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– A Zenekar címû újságot a Magyar Szimfo-
nikus Zenekarok Szövetsége valamint a Ma-
gyar Zene- és Táncmûvészek szakszervezete
közösen jelenteti meg, ez tehát felében egy
szakszervezeti érdekvédelmi lap. Minden
olyan érdekvédelmi lap, amelyik a munkavál-
lalók érdekeit vállalja fel, a dolgok természetes
rendje szerint közöl információkat valamint
olyan eseteket a hozzátartozó érdekkörbôl,
amelybôl kiderül, hogy adott pillanatban egy
munkáltató milyen intézkedést hoz és (eset-
leg) a munkavállalók milyen ellenintézkedése-
ket tesznek. És ami még fontosabb: egy ilyen
lapban feltétlenül helye kell legyen annak, ha
egy kolléga sérelmesnek érzi a helyzetét, ezt
elmondhassa és a dolog kiderüljön a nyilvá-
nosság számára.

Ez a helyzet teljesen tiszta, mégis elôfordul-
hatott, hogy egy ilyen cikk nyomán elindult
egy bírósági eljárás, amelynek nyomán  a la-
pot elmarasztalták. A szempont nagyon saját-
ságos volt: e szerint a lap jó hírnevet sértett,
amikor egy együttes vezetôjével összefüggés-
ben nyilatkozók a szóban forgó együttes veze-

tôje szerint nem tényszerû dolgokat állítottak.
Érdekes az eset és maga a bírósági döntés is.
Én ugyanis úgy gondolom, hogy ha valami-
lyen érdeksérelmi ügyben az egyik fél kifejti
az álláspontját, amely szerint ô úgy érzi, hogy
munkavállalóként sérelmet szenvedett el, ez-
zel megjelenik a nyilvánosság elôtt és a dolog
átcsap személyiségi jogi védelmi ügybe és a jó
hír védelmébe, akkor – megítélésem szerint –
erôs korlátok közé szorul a szabad vélemény
nyilvánítás lehetôsége. Azaz minden olyan
vélemény, ami az egyik fél szempontjából ér-
deksérelemmel jár, nem hozható nyilvános-
ságra mindaddig, amíg állításának megalapo-
zottságát maradéktalanul nem bizonyítja. Ha
ezt nem tudja, akkor nem munkajogi, hanem
polgárjogi-személyiségi jogi szempontból sér-
ti a munkáltató jó hírnevét.

Ha ez nem zenei területen történik, hanem
egy gyárban és a munkás, aki nem ért egyet
mondjuk egy mûvezetôi utasítással és errôl az
üzemi lapban még nyilatkozatot is ad, akkor a
mûvezetô személyiségi jogi szempontból
megtámadhatja a munkást. Mi a megoldás?

Ezen az úton haladva minden egyes jogesetet
elôször bíróság elôtt jogerôsen meg kell nyer-
ni munkajogi szempontból, hogy utána véle-
ményt lehessen nyilvánítatni, amely szerint az
adott intézkedés nem volt helyes vagy nem
volt jogszerû? Ez azért aggályos perspektíva,
ami nem használ a mûvészeti életnek és ami
gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy munkáltató
az amúgy is meglévô erôfölényét még a sze-
mélyiségi jogaival is megtetézi. Bárki, aki va-
lakirôl véleményt mond, ki van téve annak,
hogy a véleményezett személy jó hírnevét is
veszélyezteti, aminek bírósági következmé-
nyei lehetnek. 

A szabadság egy világ valóságává
alakulva, a szükségszerûség formáját
kapja, amelynek szubsztanciálisabb
összefüggése a szabadság-
meghatározások rendszere, ezek meg-
jelenô összefüggése pedig a hatalom,
az elismertség, azaz érvényességük a
tudatban. (Hegel: A szellem filozófiá-
ja, 484.§.)
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A véleménynyilvánítás korlátai
Egyre gyakrabban szembesülök azzal a jelenséggel, hogy zenekari muzsikusok nem mernek nyilatkozni
olyan problémás ügyekben, amilyenekben egyébként igénylik a nyilvánosságot. Nem látják lehetôségét
a házon belüli megegyezésnek, ám ugyanakkor (okkal vagy ok nélkül) féltik állásukat, egzisztenciájukat

a munkáltató haragjától, amit szerintük folyamatos veszély fenyeget. Akkor sem jobb a helyzet, 
ha a nyilatkozó munkavállaló és a munkáltató már nincsenek munkaviszonyban egymással. Jogrendünk

felkínálja annak lehetôségét, hogy egy megjelent interjú kapcsán bárki akkor is perelhessen és
(legalábbis elsô fokon) pert nyerhessen, ha az általa sérelmesnek ítélt interjú állításai történetesen

igazak. Megegyezés, nyilvánosság, demokrácia, jogrend… megannyi, egymásnak gyakran ellentmondó
szempont. Hogyan lehet optimálisan eligazodni közöttük? Ennek megvilágítására készült az alábbi

beszélgetés Gyimesi Lászlóval, aki egy konkrét, valójában még folyamatban lévô ügy kapcsán szembesíti
a különbözô szempontokat és érdekeket. A vizsgálódás sokoldalúsága, a jogi lehetôségek sokoldalúsága

és agyfúrtsága lépten-nyomon hegeli definíciókkal szembesítheti az embert. A szabadság az ember
elidegeníthetetlen tulajdona; azé az emberé, akinek folyamatosan a jogrenddel, bírákkal szemben állva

kell átélnie szabadsága kétségtelen korlátait. 

Napirenden a „koncertpantomim”

1999. április 7-én küldöttgyûlést tartott a Magyar
Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszer-
vezete, amelynek témái között az 1994 és 1999
közötti idôszakról szóló beszámoló, alapszabály-
módosítás és a tisztségviselôk megválasztása
szerepelt. A küldöttek elôre megkapták az elmúlt
öt esztendô legfontosabb dokumentumainak
összefoglalóját, amelyben már az 1999-es
módosítási javaslatok is szerepeltek. A
Küldöttgyûlés ismét megerôsítette fôtitkári pozí-
ciójában Gyimesi László fôtitkárt és az elnökség
több más, zenei életünkben kiemelt szerepet ját-
szó tagját is. 

Délben 1 órakor Gyimesi László sajtótájékoz-
tatót tartott, amelyen röviden ismertette a Szak-
szervezet tevékenységi körébe tartozó leg-
fontosabb problémákat, azt, hogy ezek közül
melyekben kellett hangsúlyozottan fellépni az
elmúlt fél évtizedben és ezeknek milyen ered-
ményeirôl lehet beszámolni. Exponálta a
következô nagy feladatot is, amely a szerzôi és
elôadói jogok körébe tartozik, nevezetesen az
utóbbi idôben gyakorivá vált, a fizetô közönséget
bec sapó és sok muzsikustól munkalehetôséget
elvevô úgynevezett „play back" koncertek prax-
isát. Megoldási javaslatként elhangzott többek
között a szakmai felügyeletet is gyakorolni tudó
kamarák létrehozása, különbözô jogi eljárások

lehetôsége, ám egyelôre csak a szóbeszéd ere-
jében és visszatartó hatásában bízhatnak csak az
érdekeltek. A téma nemcsak érdeklôdést, de
élénk vitát váltott ki elsôsorban a könnyûzenei
mûfajban érdekeltek körében; különös biza-
kodásra azonban sajnos a „klasszikus" mûfajt
gyakorlóknak sincs okuk, mert aki akarja, ott is
megtalálja az olcsóbb és jövedelmezôbb, ám
jogilag erôsen megkérdôjelezhetô megoldás
lehetôségét.

A probléma valós feltérképezése és a meg-
oldási módozatok kidolgozása az eljövendô
idôszak feladata. Az érdemi lépésekrôl folya-
matosan tájékoztatjuk majd Tisztelt Olva-
sóinkat.
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Esetünkben a helyzet azonban nemcsak
aggályos, már-már komikus is. A Zene-
kar címû lap ugyanis teljesen belterjes,
szûk szakmának szól, nincsenek külsô
elôfizetôi, kereskedelemben senki sem
forgalmazza. Igazán mulatságos arra
gondolni, hogy egy olyan fórumon ke-
resztül valakinek csorbát lehet ejteni a
jó hírnevén ahol valójában muzsikusok
közötti párbeszédeket olvashatunk a lap
hasábjain. Nem nyilatkozni ennek a lap-
nak olyan, mintha egyik muzsikus nem
ülne le a másikkal (vagy másokkal) egy
asztalhoz beszélgetni. Félve nyilatkozni
egy ilyen lapnak olyan, mintha bizo-
nyos muzsikusokkal csak úgy lehetne
leülni egy asztalhoz, hogy beszélgetés
közben mindenki vigyáz minden szavá-
ra, mert ki tudja, miért és mikor jelentik
fel… Összefoglalva: ez nem demokrati-
kus magatartás. Innen csak egyetlen lé-
pés kell ahhoz, hogy egy kritika, egy itt
közölt szakmai vélemény alapján a sze-
mélyiségi jogok megsértése miatt a pub-
licistát beperelnék. Érdekes újság lenne
az, amelyben egy koncertkritika mellett
rögtön megjelenne az illetékes mûvész
viszontválasza, hogy miért nem ért
egyet a kritikus által túl lassúnak titulált
tempóval, alacsonynak ítélt záróhang-
gal. És ha a szerkesztô ezt nem engedé-
lyezi, akkor a kritika alanya személyisé-
gi jogaiban, jó hírnevében érezné  sértve
magát. Egy demokráciában helyük van
nyilvános véleményeknek és ellenvéle-
ményeknek. Hogy kinek van igaza,
döntse el az olvasó.
– Van ebben némi ellentmondás: a bíró-

ságnak nem feladata az igazság kiderítése,
elmarasztalhat valakit egy kijelentésért,
amirôl az adott pillanatban nemcsak az
nem bizonyítható, hogy igaz, de az sem,
hogy nem igaz.

– A bíróság dolga, hogy a tényeken ala-
puló és a jogszabályoknak megfelelô dön-
tést hozzon. Az elsô síkot illetôen a bíróság
döntése helyes is lehet, ha csupán azt néz-
zük, hogy egy lapnak bizonyíthatóan ob-
jektívnek kell lennie. (Esetünkben még ez
is kétséges, hiszen egy szakszervezeti lap
lehet egy kicsit elfogult.)

– A sajtótörvény alapján azonban csak az
az újság perelhetô, amely nem engedte, hogy
a másik fél is megjelentesse véleményét. 

– Nem kell az ilyen ügyeknek feltétlenül
sajtóperré válniuk. A személyiségi jogok
mentén kezelve egészen más lehet egy
ilyen per vége. Jogi szempontból briliáns
ez a megoldás. A lényeg úgysem ezen az
elsô síkon van, hanem azon a másodikon,
amirôl szó sem esett a per során azaz az
ügybôl vajon miért nem lett elôször

sajtóper, miért nem kértek helyreigazítást,
ahol a nyilatkozók állításainak igaz vagy
hamis voltáról kellett volna vitatkozni.
Nem is a nyilatkozókat perelték, hanem a
lap fôszerkesztôjét, hiszen ô „tehet" az
érintett jó hírnevének meghurcolásáról.

A jog mint a szabadság létezése a kül-
sôben több vonatkozást érint e külsôre
és a többi személyre. Ennek következ-
tében több jogalap van, amelyek közül
egy a helyes; de mivel ellenkeznek egy-
mással, mind-megannyit a jog látsza-
tának veszik, vele szemben pedig a jo-
got mint valódi jogot határozzák meg.
(Hegel: A szellem filozófiája. A jog,
496.§) 

Mindannyian tudjuk azonban, hogy iga-
zán az a második szint izgalmas. Mit állí-
tottak ezek a munkavállalók? Hogyan bi-
zonyítható állításaik igazságtartalma? Ha
igazat állítottak, akkor milyen jogi helyzet
áll elô? Az ügy igazságát feltétlenül ezen a
második szinten kellett volna keresni. 

– Lehet, hogy nem véletlenül nyílnak
meg egyre kevesebben? Hogy amikor egy
rendelkezés, egy határozat hatásait szeret-
né a lap bemutatni, egyre kevesebben és
egyre óvatosabban állnak mikrofon elé a
munkavállalók, legyenek akár a különbözô
társadalmi-érdekvédelmi szervezetek veze-
tôi? 

– Való igaz, hogy munkáltatók, munka-
vállalók közös érdeke lenne a problémákat
házon belül megoldani. A mûködéshez el-
engedhetetlen pénz ugyanis valóban nem
„szeret" arra vándorolni, ahol az utcán zajlik
az élet, ahol veszekedéstôl, sajtónyilatkozat-
ok és -ellennyilatkozatok botrányától han-
gos a ház. Itt megint alapvetô érdekek kerül-
nek egymással szembe, hiszen érdek ugyan
a szponzorok bizalma, de érdek az is, hogy
az igazság valamilyen módon kiderüljön.
Nem kellene eljutni oda, hogy a sajtó útján
kerüljenek nyilvánosságra olyan informáci-
ók, amiket a szélesebb közönség nem is fel-
tétlenül ért. Számára annyi derül ki csupán,
hogy „megint balhéznak a zenészek". 

Nagyon meg kell fontolni, hogy kik és
milyen ügyben fordulnak a nyilvánosság-
hoz. Ami házon (intézményen) belül meg-
oldható, ott is kellene megoldani. A nyilvá-
nosságra súlyos igazságtalanságok, mél-
tánytalanságok tartoznak. Hogy hol a ha-
tár, nehéz megmondani. Nem szabad meg-
félemlíteni a munkavállalókat, de azért pa-
ragrafusok írják elô azt is, hogy a munkál-
tató érdekeit nem sértheti a munkavállaló.

A morális és üzleti érdekeket szem elôtt
kell tartani egyaránt. 

Ki lehet és ki kell mondani, hogy a ki-
rály meztelen – ha meztelen. Érdekes mó-
don a nagy volumenû, országos jellegû
dolgokban ragadhatók meg jobban e hatá-
rok. Ha a mi szakszervezetünk konfrontá-
lódik az állammal egy-egy rendelet, újabb
törvény kapcsán, nyugodtan kivonulhat a
nyilvánosság elé, mert nem egy adott intéz-
mény, amit „büntetni" lehet. Nem terhelik
függôségi kapcsolatok, személyes konflik-
tusok, belsô hatalmi-szervezeti-strukturális
dolgok. Egymásnak feszülnek az érdekek
és a közönség eldöntheti, kinek ad igazat.
De mi sem azonnal a közvélemény elôtt
kezdünk harcolni a kormánnyal. Meg kell
próbálni mindig tárgyalni és lehetôleg
megegyezni. Ha ez nem sikerül, ilyenkor
elô kell lépni. 

Tanulságképpen el kell azért mondani,
hogy hatalmi pozícióban a munkáltató van,
a munkavállaló mindig gyengébb nála.
Nemcsak nálunk, de mindenütt a világon.
Vannak intézmények, ahol a társulati ülé-
sen sem mernek az emberek véleményt
mondani. Elsôsorban a gyenge szorul jog-
szabályi védelemre – errôl szól a véle-
ménynyilvánítás szabadságának biztosítása
és a munkajog világa. Egyensúlyt kell te-
remteni munkáltató és munkavállaló kö-
zött. Aggályos tehát, ha ezt ki lehet játsza-
ni, aggályos, ha sértett emberek nem
mondhatják el véleményüket. 

Az emberek természetes megnyilvánu-
lásai nem úgy születnek, hogy eleve egy
bírósági eljárás lehetséges értelmezési
módjait mérlegelik. Más jogi helyzet az, ha
valaki úgy mesél el dolgokat, hogy „szerin-
tem", „az én véleményem szerint", „azt be-
szélik", „számomra úgy tûnik" vagy ha ki-
jelent valamit. A kijelentés tényállítás, ami
személyiségi jogokat és jó hírnevet sérthet. 

Az igazságszolgáltatás maga zárja ki azt, ami
a cselekvésbôl és érdekbôl csak a különös-
ségre tartozik, s az esetlegességnek engedi át
mind a bûncselekmények történését, mind a
jólétre való tekintetet. A polgári társadalom-
ban a cél a szükséglet kielégítése, mégpedig
mivel az ember szükségletérôl van szó, annak
tartós általános módon való kielégítése, azaz
a kielégítés biztosítása. A társadalom szük-
ségszerûségének mechanikájában azonban a
legkülönbözôbb módon jelentkezik e kielégü-
lés esetlegessége. Ennek oka egyrészt maguk-
nak a szükségleteknek változékonysága, mert
bennük nagy része van a vélekedésnek és
szubjektív tetszésnek. (Hegel: A szellem filo-
zófiája. Erkölcsiség, 533.§)
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