy öröm-
mel hallom és nagy aggodalommal figyelem a
művészek vitáját, mert nyilvánvaló, hogy az ál-
lampolgári lét és a művészlét egyre jobban konf-
rontálódik. A bennem lakozó anarchista termé-
szetesen boldogan hallja azt, amit a rendező urak
mondanak, de van egy másik énem, ami annak
örül, ha a szerzői jog és a törvények is végzik a
dolgukat, tehát érvényesülnek. Es én közben
nyugodtan drukkolhatok az anarchistáknak.

A SZÍNHÁZ szerkesztőségében 1998. május 13-án foly-
tatott beszélgetés rövidített és szerkesztett változata.


