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VESZPRÉMI KUTATÓK ÉS MŰHELYEK VII. 

Hivatás és szenvedély 

Nyolcvan éves a zenetörténész M. Tóth Antal orvosprofesszor 

CSISZÁR MIKLÓS

2009-BEN INDULT FOLYÓIRATUNK „Veszprémi kutatók és műhelyek” című 
sorozata, benne olyan személyek életútja, munkássága örökítődött meg, akik aktívan 
részesei Veszprém város története feltárásának. Közéjük tartozik a nyolcvanadik élet-
évét betöltött dr. M. Tóth Antal – polgári foglalkozása szerint orvos –, jeles zenetör-
ténet-kutató, az utóbbi években zenekritikus 
is, akinek félévszázados kutatómunkája nél-
kül sokkal kevesebbet tudnánk városunk ze-
nei múltjáról. 

A Zámbó István vezette városi szimfoni-
kus zenekarban találkoztunk először, amikor 
1964 őszén szigorló orvosként (cselédköny-
vesként, ahogy emlegetni szokta) váro-
sunkba került. A szomszéd házban lakott, 
a Cserhát utca 1-ben, amit a kórház bérelt 
egyedülálló orvosai számára, így a zeneka-
ri próbák után együtt ballagtunk hazafelé, 
megtárgyalva az aktuális zenei eseménye-
ket, kórházi élményeit, meg az egyetemista 
lét napi történéseit, de gyakran átjött hoz-
zánk egy-egy jóízű beszélgetésre is. 

*
A Budapesten született M. Tóth Antal 

1958-ban Kecskeméten érettségizett a Ka-
tona József gimnáziumban. Hegedülni és 

A Veszprémi Érsekség levéltárában 
(fotó: Kovács Endre)
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brácsázni tanult, muzsikált az úttörőház ifjúsági zenekarában, majd a helyi szimfo-
nikus zenekarban, kórusban énekelt, miközben gyógyító orvosnak készült. Kitűnő-
en érettségizett, felvételije is jól sikerült, származása miatt azonban nem vették fel 
az egyetemre. Egy évig segédmunkásként dolgozott, majd a következő évben fizikai 
munkásként jelentkezett az orvosira.

Az 1959/60-as tanévtől a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója, diplo-
máját 1965-ben kapta. Az elkövetkező évek, évtizedek során öt szakterületből: cse-
csemő- és gyerekgyógyászat (1969), orvosi laboratóriumi ismeretek (1971), klinikai 
transzfúziológia (1975), klinikai hematológia (1980) és társadalom-orvostan (1991) is 
szakvizsgázott. Az 1990-es évek elején kandidátusi disszertációján dolgozott, 1995-
ben lett az orvostudomány kandidátusa.

 1965-től a Bács-Kiskun Megyei Kórház központi laboratóriumában segédorvos 
volt, majd szegedi tanárának hívására, pályázattal 1966-ban városunkba került. Elő-
ször a Veszprém Megyei Kórház Heim Pál Gyermekkórháza, majd 1970-től 1972-ig a 
megyei kórház központi laboratóriumának alorvosa, 1972 és 2005 között a Veszprémi 
Regionális Vérellátó Központ (korábban Veszprém Megyei Vértranszfúziós Állomás) 
vezető főorvosa, közben 1987-től 1990-ig a Veszprém Megyei Kórház főigazgató 
főorvosi munkakört is betöltötte. 

1999-ben az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Veszprémi Regionális Köz-
pontja igazgató főorvosává nevezték ki, egy évvel később az OVSZ szakmai főigazga-
tó-helyettese lett. 1999-től nyugdíjazásáig a SOTE tanszékvezető tanára. 1998–2002 
között orvosként Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen és az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat Központjában dolgozott.

„2005-ben, 65 éves koromban nyugdíjaztak és eltávolítottak a Veszprém megyei 
vérellátóból, amelyet 1972-től 33 évig vezettem. Egyetemi oktatással, a szakképzés irá-
nyításával, szakhatósági feladatok végzésével, orvosi tanulmányok, könyvek, könyvfe-
jezetek írásával foglalkoztam, de gyakorlati orvosi munkát többé nem végezhettem.” 
– írja visszaemlékezésében. Szakmai munkásságát a magyar és nemzetközi szaksajtó-
ban megjelent közel kétszáz publikációja minősíti. Mintegy 300 tudományos előadást 
tartott itthon és külföldön, emellett számos közéleti feladatot is ellátott. Tíz éven át volt 
a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei elnöke, 2006 óta a megyei szervezet örökös 
tiszteletbeli elnöke. A kezdeményezésére 1990-ben létrejött Csolnoky Ferenc Emlékbi-
zottság alapítója, nevéhez köthető Csolnoky Ferenc-emléktábla felállítása is.

Több évtizedes szakmai munkásságát a Veszprém Megyei Közgyűlés 1997-ben 
Pro Comitatu-díjjal, 2004-ben Egészségügyért díjjal ismerte el. 2000-ben Henry Du-
nant-emlékérmet kapott, míg 2015-ben, 75. születésnapján a vérellátó szakma legma-
gasabb elismerését, a Kubányi Endre-díjat vette át.

 
* *
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M. Tóth Antal, az orvos számára azonban a zene a mindennapok kihagyhatatlan 
szükséglete, muzsikált-énekelt Kecskeméten, Szegeden és Veszprémben. Az orvoslás 
és a zene egyensúlya jellemzi egész életét.

Egy évekkel ezelőtt vele készült riportban mondta: „Tapasztalatom, hogy zene 
nélkül az élet hiányos. […] Számomra a zene az önkifejezés csodálatos, gyönyörű 
lehetősége, amely a közös zenélésben kulminál. Ha bele tudom helyezni a zenei élmé-
nyeimbe a saját gondolataimat, a lelkem egészségesebb lesz. A test harmóniájához 
nélkülözhetetlen a léleké. A régi orvosok szerint az élet egy nagy egyensúly, a hideg – 
meleg, föld – víz, ég – föld és minden más szembenálló tulajdonság dinamikus egyen-
súlya. Ha ez megbomlik, felborul a testi-lelki egyensúly és az bajt okoz. Ez a pont, 
ahol tud a zene hatni, segíteni.” (Kovács Piroska: A Zene Világnapján: beszélgetés dr. 
M. Tóth Antal nyugalmazott egyetemi tanárral. alsoors.hu, 2014. 10. 01.)

Kecskeméti tanára, Perényi Pál támogatásával Szegeden, a konzervatóriumban 
folytatta zenei tanulmányait: brácsázott és zenetörténetet hallgatott. „Külsősként” 
tagja volt a Vaszy Viktor vezette Szegedi Szimfonikus Zenekarnak és kedves emlékei 
közé tartozik az 1964-es Aida operaelőadás, ahol a szabadtéri játékok zenekarában 
muzsikálhatott. 

Közben tagja volt az egyetem jóhírű kamarazenekarának, ahol hegedült, majd brá-
csázott, ahogy a szükség megkívánta. Ez utóbbi tény „megpecsételte sorsát” – mivel a 
szokásos zenekari ülésrend szerint a brácsaszólam melletti csellószólamba került –, az 
1961 őszén érkezett új orvostanhallgatók egyike, a mellette muzsikáló Réthy Ildikó, 
akivel 1966 óta házastársak.

A zenekar mélyvonósainak egy csoportja az I. Országos Kamarazenekari  
Fesztivál záróhangversenyén, középen M. Tóth Antal (fotó: dr. Tímár Károly)
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Veszprémbe érkezve rögtön jelentkezett a városi szimfonikus zenekarba, ahol em-
lékei szerint próbajátékként többek között a VI. Brandenburgi verseny Allegro tétele 
első brácsaszólamát mutatta be. A zenekarnak 1970-ig volt tagja és első veszprémi 
zenei élményei közé tartozik az 1965. május 23-án, az I. Országos Kamarazenekari 
Fesztivál záróhangversenye a Veszprémi Vegyipari Egyetemi aulájában, ahol Mozart 
Requiemjét adták elő Veszprém Város Vegyeskarával. A szólisták a korszak nagy ne-
vei: Werner Mária, Barlay Zsuzsa, Réti József, Marczis Demeter; karmester: Zámbó 
István. 1971-től Veszprém Város Vegyeskarában énekelt, 1986-tól 1990-ig az együt-
tes társadalmi elnökeként dolgozott. 

Talán a szegedi konzervatóriumi évek alatt hallgatott zenetörténeti előadások is 
hozzájárultak, hogy már az 1970-es években megjelenhettek a megyei napilapban, a 
veszprémi Naplóban városunk zenei múltjával kapcsolatos első írásai. Ekkor kezdett 
el foglalkozni a Veszprémben született Auer Lipót (1845–1930) életével és munkás-
ságával. 1980-ban, halálának 50. évfordulóján, a Naplóban nagyobb cikket írt róla. 
Amikor tudomására jutott, hogy Auerrel a veszprémi zeneiskola tanára Rakos Miklós 
zenetörténész tudományos alapossággal foglalkozik, akinek Auerról szóló „Veszp-
rémtől Szentpétervárig” című könyve 1981-ben jelent meg, kutatási érdeklődése más 
terület felé irányult.

1982-ben Varga Béla a megyei könyvtár igazgatója, a Horizont Közművelődé-
si Kiskönyvtár sorozat szerkesztője, ismerve M. Tóth Antal zenetörténeti kutatása-
it, szerkesztői munkára kérte, hogy segítse a Hogya György által összegyűjtött nagy 
mennyiségű dokumentum alapján „A Veszprém megyei kórház története” című könyv 
megjelenését. A terjedelmes kötet 1983-ban jelent meg a sorozat 9. tagjaként. A szer-
kesztői munka során bepillantást nyerhetett a XIX. századi Veszprém rendkívül gaz-
dag kulturális életébe is. Későbbiekben ennek, de főleg a város zenei életének kutatása 
képezte alapját múltvallató munkájának. Szavai szerint: „Mondhatom, hogy ebbe a 
világba Hogya György vezetett be, akivel a későbbiek során is (a Cholnoky-család 
kutatásában) együttműködhettem.”

A kórus társadalmi elnökeként Veszprém Város Vegyeskarának (VVV) a doku-
mentumait kezdte kutatni. Ezek alapján bízta meg a kórus vezetősége a „Harminc 
év krónikája, VVV dokumentumai 1956–1986” című kötet szerkesztésével, ami 210 
oldalon 1987-ben jelent meg és a kórustörténeti könyvsorozat első tagja lett.

Kandidátusi disszertációjának készítésével töltött évek (1990–1995) után sorra 
jelentek meg írásai városunk zenei életében fontos szerepet játszó személyekről. A 
veszprémi Naplóban és a Bakony–Balatoni Kalendáriumban több cikke jelent meg 
Gaal Sándor karnagyról, az egykori királydíjas Veszprémi Dalegyesületről és a XIX. 
századi Veszprém több jeles zenészéről: Ruzitska Ignácról, Csermák Antalról, Lintzen- 
poltz Simonról, Herrnberger (Urhegyi) Alajosról, Kleinmann Józsefről, Bezerédj 
Amáliáról, Raczek Frigyesről és másokról. 1991-ben javaslatára került emléktábla 
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a XX. század első felének jeles veszprémi karnagy-zeneszerző Gaal Sándor Iskola 
utcai házára. Kezdeményezte a Veszprémi Pantheonban Kemény Ferenc zeneszerző 
emlékének a megörökítését, ahol 1999-ben az emléktábla avató beszédet is ő mondta.

 Zenetörténeti kutatásainak fő témája 1993-tól mind inkább a Veszprémi Érsek-
ség akkor még kevésbé ismert (ma már világhírű) kottatára lett. Munkáját kezdetben  
dr. Körmendy József egykori püspöki levéltári igazgató, majd dr. Kredics László ve-
zető könyvtáros segítette. Az 1998-ban megjelent „Újra hallom szép szavát. Veszprém 
zenéje 1762-től a kiegyezésig” című 160 oldalas könyve, amely a kottatár kb. 800 
zeneművének teljes kottaanyagát is feldolgozta, alapmű lett a XVIII–XIX. századi 
Magyarország szakrális és világi zenetörténetét kutató szakemberek számára.  

Budapesti munkája idején, 1998–2002 között ismerkedett meg az Országos Szé-
chényi Könyvtár Zeneműtárának vezetőjével, Szőnyiné Szerző Katalinnal és az MTA 
Zenetudományi Intézet főmunkatársával, Farkas Zoltánnal, akik a későbbiekben ze-
netörténeti kutató munkáját tevőlegesen is segítették. 

Visszatérve Veszprémbe M. Tóth Antal szakmai munkája mellett tovább folytatta 
veszprémi hely- és zenetörténeti kutatásait. Ennek eredményeit közreadó publikációi 
főleg a Veszprémi Szemlében, a Nemzeti Művelődési Intézet Szín című folyóiratában 
és a Muzsika című zenetudományi havilapban jelentek meg. Közülük is ki kell emel-
nünk a Veszprémi Szemle 2005. évi 1. számában a „Veszprém zenéje 1711 és 1849 
között: A szatmári békétől a világosi fegyverletételig”, valamint ugyanazon évben 
kiadott 3–4. számban a „Mozart-zene a 19. századi Veszprémben” címmel közzétett 
tanulmányait. Zenetörténeti kutatómunkája elismeréseként 2006-tól a VEAB zenetu-

M. Tóth Antal és Kredics László (fotó: Kovács Endre)
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dományi munkabizottságának elnökévé választották, majd 2008-ban tagja lett a Ma-
gyar Kodály Társaság Országos Vezetőségének.

Amikor 2005-ben, nyugállományba helyzeték, a veszprémi hely- és zenetörténe-
ti munkásságát jól ismerő és elismerő dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye 
akkori érseke engedélyezte és segítette, hogy külső munkatársként szinte teljes idejét 
a Veszprémi Érsekség könyvtára kottatárában tölthesse. Kutatásait – amint korábban 
is –, Kredics László irányította. E munka eredményeként jelenhetett meg 2007-ben 
a Veszprémi Főegyházmegye Múltjából könyvsorozat 19. köteteként „A veszprémi 
székesegyház 18–19. századi zenéje” című könyve, több mint 300 oldalon. A székes-
egyház kottatára zeneműveit és komponistáit részletezően bemutató kötet nagy nyere-
sége nem csupán a korszakkal foglalkozó szakemberek számára, de a nagyközönség 
is profitált belőle. Több veszprémi szerző – zömmel liturgikus – zeneművét a Kollár 
Kálmán vezette Liszt Ferenc Kórustársaság énekelte lemezre. Ezek a Musica Antiqua 
Vesprimiensis sorozatban jelentek meg. Veszprém zenei múltjával kapcsolatos tanul-
mányait folyamatosan közreadta a Veszprémi Szemlében, a Magyar Kodály Társaság 
híreiben, a VEAB, a Veszprémi Főegyházmegye és a Veszprém Megyei Levéltár ki-
adványaiban. Köztük van a CORDE APERTO – Tanulmányok Kredics László nyolc-
vanadik születésnapjára című kötetben „Magyarországi zeneszerzők művei, vallásos 
magyar népénekek Veszprémben a 18–19. században” címmel, 2012-ben megjelent 
dolgozata. Jellemző rá, hogy írásai mindig precízen adatoltak, ami téma iránt érdeklő-
dő olvasóknak további értékes támpontokat adhatnak.  

2010 óta fő kutatási témaként Veszprém XIX. századi világi zenéjével, ezen belül 
a rendkívül gazdag verbunkos hagyományokkal, különösen Ruzitska Ignác tevékeny-
ségével foglalkozott. Ennek eredményeként szervezték 2010-ben és 2012-ben az I. és 
II. Veszprémi Verbunkos Fesztivált, ahol több szakmai előadása is elhangzott. Kezde-
ményezésére 2017-ben került sor szakmai konferenciával összekötve Ruzitska Ignác 
egykori lakóházánál emléktábla leleplezésére. 

2018-ban Márfi Gyula érsek és Nagy Károly apátkanonok támogatásával és jó-
váhagyásával, az általa készített tanulmány alapján a Veszprémi Püspöki (Érseki) 
Könyvtár XVIII–XIX. századi történelmi kottatárát és a hozzá csatolt dokumentu-
mokat Veszprém Települési Értéktár Bizottsága felvette a város szellemi és kulturális 
értékei közé. A gyűjtemény a továbbiakban a Veszprém megyei Értéktárba is bekerült. 
A felterjesztés alapján készült tanulmány a Veszprémi Szemle 50. jubileumi számában 
(2018/3. 116–146) jelent meg.

Zenetörténészi munkássága nem merül ki a különböző periodikákban, gyűjte-
ményes munkákban, konferenciakiadványokban történő megjelenésben, ma is rend-
szeresen tart város- és megyeszerte olyan zenei témájú előadásokat, „zenehallgató 
esteket”, ahol közérthető formában, élményt adó előadásai során adja át széleskörű 
ismereteit Veszprém szakrális és világi zenei hagyományairól, Veszprém város zene-
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történetéről. Publikációinak sora az elmúlt években elsősorban a Séd című veszprémi 
kritikai lapban a jelentősebb veszprémi hangversenyekkel foglalkozó zenekritikáival 
színesedett.

M. Tóth Antal félévszázad óta aktív részese Veszprém zenei életének, igazi kö-
zösségteremtő, részese volt a zenekar, az énekkar hőskorának feleségével, a váro-
si vegyeskarban ma is éneklő dr. Réthy Ildikó gyermekgyógyász főorvossal együtt, 
aki mindenben segíti a zenetörténész orvosprofesszort. Helytörténeti munkásságáért 
1992-ben Csolnoky Ferenc-emlékérmet (Csolnoky Ferenc Kórház), Veszprém Me-
gyei Jogú Város elismeréseként 2008-ben Cholnoky-emlékdíjat kapott. 2014-ben Al-
sóörs község Örökség-díjjal jutalmazta.

* * *

A Veszprémi Szemle állandó szerzőjének, a 80. születésnapját betöltött zenetörté-
nész dr. M. Tóth Antalnak – Veszprém város egykori és mai zenei életét feltáró, azt 
szakmailag hitelesen bemutató írásaira mindig számítva – kívánunk jó egészséget, 
töretlen, kitartó munkakedvet és további sikeres alkotó éveket.

M. Tóth Antal és felesége, Réthy Ildikó


