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Jogvédelem a kiszolgáltatottaknak
– avagy munkajogi esettanulmány ínyenceknek – 

Hat éves pereskedés végén került pont annak az ügynek a végére, amely egy közalkalmazotti
státuszban lévô muzsikus és annak munkáltatója között zajlott. A munkáltató elôzetesen –
szakmai alkalmatlanságra hivatkozva – felkérte a mûvészt, hogy éljen a fúvós muzsikusok

számára 25 éves szolgálat után lehetôvé tett elônyugdíjazás lehetôségével. Miután a mûvész
ezt megtagadta, azonnali hatállyal megszüntették munkaviszonyát és közalkalmazotti 

jogviszonyát is, számára végkielégítést nem biztosítottak. A Magyar Zene- és Táncmûvészek
Szakszervezete vállalta az illetô jogi védelmét (térítés-mentesen) és hat év elteltével sikerült
is pert nyernie. A folyamat minden mozzanata váratlna izgalmakkal és számos tanulsággal

szolgált. A történetet Gyimesi László mondta el.

– Olyan bonyolult egy ilyen munkajogi per,
hogy hat évig kellett feltétlenül tartania?

– Nem annyira bonyolult, mint amennyire
szubjektív – és ez nem kedvez a gyors ítéletho-
zatalnak. 1993 október 11-i hatállyal szüntették
meg a közalkalmazotti jogviszonyát ennek a
mûvésznek és „már” 1999 május 28-án ott tar-
tottunk, hogy az ügy majdnem teljes egészében
lezáródott. És ez nem egy gazdasági panama
vagy Postabanki kölcsönkihelyezés ügyének
feltárása. Egyszerûen kirúgtak valakit és errôl
szól a per.

Igen ám, de ha az a valaki ennyi idô alatt
mondjuk hajléktalanná válik, betörni kénysze-
rül vagy öngyilkos lesz, egyáltalán nem megle-
pô, hiszen kihúzták lába alól az egzisztenciális
talajt. A munkajogi perek tehát egyáltalán nem
tekinthetôk tréfa dolognak. Sokan hajlamosak
legyinteni ilyenkor: a piac az piac és majd a
piac igazságosan elrendezi, kinek hol van a he-
lye. Csakhogy ebben a helyzetben a piaci sze-
replôk nem egyenlô fegyverzettel vesznek részt
a küzdelemben. Ha jogszerûen bocsátanak el
valakit akár munkaviszonyból, akár közalkal-
mazotti viszonyból, az világos képlet és az ille-
tô is tisztában van azzal, hogy szerzôdése, jog-
viszonya az adott lépést lehetôvé tette. Ilyenkor
megkapja felmentési pénzét, vagy annak leg-
alább felét, végkielégítésként. Ez a minimum,
hogy valamivel el tudjon indulni, amíg újabb
jövedelemforrásra szert nem tesz.

– Ebben az esetben ezek a juttatások elma-
radtak?

– Igen, mert ôt szakmai alkalmatlanságra hi-
vatkozva küldték el. Maga az eljárás nem egye-
di jelenség. Hoz a munkáltató valaki ellen egy
döntést (kirúgja), nem fizet semmit, majd ké-

nyelmesen hátradôl a fotelben. A karaván to-
vábbhalad, és aki lemarad róla – egyetlen fillér
nélkül – legfeljebb egy igen kevés eséllyel bíró
és várhatóan nagyon hosszan tartó munkajogi
vitát kezdeményezhet, amelyekben tulajdon-
képpen csak a szakszervezetre számíthat, ami
ingyenes jogsegélyt biztosít saját tagjai számá-
ra. Ha ez sincs, akkor a perben csak tovább hal-
mozódik a munkavállaló mínusza. Ezzel szem-
ben a másik félnek, mint munkáltatónak, nincs
ezzel anyagi gondja, hiszen abban a pillanatban
nem kell fizetni. Jóhiszemûség esetén a munka-
vállaló meg van gyôzôdve arról, hogy jogi
szempontból helyesen járt el. Tudja, hogy majd
valamikor valamilyen döntés születik – ha való-
ban helyesen járt el, továbbra sem kell fizetnie,
ha nem, majd valaki (például a döntést hozó
utódja) fizetni fog. Személy szerint annak, aki a
döntést hozza, semmilyen személyes konzek-
venciát nem kell viselnie döntése miatt, sem
anyagi felelôsséggel nem tartozik senkinek.
Nincs következménye, ha intézménye olyan ki-
fizetésekre kényszerül, amiket egyébként nem
szeretett volna megtenni, nincs morális szá-
monkérés; a cég elveszített egy pert, nem nagy
dolog, elôfordul az ilyesmi.

Adott esetben azonban muzsikusról van szó,
mégpedig fúvósról, tudjuk tehát, hogy maga a
szakmai pálya is valamivel rövidebb, mint általá-
ban. Hat év egy pálya közel egynegyedét jelenti.
Ebben a konkrét esetben az illetô már nem is volt
túl fiatal, a szakmai alkalmatlanságra hivatkozó
elbocsátás az aktív pálya utolsó szakaszában tör-
tént.

Az eset nagyon érdekesen alakult. Ha van a
mûvészeti jogban izgalmas kérdés, akkor a
szalmai alkalmatlanságra hivatkozó munkavi-
szony megszüntetése feltétlenül az. Teljesen
szubjektív diszciplinán belül kell objektív dön-

tést alapozni egy hihetetlenül szubjektív elem-
re. A dolog nagyon összetett és ez tükrözôdött a
bírósági eljárás során is. Elôzményként egyet-
len esetet tudnék említeni a hetvenes évekbôl,
amikor egy mûvészeti alkalmatlansági pert
ugyancsak mûvész nyert meg, ugyancsak a
Legfelsôbb Bíróság elôtt, igaz, teljesen más kö-
rülmények között.

Maga az elbocsátás indoklása sem volt már
egyértelmû. Szerepelt benne, hogy milyen ré-
gen tagja az illetô az együttesnek, hogy éveken
át szakmai romlás volt nála tapasztalható,
amely többszöri szóbeli figyelmeztetés ellenére
tovább erôsödött. Felajánlották tehát neki a
szakmai nyugdíj lehetôségét azzal a kitétellel,
hogy nyugdíjasként tovább foglalkoztatják. Ez
az ellentmondás a késôbbiekben, a per során
nem segítette a munkáltató érvelését.

Elindult az egyeztetés a munkahelyen belül,
szabályszerûen folyt az eljárás. Nem sikerült
azonban egyezségre jutni, és a muzsikus bíró-
sághoz fordult. Elsô fokon (1995-ben) pert is
nyert és az ítélet arra kötelezte a munkáltatót,
hogy mindent fizessen meg a munkavállalónak,
ami jár neki. Hosszú és alapos indoklást mellé-
kelt a bíróság, amelyben a munkáltató eljárását
kifogásolja, szakértôi véleményeket kért és
azok alapján helyreállította az eredeti állapotokat.

„Az alperes (munkáltató – szerk.) a felperes
(mûvész, azaz munkavállaló – szerk.) alkalmat-
lanságát abból állapította meg, hogy kb. 3 éve
a felperes zenekari játékában, játékának minô-
ségében fokozatos romlás észlelhetô. A minôsé-
gi romlás a felmentés szerint egyrészt a felperes
25 éves fúvós szolgálatának természetes követ-
kezménye, másrészt súlyosan kifogásolható em-
beri magatartása.

A tanuk vallomásainak mérlegelése alapján
a bíróság nem találta megállapíthatónak azt,
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hogy a felperes alkalmatlan lenne munkaköre
ellátására, valamint, hogy emberi magatartása
súlyosan kifogásolható lenne.

Az alperes nem tudott a bíróság részére a
felperesre vonatkozóan sem felügyelôi jelentést,
sem dokumentumot mutatni, amely bizonyítaná
a felperes súlyosan kifogásolható emberi maga-
tartását.”

A még nem jogerôs elsôfokú döntést a mun-
káltató megfellebbezte (közben már 1996-t ír-
tunk!) és a Fôvárosi Bíróságon született egy
másodfokú ítélet, amelyben – számunkra döb-
benetes módon – pert nyert a munkáltató. Való-
ban nem értettük az ítéletet és nem is értettünk
egyet vele, hiszen az elsôfokú eljárásban min-
dent alaposan megvizsgáltak és értékeltek.

„Az alperesi felmentésnek azon indokával,
amely a felperes emberi magatartásával kap-
csolatos, a felmentés vizsgálatakor nem foglal-
kozott, mivel ezen felmentési okok nem kellôen
voltak részletezettek és konkretizáltak. A Leg-
felsôbb Bíróság 95. számú munkaügyi kollégiu-
mi állásfoglalásában rögzítettek szerint a tar-
talmatlan, közhelyszerûen megfogalmazott fel-
mondási indokot utóbb a munkaügyi vita során
nem lehet tartalommal megtölteni.

Arra azonban helyesen utalt az alperes a fel-
lebbezésben, hogy a másik felmentési indokot,
nevezetesen a felperes mûvészi színvonalának
romlását az elsôfokú bíróságnak – szükség sze-
rint szakértô bevonásával – vizsgálnia kellett
volna; nem nyilatkozhat ugyanis az elsôfokú bí-
róság alperest marasztaló ítéletében a bizo-
nyosság hiányára akkor, amikor az alperes bi-
zonyítási indítványának nem ad helyt. A Fôvá-
rosi Bíróság a bizonyítást kiegészítette, az
eljárásba ……-t vonta be szakértôül.

Eszerint a felperesnél apróbb ritmikai hibák
voltak észlelhetôk, intonációjában esetenként
kisebb bizonytalanságok voltak érezhetôk. A
szakértô szerint ezek a hibák a folyamatos zene-
kari munkából való kieséssel, illetve a meghall-
gatáskori nagyobb stresszel magyarázhatók. A
felperes ansatzának állapota is a négy évi zene-
kari játék hiányának és a meghallgatás fokozott
idegi megterhelésének figyelembe vételével volt
megfelelô a szakvélemény szerint.

(A szakértô véleményének konklúziója:
Megállapítható volt, hogy a felperes képes és
alkalmas az adott helyen a zenekari II. trom-
bitás kötelezettségeit ellátni.)

Ez a szakértôi „minôsítés” elfogadhatatlan
amiatt, hogy a szakértô – a kirendelô végzés el-
lenére – elzárkózott attól, hogy a felperes játé-
kát összehasonlítsa a jelenlegi másodtrombitás
játékával.” 

Ez már jogerôs ítélet volt, és mivel Magyar-
országon nincsen harmadfokú bíróság, csak fe-
lülvizsgálatot kérhettünk. Ilyenkor nagyon kö-
rültekintôen, alaposan kell megírni a felülvizs-
gálati kérelmet, amelyben jogszabály megsérté-
sére vagy jogszabály nem megfelelô alkalmazá-

sára, az eljárás valamilyen hibájára kell tudni
utalni; feltétlenül indokolttá kell tenni a felül-
vizsgálati eljárást. 

Volt néhány furcsa jelenség ebben a másod-
fokú ítéletben, amiket most nem szeretnék mi-
nôsíteni, de megtette ezt a Legfelsôbb Bíróság.
Tanulságként mindenképpen leszûrhetô, hogy
milyen nehéz is tud lenni egy ilyen munkajogi
vita.

A Legfelsôbb Bíróság egyébként nem kért
újabb szakértôket, kizárólag a meglévô papí-
rokból dolgozott – vagyis elégségesnek tartotta
a rendelkezésére álló dokumentumokat. Ez nem
ritka gyakorlat, de ebben az esetben különösen
érdekes, hogy ugyanazokból a tényekbôl meny-
nyire más konzekvenciát szûrt le. Hosszú, közel
öt oldalas indoklásban fejtette ki döntésének
okait.

„A szakértô a próbajáték eredményét részle-
tesen értékelte, és a kisebb hiányosságok rögzí-
tése mellett arra a megállapításra jutott, hogy a
felperes képes és alkalmas a zenekari II. trom-
bitás kötelezettségeit ellátni.

A Fôvárosi Bíróság az alperes által az ira-
tokhoz csatolt további két szakértôi véleményt
nem értékelte, úgy tekintve, mintha az alperes
saját véleményét terjesztené elô. Ugyanakkor
az elôbbi szakvéleménnyel kapcsolatban megál-
lapította, hogy a szakértô túlterjeszkedett a jog-
körén, amikor kimondta, hogy a felperes a II.
trombitás szólamának ellátására alkalmas.

A szakértô objektíven értékelte a felperes
munkaköri alkalmasságát, amellyel szemben az
alperes, mint munkáltató tartozott volna bizo-
nyítani, hogy a felperes „mûvészi színvonala”
nem felel meg a támasztott elvárásoknak.”

Tárgyaláson kívül hozott egy részítéletet,
amely szerint hatályon kívül helyezte a Fôváro-
si Bíróság ítéletét és helyben hagyta az elsôfo-
kú bíróság döntését, a mûvészt eredeti munka-
körébe visszahelyeztette. Ez annyiban részíté-
let, hogy a járandósággal kapcsolatban nem
foglalt állást a Legfelsô Bíróság. Nem döntött a
mûvészt hat évre visszamenôleg megilletô
anyagi járandóságát illetôen, ebben új eljárás
lefolytatását és új ítélet meghozatalát kéri. 

– Nem félô, hogy ismét hosszas pereskedés
következik?

– Ilyenkor célszerû megegyezni. Jobban jár a
munkáltató, ha ezt teszi, mert az összeg nagyon
magasra emelkedhet, ha a bíróság ítéli meg. 

– Mi volt a másodfokú döntés leggyengébb
pontja, amire  a felülvizsgálati kérelmet alapoz-
ni lehetett?

– A szakértôi vélemények kezelése. A má-
sodfokú ítélet indoklásában ugyanis szerepel,
hogy bár a szakértôi vélemények alkalmasnak
találják a muzsikust a munkavégzésre, de a bí-
róság mégiscsak a munkáltatónak ad igazat. A
munkáltató és munkavállaló közötti szubjektív
viszonyt és annak munkaviszonyt kizáró „álla-

potát” erôsebbnek tartotta a szakértôi vélemé-
nyeknél és szakmai alkalmasságnál. Szakértô-
ket pedig éppen akkor kér fel a bíróság, ha az
adott ügyben nem rendelkezik (nem rendelkez-
het) azzal a szakértelemmel, amely szükséges a
döntés meghozatalához. Ez nemcsak zenei tár-
gyú, de bármilyen speciális téma esetében így
történik. Tény, hogy nem kell elfogadnia a
szakértôi véleményeket, döntésének azonban
megalapozottnak kell lennie.

– Lehet egy ilyen Legfelsô Bírósági döntés-
nek némi visszatartó ereje abban, hogy több-
ször is meggondolja egy munkáltató, ha – telje-
sen nyilvánvalóan más okok miatt – ki akar
piszkálni egy munkavállalót?

– Bízom benne és azért is örülök, ha az ügy
a szakmai sajtón keresztül publicitást kap. Re-
mélem érthetôvé vált, hogy mûvészeti téren
ilyen módon szakmai alkalmatlanságra hivat-
kozva pert nyerni egyhamar nincs sok esély.
Igaz, hogy Magyarországon nem precedens bí-
ráskodás folyik, de ha a legfelsô Bíróságon fe-
lülvizsgálati eljárással meg lehetett nyerni egy
ilyen ügyet, akkor én munkáltatóként nem na-
gyon fognék hasonlóhoz. 

Fontos volt ez az ellenpróba szempontjából
is. Mert ugye az erôviszonyok kiegyensúlyozat-
lanok, a munkavállaló lényegesen gyengébb
pozícióból startol, mint a munkáltató. Ha még
vérszemet is kap, hogy lám, lám egy szakmai
alkalmatlanságra alapozott pert meg lehet nyer-
ni, akkor egyszerûen kipiszkálhat mindenkit,
akivel bármilyen szempontból problémája adó-
dik. Elég annyi, hogy „Jó ez, de nekem nem tet-
szik. Jól játszik, lehet, hogy másik zenekarba
jó, de nekem nem tetszik” – és az illetô máris az
utcán találhatja magát. Nagyon örülök, hogy
nem teremtôdött olyan precedens, amely túl
nagy hatalmat adna a vezetôi munkajogi pozí-
ciót és vezetôi szubjektivitást rossz cél érdeké-
ben egyesítô fônökök kezébe. Olyan kiszolgál-
tatottságtól menekültek meg a muzsikusok ez-
zel az ítélettel, amilyenrôl más ügy kapcsán már
olvashattak e lap hasábjain.

Vannak olyan vezetôk, akik ódzkodnak at-
tól, hogy elismerjék: a partnereknek is mindig
megvannak a maga jogai. ôk bizonyára úgy élik
meg ezt a fordulatot, hogy az alkalmatlanok és
oda nem valók védelmérôl gondoskodtunk.
Számukra ez vereség, hiszen hatalmukban érzik
korlátozva magukat. Számukra nyugodt mun-
kakörülményeket csak megkérdôjelezhetetlen
döntések hozatalának lehetôsége jelent és
együttesük nem megfelelô minôségû teljesítmé-
nyének okát az alkalmatlanok védelmét biztosí-
tó bírói ítéletekkel magyarázzák.

Egyáltalán nem errôl van szó. Nem a gyen-
gék kapnak védelmét a joggal, hanem azok kap-
nak jogot, akiknek szükségük van vagy lehet rá.
És hogy ki a gyenge? Mindig az aktuális pilla-
nat dönti el. Láttunk-hallottunk már legkivá-
lóbb, a szakmai alkalmatlanságnak még a gya-
nújába sem keverhetô mûvészeket is bíróság
elôtt állni és a jogaikat védeni. Számukra akkor

4 VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM



Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

olyan helyzet adódott, hogy nem tudták más-
képp bizonyítani: velük szemben méltánytalan
és igazságtalan döntés született.

Mindezzel azonban óvakodnék attól, hogy
tagadjam: igenis létezik mûvészeti területen
szakmai alkalmatlanság. Nem szeretném azt su-
gallni, hogy egy zenész bármit megtehet, nem
eshet bántódása. Megoldásra vár ennek szabá-
lyozása, de egy ilyen súlyos döntést nem ala-
pozhat meg egy szubjektív kijelentés. Ez nem
járható út. 

– Az ügy kapcsán derültek ki egyéb hasonló
történetek, amikor pert ugyan nem indított sen-
ki, de hasonló úton igyekeztek megszabadulni
egy-egy munkavállalótól?

– Nem tudok ilyenrôl.

– Nem merült fel esetleg érintett muzsikusok
részérôl a bizonyítás igénye? Az, hogy mint egy
próbajátékon, megmutassák: nem igaz, hogy
nem megfelelô szakmai színvonalon játszanak.

– Egy együttes életében egy ilyen próbajáték
nem bizonyít semmit. A muzsikus szakmai éle-
te egy folyamat, egy próbajáték pedig csupán
adott pillanat teljesítményét tükrözi, meglehe-
tôsen statikusan. Én magam például nem értet-
tem egyet a bírósággal, amikor szakértôket ren-
delt ki, mivel az gyakorlatilag egy meghallga-
tás. Egy 1993-as elbocsátás után ha valakit
1996-ban meghallgatnak, csak az derülhet ki,
hogy az illetô hogy játszik 1996-ban. De hogy a
munkavállaló valóban jól vagy rosszul döntött
1993-ban, ezen a módon nem bizonyítható. Ma-
ga a tevékenység is egy folyamat; ha valaki
rendszeresen, folyamatosan és kontrollálható
módon, elfogadható módon igazoltan nem tel-
jesíti azt a szakmailag elvárható és  tisztessége-

sen definiálható feladatot, ami a munkakörébe
tartozik, akkor esetleg elbocsátható. Nem jelent
szakmai alkalmatlanságot azonban, ha valaki
egy koncerten a szólóállásban gikszert fúj – ép-
pen ezért nem használható abszolút és egyetlen
értékelô eszközként a meghallgatás, mert az
nem más, mint koncert-szituáció. 

– Hogyan lehetett magának a felmondásnak
azt a részét értékelni, hogy szakmailag nem al-
kalmas a további aktív munkára, menjen nyug-
díjba, de visszavárják III. trombitásnak? 

– A felmondás hemzsegett az ellentmondá-
soktól. A zenekari mûködésnek megvannak a
mag kialakult hierarchiái, az azokon belüli
mozgás szabályai. Ezek lehetôséget nyújtanak a
foglalkoztatásra akkor is, ha egy muzsikus már
nincs csúcsformában. Lehet elôre és visszafelé
menni, de ezeket a mozgásokat nem kemény jo-
gi eljárások irányítják. Megvalósítható mindez
normális együttmûködés keretein belül.

Van a dolognak egy másik veszélye, amely
távolról kapcsolódik ehhez az ügyhöz. Ha egy
vezetô megteheti, hogy nem mondja meg pon-
tosan, mik is az alkalmasság vagy alkalmatlan-
ság mérôszámai, minek alapján minôsít jónak
vagy rossznak egy muzsikust. Ha továbblépünk
kiderül, hogy ugyanezt megteheti egy egész ze-
nekarral a fenntartó. Csak annyit mond, hogy
nem költ rá, mert rossznak tartja. És azonnal
felmerül a kérdés: hogyan lehet megállapítani
egy mûvész-testületrôl, hogy az jó vagy rossz?
Mitôl válik gyengévé és mikor jut el odáig,
hogy rossznak minôsülhet és megszüntethetô?
Rossz a fenntartó gazdasági helyzete, azt hallot-
ta vagy olvasta valahol, hogy rossz az általa
fenntartott zenekar –  értelemszerûen másra
akarja majd költeni a pénzét.

Pillanatok alatt eljutunk a mûvészet autonó-

miájának kérdéséhez, amelyre nincs is kielégítô
válasz. Egyet lehet tenni: megelôzni magát a
kérdést és megpróbálni kiegyenlített erôpozí-
ciókat teremteni. Senki ne érezze, hogy joga le-
het objektív eszközökkel pálcát törni olyan em-
berek, embercsoportok feje felett, akiknek telje-
sítménye szubjektív benyomások alapján mér-
hetô és egyéni ízlés alapján értékelhetô.

– Volt erre már konkrét példa vagy egyelôre
csak az ördögöt festjük a falra?

– Több ilyen helyzet volt már, amikor „ma-
gyarázkodni” kellett a fenntartók elôtt. Vegyük
például az Operát, ahol valóban minden meg-
történhet (és mindennek az ellenkezôje is).
Egyetlen, nem is igazán szakmai példával sze-
retném ezt illusztrálni. Néhány éve az Erkel
Színház illetve annak megszüntetése volt teríté-
ken. Az egyik legfôbb érvként azt hangoztatták
a társulatot megszüntetni akarók, hogy a szín-
ház kihasználtsága mindössze 60-65%. Az Er-
kel Színházban körülbelül 2200 darab szék van.
Feltettem akkor a kérdést: ha kivennénk on-
nan 1000 széket, annyit hagynánk tehát bent,
amennyi az Operában van, akkor hány százalé-
kos lenne a színház kihasználtsága? Vagy ha-
sonlítsuk mindezt össze két nagyobb budapesti
prózai színház nézôterével, ahol 600-800 hely
található. Az Erkel Színház nagyon-nagyon
rosszul kihasznált nézôterén két prózai színház-
nyi ül minden elôadáson és többen foglalnak
helyet, mint az Andrássy úti épületben. 

Mindez messze kanyarodott már a szakmai
alkalmatlanság kérdésétôl, de mégis jó példa,
mert egy jelenség egyoldalú felfogását és annak
következményeit, az alapvetôen helytelen
konklúziót, rossz döntésekhez vezetô értékelést
példázza. Mert ugye a logikai sor következô
eleme nyilván az, hogy ha ennyire „kong” a né-
zôtér, akkor bizonyára rosszak az elôadások.
Pedig lehet, hogy a gyengének ítélt látogatott-
ság egyetlen oka a székek indokolatlanul magas
száma, aminek  egyáltalán nem a mûvészeket
érintô konzekvenciái kell, hogy legyenek. Min-
den attól függ, hogyan irányítjuk az érveket.

Ilyen félreértésektôl, rossz úton elinduló kö-
vetkeztetések eredményétôl kell megóvni a mû-
vészeket és a mûvészetet. Ezt tudja egyébként a
legtöbb vezetô is, hiszen nagyon ritkák az ilyen
típusú szakmai alkalmassági viták.

– Hogy lehet az, hogy egy intézménynek eny-
nyire fontos volt megszabadulni egy olyan mu-
zsikustól, akinek a munkájára azért a további-
akban is számított volna? 

– Itt egy átgondolatlan lépésrôl majd a hata-
lom fitogtatásáról és elszánt presztízsharcról
volt szó. Ezért is nagyon örülök, hogy végül
ilyen ítélet született, hiszen ellenkezô esetben
talán más hatalomvágyók is vérszemet kaphat-
tak volna és ennek következményei még jobban
megkeseríthetnék a muzsikusok életét.

Tóth Anna
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AZ ÉVAD LEGJOBB ZENEKARI ÉS ÉNEKKARI
MÛVÉSZEI  1998/99

1999-ben a hivatásos szimfonikus zenekarok és énekkarok társulatai titkos szavazással a
következô muzsikusoknak ítélték az 1998/99. évad legjobb zenekari illetve énekkari mûvésze
oklevelet: 

Szimfonikus zenekarok 

Debreceni Filharmonikus Zenekar Vitányi József (fagott) 
MATÁV Szimfonikus Zenekar Reé György (klarinét)
MÁV Szimfonikus Zenekar Kuklis Gergely (hangversenymester)
Magyar Rádió és Televízió 
Szimfonikus Zenekara (Dohnányi Ernô Díj) Geiger György (trombita) 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar Varga István (klarinét) 
Szegedi Szimfonikus Zenekar Somorjai Péter (ütô) 

Énekkarok  

Debreceni Kodály Kórus Grünwaldné Barna Júlia 
Magyar Honvédség Honvéd Együttese Naszvagyi Vilmos  
Nemzeti Énekkar Lisztes László 
Magyar Rádió és Televízió Énekkara (Vásárhelyi Zoltán Díj) 

Buzás Lajos és Heim László 
(megosztott posztumusz díj) 


