90 ÉVE SZÜLETETT TÓTH MIHÁLY
(1926- 2009)

a legendás hírű zeneelmélet tanár (Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola és Tanárképző), karnagy (Magyar Állami Népi Együttes –
karnagy, a KÓTA főtitkár-helyettese

(Tóth Ildikó családi archívumából)

Zcneiönéletrajzo,

Prológus: 79. évem betöltéséhez

1 ,,úór

n' Lur.rJ o-VLí a

alig nrásfél hónap van hátra,

nregpróbáiok visszatekinteni élctenrre.

Isten segedelmével,

ElsÖ-generációs értelnriségi,énekszerető, nrajd tanító, ének-zene tanár és kórr,rskarrragy,
zeneelnrélet és összhangzattan tanár, énekkarokat gyakorta zsűiző, segitö, a zenci nrozgatInat
szervezÖ, segitÖ szaktanácsadó, népzene-gyűjtö és népszerűsító szakember, rádiós zerrei krilső
ntunkatárs, zeneszerzők műveit gyakorta benlutató és népszenisítő, és vatamiképp az ónek
Z-ene valanrennyi teniletén pedagógus ós népneveló. Talán mindegyik? Vagy csak Ögyvalaki a

számtalan között,

legjobb tudásonr

ós sánctékom szerint tettenl "eröm szerint

legnemesbekért", anrit vállaltam és antirc kópes voltant.

a

Kortársainr köziil és nálanr ncvcsebb, iclőscbb jó néttány szakcmbernek már nincs sziiksógc
"úallotttásoll]ra", ntcrt isntertók, nróltatták működósét. írásorn azoknak váztatos beszánroú,
akik nrár nenr sokáig isntentek...

1926. novemtler 24-én születtenr paraszti családban. Elemi iskoláimai sztilőfalumban
végczlent, nrég lcvente is voltant, ahol spgrtoltanr is. A legjobb futóként tartottak számon. l|/
Nenr volt hangsz.erünk, csak a templorni orgonát hallhattanr sokszor.., Édesapánr szóiren
tuclott íirrulyázni, ellgem is rrregtanított. Ó maga nagyon zeneszerető volt; talán jeÍlenrzi, hógy
az elsÖ világháborúban az olasz frontról egy daloskönyvet lrozott magával, anrit bajtársáól

eg5, t:ső

kukoricáért vásárolt. (Örzöm.)

Énnrirrdig szerettem énekelni. A sors úgy lrozta, hogy közet két évig ág),hoz (gipszhez) kiitött
beteg voltanl, ntajci tblépüilvón Balassagyarlttaton 4 közópiskolát clvcgóitent.
Aztán jótt a "fclszabaclulás" (bizony!) cle nróg elóbb leventekónt elvittek, bár a katonaság alól
felrnentést kaptant,
az is kidenilt, hogy mczei munkára nétktilözhető vagvok, szileinr
bcleeel'ezésévcl l)estre nlelltenl valanliíéleértelIrriségipályát ntegcélozni Így vCgeztettt cl a
"Dolgozók ötévcs 'I'anítóképzöjét kittirrtetéssel. Oklevelenr l949-töl éri,ényes. Á Képzőberr
nróg néptárrcos is vrlltanr: (A "Görög Il<rnában" I]ertalaki László). I(özben kil,áló
énektartárortt l)allos BÓIa beszervezett a (később, Rákosi utasílására felrobbantott) Rcgntrrrr
Mariántrnt tenrplont kórrrsába. 46-47-ben az Arany Jáncjs Népi Kollégiumban laktanr és
népdalokat tan ít ottarn kvártélr,ért, kosztórt.

-

Peclagógus páll'ill1r a FŐvárosban, előbb napköz.is beosztással kczdöctött

aztán két általáIros

iskolában éncktanító lcttem. Torlóclnak enllékeirlt. elöbb nrég a Föl,árosi Nevelósügyi
'Iarrácsadóbarr (Ilerrrárl úti Általános Iskolában
Surány Pálnó Krudy Gyrrláné uuli-igazgatása alatt) clolgoztarn szaktanácsadóként. i\,tindezenközben"-loUU
énekszakianíiói képesítést
S7,ereztem a Ilővárosi Pedagógiai Intézetberr. isy lettenr ónekszaktanító két általárros
iskoláLlan

l949-ben jelentkeztenl a Zeaeakaciénriára és örönröntre folvettek a közép.iskolai énektanár és
karvezetőfotanszakra.Azelsőket év20 órájame,llettmégtanítottamapráterutcai általzinos
iskolában, 24 órában. Enekkarontltak ,.Práter indulót" í44nr, tnel1,91 az iskolai
la
tanári kar is jókedvvel énekelt. Örzönr.
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u"{es.tettem a Miska bácsi lenre zestádájacímű rnűsor zenei betéteit. A 25. évben
NÍvó Dijat kaptanr. (Csányi Lászlór,al való beszélgetéseim folyamán yetettem lol a Ráctió
G)'ermekkórusának megszervezését, amit kósöbb Botka Valériávál végeztek el.)

M'ie"rw

i\

Zeneakadénrián l953-ban szereztenl énektanári és karvezetői diplontát. Állanrvizsga
szakdolgozaton]at "A ntagyar költészet Kodály nrűvészetében"cínlnlel irtanr. Felkészítő
tanácsaclóm Molnár lmre professzor úr volt. A karvezetési záróvizsgán Vásárhelyi Zoltán
tanárom elisnrerésétjelentette, hog), Kodál1,: Liszt Ferenchez cínríivegl,eskarát
vezényellrettenr. (Örörttönlre szolgált, hogy drága édesanyánr is a nézőtéren ult,)

l953 öszén a Cinkotai Teleki Blanka ]'anítónöképzöbe kerültenr ónek-zene tánárnak, ahol a
tanítók középlokú kópzésének végéig,l95S-ig tanítottam, bemutató tanításokat tartottanl,
tanítási tervezeteket írattant, bíráltam és ntagant is tanítottam az általános iskola 1-4. gyakorló
osztályaiban. Karéneket szerveztem, velük többször szerepeltünk a Rádióban. Az iskolai
"nagyszünetekben" az iskola hangszóróján keresztül jutalomlernezeket játszottam a
tanrrlóknak. I]nnek tanúrja lehet Katanics Mária, általam már ott ,,is igen tisztelt, kedves
kollógarrőnr, ő is vezetett karénekct ós tette a képz.ői tanár feladatait. Ot többször nreglátogatta
I]árclos 'fanár írr, aki az én kóruspróbántra is ellátogatott, pélclául antikor Liszt; A nrtrnka
himnttsza általa női karra átírt kórtrst tanítottanr. Ezt a művet a Rádióba is Folvettek Littasy
Gl,örg;, (?!) bassztrs-szólójár,al (nevét nenr tatálom, nlert disszidált ós Rádióban a folvételt
letöröltók,)

Cinkotai karénekeseimmel szerepeltem a Zeneakadémián Kodály Zoltán 73. születésnapja
alkalrnából rendezett kórushangversenyen, nagynevúi karmesterek társaságában. Ekkor
nttttatta be Vásárhelyi Zoltán a Rádió Enekkarral, Palló Imre szólójával Kodály: Zrínyi
szőzata cínríikórusrrríivót. Nckent, a,,Benjatttinnek" a karvezetők közt, kérésnélktil nregadta
Lakatos Éva,a Filharmónia akkori igazgatója az elöadóművészi cínret.

Ezelr időben keriiltenr a B.M. Budapesti Főkapitánysága énekkara mellé másodkarnagynak,
Szári Mihály meghívására. Ezidókben zajlottak az úgynevezett Kilián György
I(ultúrrversenyek és ezen való szereplésem kapcsán hivtak meg a M.K. Közgazdaság
"l"udonrányeg),ctem énekkarához, ahol l3 évet töItöttem el, sok szép élménnyel;egyetemi
ltórusfesztiválokon nrindig ,,ltelyezett" szereplésekkel kül{bldi utakkal, néhány rádió
f'cllépésselés a Fillrarntóttia iíjúságizcnci rcndezvónyein való szereplósekkel. Minclezek
közben még visszajártartt a XVl. Kcrülcti 'I'arrács Nópnrűvelési Osztálya vezetöjének régebbi
nregbízásaként, nti nt szaktanácsadó, kórtrsokat látogatni ós patronálni.

A

Zenenrűr,ész Szakszervezet ,,Fiatal Művészek Társasága" nrűsorközlő és karvezető
tagjaként, zeneisnlertetéseket tartottam és kórusommal közreműködtenr, Darázs Árpácl és
Lantos Rezső nrellett karnagy voltam az M.'f,H. énekkaránál. (Most If,úsági Énekkar,
Gerenclai Ági vezetésével).
Alapítottant és ntegszűnéséig(l957.) - fohadnagyi rangban - vezettenr a Honvéd Kossutlr
Akadénria Férfikarát. Velük és cinkotai lányainrnral, valatt,tint a BM Népi Zenekarával
énekeltük a Zeneakadénrián Kodály: Kállai kettősét. (járdányi Pál kienrelkedően jónak
nevezte az elóadást.)

A

Vegyipari Szakszervezetek Ktrlturális osztálya kórusaik instruálásával bízott nreg. Egy

A

Népnrűr,észeti Intézetnek nrár l948-ban gyűjtó rrtunkatársa lettertr Borsai Ilorrka és

all<alonrmal elfogódottan kényszerultem nálam idösebb, tapasáaltabb, jobb kolléqát, pőclör
tséíát rneglátogatrri,.. JóI sikenilt

i\{ulraray Elemér Megbízásából. Eg1, Nagybudapesti bemutatóra a XVil. Kenilet csoportjait
és szóIistáit vittem. Itt gl,űjtottem egy szlovák "Kisze" dallamot, amit a Szlov,ák Intézet nleg
is j elentetett kiadványában.

Egyízben, a

N,í

T.A

Népzenekutató csoportja megbízásából, magrrójukkal, falumban sirató

énekeket gyűjtottenr. Leadtam..

Ezcrfélétcsináltanr. Elszaladtanl az ólct nrellctt. Késő, de ntost látonr.

l958-ban hivtak ós mcntcnl a Magyar Állami Nópicgyi,ittcs ónckkarához. Karrragy ós
konepetitor voltam öt évig Itt szolfézst is tanítottam; kottatár-rendet csináltanr. Itt
dolgoztattanr át Karai József; Estéli nótázás cínrű nr[ivét vegyeskarra és népi zenekarra. (Csak
nrcgjcgyzenr, hogy ezt a miivet móg Cinkotán ncktink írta ós ott ltttttattrrk be a szerző
zongorakíséretével. Akkor nrég Csángó népdalok volt a cínre. (Szerzönk S7abó Józsefról
váltott Karaira, mert névrokonság miatt jogdij problémák támadtak. Csángó népdalok_at pedig
ha jól errrlékszenr Grabócz Miklós elöbb irt.) Egyébkéntamíg Grabócz Miklós volt a Rádió

Nópzenei Osztályának vezetője, tölenr legalább 20 alkalommal fogadta el nópdalcsokrainrat és
tiizte nrfisorra énekkaraintmal, késöbb a Bartók Béla kanrarakórusomntal.
l962-ben a Bartók Béla Zeneművészeti Sz-akközópiskolába (Konziba) kértenl át nragamat (3
karlragynak nent volt elég nlunka. Mind ttcnt utazltatott, a szollózst pedig be kellett sztintetni,
(Egzisztenciális problénta nriatt nent lelretett "visszakérdczni", trgyarris a bctöltött státus
többször nem egyezett a zertei tudással. I-Iang az volt.)

A Konzibatt, Fasang Árpád igazgatása iclejében, a hangszeres tanszakosoknak is kötelezővó
t€ttenl a karéneket. Nehezen fogadták el, mert Sándor Frigyes igazgatása alatt csak zenekara
volt az iskolának. Sokat szerepeltünk házon belül ós kívül is.
A Zenenrűvészeti Szakszcrvezet (sajnos ?) szakszervezeti titkári funkcióval bízott meg, ami

tanári tcendőinr mellett nehéz plusz ntunkát jelentett. (A végénarany oklevelet adtak érte.)

Konziba érkezésemkoí,az akkor még floiskolaijelleggel müködö Semmelweis utcai részlegbe
kerültern, karvezetést és zeneclmóletet tanítottam. Az általanr rátermettebbnek tartott
tanulóknak, egy éves tanfolyanrot szerveztenr és tartottam. A zárővizsga ahhoz kellett, hogy
az akkori rendelkezések szerint, a végzetteknek nenr járt automatikusan (mint később) a
karvczetó engedéiy. A záróvizsgán a Népművelési Intézet képviseletétPertstein Klára látta el.
(Ok adták a nrtiködési engedélyt.) A vizsga elnöke Párkai István professzor volt. Sikeres volt,
clicsértél<,

Ertrlítent nróg. ntert szép volt: Konzis énekkarorn a Rádióban is szerepelt és velük és sok
i skolatársukkal em lékezetes szép autóbusz kirándulásokat vezettem.

l975, szeptenrber l-től l986 év vógéig (nyugdíjazásonrig) a Kórusok Országos Tanácsába kért
át Maróti Gyula a rÓrÁr nlegszervező akkori í-otitkár. Mentem, mert híl.tak egyrészt,
rnásrészt nlert nagyon elfáradtam a mindig ütközéseket is jele.ntő oktatói murrkánt nrellett
végzett gazdasági és mozgalmi feladatok végzésében.A KOTA-ban előbb foelőadó, nrajd
nrűvészeti vezetö, nregbízott f-otitkár voltanl N4aróti Gyula nyugdijazása nliatt, Tóthpál József
írj fót i t kár érkezéséig,végti l flotitká rhel yettesként nl enten] nyugd íj ba.

Nehéz elhinni, de képtelen vagyok precízen felsorolni, mi-mindent kellett, vagy magam
akartanr csináIni. Élveztenr új és nekem nem ismeretlen feladataimat. Maróti Gyulinrellett érr
voltanr az elsö zenei szakenlbe, a hivatatban. Épületes lenne elolvasni, hogy nlimindent írt fol
rlrunkatársi felaclatként... Sokat fáradtant, de sokszor örültenr is, amikor éreztenl, tapasztaltant,
hogy munkám következtében, a kórusmozgalont szekere megy és jól halad. No, okos ember
elég volt péIdául az Ügyvezetésben, de "fogjuk meg és vigyed" sokáig majdnenl eg_yedtll
voltanr.

l975-ben indítottanr a Múzeumi Kórusmatinékat, előbb a Nemzeti Múzeumban, majd sorban:
a Magyar Nemzeti Galériáb'an, a Budapesti Történeti Múzeumban, a Munkásmoz_ealnri
Múzeumban és végül a Városligeti Néprajzi Múzeumban. (A Galériában zenekarral is.) Az
els6 háronr évben az állandő jelenlétek nriatt nenr tudtam a családontnral vasárnaponként
időben egyutt ebédelni.
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Galériába kónrsdobogót csináltattam, (Magyar Kábelnriivek - társadalnri nrunkában.)
zongorát és kottatartót vásároltattam, plakátokat terveztettenl nyomtatlam és terjesztettenr
szereplést elisnrerő okleveleket terveztettent és készíttettem (Wtirtz Arpád, Tasnádi Eva, és
mások.) Begrondókat kértenr fel (aprópénzt kaptak: Kuti Tamás, Sontorjai JózseffiAz eg;,ik
közülük2éfi-eí"oiskolai igazgató (q,,|r4.), a nrásik a közelnrúltbaIr igazgalla az Egyházzerrei

fesztivált (B, T.). Nagyon lrálás

'

,^{í^1.

vaffi

nekik!

Háronr hivatásos trombitást alkalmaztant, akik a koncert elött és után az általanr írott
díszjeleket ftrjták: Nyitáskor a Husztból, a Hass, alkoss, gyarapíts-t írtam át trombitákra, vógtil
a Szózat elsö sorát frrjták és a Hass, alkoss-t nrégegyszer. Nekik is hálás vagyok. (Ma ugyanez
nragnóról szól.)

Bárdos Tanár Úr rrrinderr koncerten rószt vett. Van egy kedves entlékem, talán kétszer llelli
voltam jelen valami miatt, ós ó bemutatkozott: ,,Bárdos Lajos vagyok, kihcz van
szerencsém?" (!)

Az

SZKT-berr Szovjet Ktrttúra és Tudonrá ny l)áza ítgynevezett "Barátság koncertjei" -re az
ország legjobb kórusait hozták Pestre. Es figyelcm! Pártkorifeusok jöttek veltik... A magyar
kóruskultúrát lrírelttik. A "fonököknek" más volt jelenlétük szándéka. A miénk? - Hazamenve
nagyobb támogatásban részesítettéka kórusmozgalmat. (Egy példa. Zákányi Zsolt
szövetkezeti Ónekkarát akárlrova jeIöItük ktilíöldre, nem engedték el, csak az ontinózus
szereplés után először! ! ! Rosszat cselekedtem?

Hát még nrilyen fogadások voltak a koncertek után. Aztán szép lassan kimúlt a nrozgalmi
,,buzgóságunk".

A kósőbb teógett Sportcsarnokban nregnyitása után nem sokkal 12

ezer dalost énekeltettünk
összkarokban. Fennséges vblt. Nehezen lehetett az új íötitkárt rávenni az engedélyezésre,de
később Ö is nagyon örült a sikernek.

Pozsgay Intre
el

i

a

l{azafias Nópfront íótitkára mondta

a

nrcgnyitó beszéclet. A sajtó is

strreréssel ttrdósított, Albu rrronrban őrzönr az el hangzott beszédet.

A Vándor

is
bár szinte pártrendezr,ények voltak a
szerepeltetéseivel
a
kónrsntozgalont
éltetésétszolgálták. Az akkori
,,nrunkáskórusok"
énekek zömét azőta sem énekli senki. Lehet, hogy az is - Kuncze szavával élve ,,nregélhetési bíinózés" volt? Tenni kellett... Tettenr.
Sánrlor Kóruslesztiválok

Az Éneklő I!úság mozgalmat (a cím Bárdos Lajosné megfogalnrazása) kezdetben a Ráctió
karolta fel és admilrisztrálta, a rádióban szerepeltette, rádiós és XÓrÁ-s pénzeken azot,los
tagokkal zsiiriztette. Végí,Ila ánkai táborba nieghívott néhány énekkar hanglemezfelvétele
rrenr igazán szolgálta az iskolai karéneklést serkentö ügyet, mert az anratőr nrozgalonr
elsősorban az ünnepet igényli, nem az osztályozást. Az iskolai kórusok ráctiós szervezését

N4aklári József akkori elnök segédletével, az én közreműködésemmel

visszavetle a XÓra.
Ettől kezdve az Ifiúsági Bizottság végezte a mozgalom gondozását (N.B Bár az

ügyvezetóség meEiltotta nekem, az általam ajánlott legfelsöbb nrinősitési foknak ,,Az Év
KÓtusa" titulust, mégis gyökeret vert, és ösztönzően hatott ez a legmagasabb szakrnai
elismerés, mert minclazok elérhették, akik nregdolgoáak érte. Máig is él.

A kórusminősítések zsiirizésében(gyakran elnökként) talán 200-nál is többször szerepelten'.
Kezdetben, a szakmunkás tanulók kórusait - fenntartóik kiemelt kérésére- kellett, pedagógiai

érzékkel tanácsadásba csomagolva bírálni. A fenntartók annyi tárgyi ajándékot vásároltak
minden alkalomra, hogy szükséges volt a "meglcilönböztetés", de aá nem éreáék
elmarasztalónak. Evek sórán nugy r.ltOaésett nrentek keresztül. (Vannak még?)

A

Nemzetisógi Bizottság megalakitását kezdeminl,eztem. Csoportjaik igen húzódoáak a
minösítési aktusokon való meg|elenéstöl. Maróti Gyula lotitkárral meglátogatttrk az
egyuttesek zönrót és a Szövetségeket, és meggyőaük őket: ne feljenek a nenl nemzetiségi
szakember alkatrnazásától. Érzö empátiávat jobb erednrényeket értók el, nrint a jó szándéku,
de zeneileg képzetlen "saját" embereikkel.

A Bizottság vezctósórc - javaslatomra - kórttik fcl Rudolf Pótcr kollógát.
A Bizottságok gondozása évekig feladatom volt; legtovább a zenekari Bizottság, nríg végül ök

is vezetőt kaptak.

A FÚvószenekarokat is sokáig kellett segitenem. A SZOT-tól pénzt szereztenl irj miivek és
átiratok elkészítésére.Benrutatókat tartottunk; mindenütt ott voltant. }r,tég zsiiriztenr is

boldogult Keil Ernő társaságában.

Szcrvcztük, scgítctttik a Pcdagógtrsok ós Szövctkczctck

XÓRUSPARLAMENI'ET

szánrára. (Évekig műköclott.)

szorgatmaztam

kórusainak bcntutatóit, fcsztiváljait.

és hoztunk létre az OKISZ-ná|,

kórustagok

Nagy zerteszerzőink tiszteletére múveikböl hangversenyeket szervezti,ink. Bartók Bélának

Farkas Ferencnek a KlS-stadionban; Bárdos Lajosnak a Néprajzi Múzeumban'összkarokkal.
rendezvények fotóit is szeretettel őrzöm. A munka zömét végeztcm.

A

Soproni Kantarazcnckari Fcsztiválok szervezése ós életbcn tartása

kötelességeim kozé tartozott.

is

és

E

munkaköri

KÓnrs-kottatárat (böngészdét) létesítcttenr az Szovjet Kultúra és'I'udonrány I{ázántlk
könyvtárában Gyimes Ferenc karnaggyal és a BMK-ban (Kempelen Tünde és jómagam)
Kórusmű jegyzéket készítettenrés adtam közre.
Országos karvezetői címlistát készítettem. Egy-egy példányt megküldtem a megye;
szervezeteknek. (Nekertt ntég nlegvan, cle ennek a gondoása ntár nem történt meg.)

rÓra

1'agja vagyok: a Magyar Kodály Társaságnak
a Bartók Bóla Baráti Körnek
a Bárdos Lajos Társaságnak alapító tagja
a

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE) nrint zenei író

a

BKT tigyvezetö titkára voltam évekig.

A BMK-ban létesített kottatár anyagából - kollégák kérésóre - kottákat sokszorosítottam.
Sa.iát kottatáram l50 dossziéban lévó, többezer példán.yú an.yagát a BKT-nak a_iándékoztanr.
Kernpelen Tünde gondoása után, jelenleg a Váci KONZI egyik tanternrében kapott helyet.
Erzésenl, hogy előbb-utóbb elfekvő anyag lesz, Kutatni benne és kérni belőle az ott tanító
fuvolatanár lányom Ferncziné Tóth Hajnal Anikó közreműködésével lehetséges.

A Pécsi Kanlarakónrs Találkozók kezdeményezője voltam. A Nevelők Háza Kamarakórussal
egvidőben alakítottam Bartók Béla Kanrarakórusonrat l958-ban. Előbb én láttanr vendégül
Őket Budapesten aNépművelési lntézet segítségével,majd mi menti.ink hozzájuk. Ez volt a
"Találkozók" gondolat elindítója, nrelyet aztárr Mohos Antal igazgatő a Pécsi Nevelők Háza
és Tillai Aurél, valamint Dobos László karnagyok is szorgalmaztak, és a két karnagy életben

tart napjainkig. (Mohos Antal már nem él.)

Ezeken a találkozókon, a kezdeti években majd mindig részt vettem és bemutató művekkel
szerepeltem

,,

Szakmai életenret többször

balesetek szakították meg, aztán amíg gyöztem...

A Rádióban külsös fclvótclek zcnci rendczöjc voltanl többször,
Kantara kórusommal több, mint 200 fellépést vezényeltem. Harmincszor szerepeltünk a
Rádióban. Egyszer Kiváló Együttes nrinósítést kaptunk.

Több nrint 200 nrúvet énekeltünk a zeneirodalom különbözö korszakaiból. 67 nriivet elöször
szólaltattunk meg Magyarországon, ebböl 34 nrü magyar szerzök lnűve ősbenrtrtatással.
20 év alatt 250 énekes volt kónrsom tagja.

Svájciturnónk

l4

-

l973-ban

-

igen sikeres és emlékezetes:

irjság 22 tudósitása, (9 előzetes és l3 kritika),

I-Iót hangverseny nrás-ntás

városok nrűvclődési házaiban és tenrplonrokban.

Zongorán, orgonán Lantos lstván kíséretót éIvezlrettük.

Ztiric\ú (Baromünster l) rádió készítettfelvételt, nrelynek szalag|át postááák nekent.
és minden írott dokumentáció nregvan nálam,

Ez

Elóször adtunk hangversenyt az Aggteleki Cseppkőbarlangban a KPVDSZ zenekarával_és
szólistákkal. (Az OTP különvonatot indított.)
A ZenenrúivészSzövetség Küldotte vottam Tatlinban, Brnoban, Prágában.

A

Szolnoki N4ÁV Férfrrkar kíséróje voltant a Tallinni Kórusfesztiválon. (Karnagy: Btrdai

Péter).

A

CSII.I kórtts, a LAMPART Férfikar és a Veszprémi Vegyeskar vendége voltam
F'irrnországban, Lengyelorságban és Goriziában. (A goriziai polgárnlester névvel ellátott
ezüstplaketdét kaptanr,

A pócsi Ncvelők Háza Kamarakórus hivatalos kísórojc volíam Rómában.

A l00

tagú cigányzenekar szakmai kísérője voltam szintón Rónrában.

A Zenei Világnap nregünnepléseire a Zeneművészek Ször,etsége a XÓrÁ-t kérte fel, hírelni
és népszeriisíteni.Az ezzel járó feladatokat én láttanr el: körlevelek, Jehrrdi N{enuin,
Sosztakovics "felltívó" írásai, plakátok kiküldése stb. (Többször
kértéka nrondanivalót a rendezvén5,ek felkért szónokaiként.

nregyei, járási pártemberek

A

Zenei \/ilágnap kapcsán elhíreltem, hogy, ez egyben Bárdos Lajos szülctósnapja is, ós
kórtenl, lrogy ilyenkor(valanrint a ntúzeumi koncerteken is, ahol nrinclig jelen volt) múveiből
énekeljerrek.

A

Törtérreti Múrzeunl -hangversenyeinek kezdő időpontját
nródosítanont, hogy azokat is megtisztellresse jelenlétével.

]

]

óráró] )/2 ]2-re ke]lett

A goriziai fesztivál kóruselnöke Giovanne Vezil úr kórusát kalauzoltam egy magyarországi
látogatásrrkkor. Vendégeim is voltak. Énelőbb, ők egyik fesaiváljuk att<alűUOl tüntettek
ki barátságukkal.
Vezényeltem gyakran összkarokat is. Enrlékezetes a Vasas Kórusok Országos Fesaiválján benrutatóként - Járdányi Pál. Föltámadott a tenger című vegyeskarának dirigálása. ( Igazi,
ihletett magyar kompozíciÓ. Sajnos nemigen hallani azóta sent. A verset egy ,,pártkatona
zeneszerzŐ" is nregzenésítette. A kettő köái nagyobbrendűséget bárki magyarul értő fiil
megállapíthatja )

\/ezényeltem Bulgáriában

a

Közgáz Énekkaromat és Bartók Béla Kamarakórusomat
c,

)

LcngYelors:ri.gban
u Szovjettrnióban ?,?:r_.
vegyeskarát (Pallos Béla nrellett.)

A Konziban Pest-

ÁNp

vegyeskart, Angliában

az Éplrörc

és NÓgrád megye zeneiskotáiban szotíézsszakFelügyelő
is yoltant.

A 2004-ben általanr szerkesztett "Madárka, Madárka" ..ill!"n.A*lcsokor gytijtenlényemböl
l7 csokorban 80 nópdalt írattam és postáztam Ö'iiátbsan{á,maí]anl költsóíréből.

ÖrÖmÖmre szolgált a húszegynéhány köszönőlevóI,

a

harmin.u!,nkfitrbtáítB;;j*,,

hatvanegynéhány telefonos,,elismeiés". Nem kértem, nem
vártanl, delólesetr.

NaQt,

ar".

A családonrról: l955-ben nősültem,feleségenr_ Szentgyörgyi Anna, ének-magyar
szakos
tanár, Három leányunkból Anikó (l956.) Árvola tunŰ,lláíto
zenekari
hegedűs,
1llíz.1
Andrea (l960) Pro8ramtervezö matematikus. Hat unokám
és egy déduáokánl van. Elváltan
élek, egyedü1,22 éve.
Epilógus:
ElőszÖr is nrindcn elisnterésem és köszönetent annak,
aki ezt az írást végig elolvasta, ntóg ha
naggYázva is; másodjára elnézéstkérek
improvizált, 1részben nem ii
ionioron sorjázott,
1z
deígaz felsorolásokért), de 79 évesen már
rnái elisntert,'vagy nragukat sokra tartó enrberek
évekig Írják, csiszolják életfogatmazványukat. Nekem ..r.
rón.1 igé-nyent,

,.*,t,r.r"r.;;;;.,

volt, ezért kérem az elnézéstaki netán tisztetettenségnek u.,ine
,,curri.utum vitae,,-met
anrely valóban csak életrajzi vázlatonr.
Ma már én is csodálkozom, hogy mindezt és sok mást is még,
erővel, szívvel, jótakarással,

sze.retettel és buzgalonlmal bírtam és tettem. Megérte? (!)

Számos meleg kózfogást, köszönctet,

SŰnr

kércleztenr, nrit adnak érte

barátűgot, i<iseUu kitüntetéseket, okleveleket,

mütyürtárgyakat őrzöli, móg hangverseny ptakátokit is.
NYugdíjba vonulásontkor 60 évesen.(nragam.kértcnr),a
Munka Érdemrcnd Arany fokozata
kittintctésben részesültenr. Kicsit sajnáto-nr, togy rnáiurut
sohu, nenr rektámoztanl, n.lert
mindezt most nem ketlett votna leírntm.
Budapest, 2005. október hó második felében

l LL
Tóth

|rr-^

MiháIi, l

tanár, karnag_t.
a

KOTA ny. főtitkárhelyettese

,

