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 A kiállítás megnyitása november 15-én,  
a három évvel ezelőtt elhunyt neves karnagy szülővárosában. 

Katanics Mária életútja
 

Katanics Mária tizenkilenc éves koráig, 1948-ig  
Baján élt. Itt végezte a Miasszonyunkról Nevezett 
Szegény Kalocsai Iskolanővérek Intézetében az ele-
mi, majd a polgári iskolát, végül a líceumot, illetve 
a tanítóképzőt. 

A bajai iskolában eltöltött másfél évtized, az isko-
la szellemisége, a nővérek nevelői hatása egész éle-
tére meghatározó volt. 1983-ban így írt erről: „Ötven 
évvel ezelőtti első lépéseimet, amelyeket a Miasszo-
nyunk Leánynevelő Intézetben megtettem, az Úristen segítségével soha 
nem fordítottam másfelé, mint amire ott irányítottak. Életemre, pályám-
ra, világnézetemre, az emberekkel, a világgal, a családommal való kap-
csolatomra ez a nevelés volt véglegesen döntő hatású. Több élet is kevés 
volna, hogy lerójam hálámat a Rendnek azért, amit ott kaptam.”



40

A budapesti Zeneakadémián 1952-ben szerzett énektanári diplomát. 
Ezután a Cinkotai Tanítóképzőben, később a budapesti Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumban, 1972-től a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-Zenei 
Általános Iskolában tanított és vezetett kórust. 1984-től a Zsámbéki  
Katolikus Tanítóképző Főiskolán, majd az ELTE-n és a Zeneakadémia 
Tanárképző Intézetében oktatott kórusmódszertant és karvezetést.  
Ötvenöt éven át, 2007-ig tanított.

1959-ben megala-
pította és hosszú év-
tizedeken át vezette  
a Szilágyi Erzsébet 
Nőikart, amely a ma-
gyar kórusművészet 
egyik legjelentősebb 
együttesévé vált. 
Számtalan hazai fellé-
pésük, huszonhárom 
külföldi koncertkör-
útjuk, kórusversenye-
ken elért kimagasló 
eredményeik, rádió- 
és tévészerepléseik elismertté tették a kórust szerte Magyarországon és 
sok európai országban.

Mohayné Kata nics Mária országszerte rend szeresen tartott karvezető 
tan folyamokat, mód szertani továbbképzéseket. Húsz éven át a Magyar 
Rádió Énekkarának vendégkarnagya is volt. Nyári egyetemi kurzusokat 
vezetett az USA-ban, Kanadában és Japánban. A nyolcvanas évek ben két 
könyvet írt Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiről. Munkássága 
elismeréséül többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztjével (1994) és Bartók-Pásztory díjjal (2005) tüntették ki.

Énektanári és karnagyi mun-
kájában magával tudta ragadni a 
tanítványait. Mindaz, amit ők és 
a kórustagok kaptak tőle, sok 
esetben életre szóló élmények, 
hatások, útmutatások voltak. 
Számtalan visszaemlékezés őrzi 
annak emlékét, hogy sokan éle-
tük különböző helyzeteiben 
évekkel, évtizedekkel később is 

mélyen merítettek abból, amit Katanics Máriától, egykori tanáruktól 
vagy karvezetőjüktől kaptak. 

Házastársával, dr . Mohay Bélával négy fiúgyermeket neveltek fel. Ké-
sőbb tizenegy unokája tette teljessé szép családi életét.
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A kiállítás mottója egy Sík Sándor-i idézet: „Az én lelkem a tüzek 
lelke, az én dalom a hajnalé.” Katanics Mária ezt a két sort írta fel a lí-
ceumban éveken keresztül több füzete első lapjára. Talán egész életének 
jelmondatául választotta ezt. Milyen mélyen kifejezi ez a hivatását, éle-
tét vezető lelkületét, ahogy tanított, ahogy kórusokat vezetett, ahogy 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt átadta a zene szeretetét és megél-
te az emberi kapcsolatait. Mindig előre tekintett, és mégis megőrzött 
mindent, amit csak lehetett. Megannyi írás, fénykép, dokumentum, levél 
és tárgy maradt a hagyatékában, melyek élete legkülönbözőbb időszakai-
ból mutatnak valamit róla, őriznek valamit tőle. A tárlat anyagának 
összeállításához bőségesen tudtunk ezekből válogatni.

Tavaly ősszel egykori iskolájának utódjában, a Szent László Általános 
Művelődési Központban méltó módon emlékeztek róla, egy ünnepség 
keretében az iskola egyik termét róla nevezték el. Decemberben a Város-
házán posztumusz Baja díszpolgára címet kapott. Áprilisban az önkor-
mányzat márványtáblát állíttatott szülőházának falán (Szent Antal u. 24.).

Ezen előzmények után ad 
most teret Baján a Bácskai 
Kultúrpalota közel három hó-
napon keresztül a nagyszabású 
kiállításnak, amely végigvezeti 
a látogatót Katanics Mária éle-
tének lényegesebb állomásain, 
betekintést ad, hogy az orszá-
gos és nemzetközi hírű zene-
pedagógus és kórusvezető ho-
gyan tudott hatni sajátos karizmájával számtalan tanítványára. A tárlat 
megmutatja, hogy miként vélekedett önmagáról, munkájáról, hozzá 
közel állókról, tanításról, karvezetésről, hitről, illetve milyennek látták 
őt mások hivatása gyakorlása közben és azon kívül. A képeket és szöve-
geket tartalmazó huszonhárom nagy méretű tabló részben időrendi, 
részben tematikus rendet követ, ezekhez csatlakoznak a vitrinekben és 
a falakon elhelyezett tárgyak, emlékek Katanics Mária életének legkü-
lönbözőbb szakaszaiból kisgyermekkorától idős koráig. Két érintőkép-
ernyős monitor lehetőséget ad a látogatónak, hogy több tucat, egyenként 
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néhány perc időtartamú régi filmrészletet és hangfelvételt megnézzen, 
meghallgasson. 

A tárlat megtekintésekor mindenki elvihet egy harminckét oldalas 
füzetet, amely a tablók tematikáját követve Katanics Máriától származó 
rövid írásokat, és őróla szóló idézeteket tartalmaz. Ez kiegészíti és egy-
ben teljessé teszi azt a gazdag anyagot, amely Baja egykori szülöttjének 
életútját tárja – ilyen formában és ilyen részletességgel most először – a 
nyilvánosság elé. A tárlat 2020. február 5-ig látogatható hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra, szerdán 8 és 17 óra között.

Bízunk benne, hogy a kiállítást a későbbiek során máshol is – remé-
nyeink szerint Budapesten is – megnézhetik az érdeklődők.

Mohay Péter

         Ünnepi beszéd
Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaink!
Különleges alkalom ez, amikor Baja város szülöttje, a magyar zenei 

élet ragyogó csillaga emlékére kiállítás nyílik a bajai Kultúrpalotában. 
Megtiszteltetés számunkra, hogy ezeket az ünnepi perceket együtt tölt-
hetjük. 

Azért állhatok itt most Önök előtt, mert a Teremtő ajándékaképpen, 
négy évig a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulója voltam, KATANICS 
MÁRIA tanítványa lehettem, és a nagynevű iskola kórusában énekel-
hettem. Ez az élmény meghatározta az életemet. 

A „Szilágyi Gimnázium” fogalom volt Budapesten és az egész ország-
ban, jeles oktatói között nagyhatású tanárok, kiváló tudósok működtek. 
Közülük 1960-ban már kiemelkedett az iskola énektanára, Mohayné 
Katanics Mária, a Szilágyi Erzsébet Nőikar vezetője.

Mária néni egyik neves elődje Sztojanovits Adrienne volt, a korábbi 
énektanár-karnagy, hiszen tudjuk, hogy Kodály Zoltán a Pünkösdölő 
című kórusművet neki és kórusának ajánlotta. Az intézetben akkor már 
virágzó zenei élet folyt. Rövid ideig még egy kivételes tehetségű zeneta-
nár is működött az iskolában Mária néni előtt, Szőnyi Erzsébet, később 
sikeres zeneszerző-tanár, aki munkásságát Kodály Zoltán zenei nevelé-
si elgondolásának szolgálatába állította. Többek között egy rendkívül 
sikeres módszertani könyvet írt A zenei írás-olvasás módszertana - cím-
mel. A könyv és a hozzá tartozó gyakorlófüzet-sorozat bejárta a világot, 
és ma is tanítanak belőle. A 96. életévében járó Kossuth-díjas professzor 
ma is Magyarország zenei nagykövete.

A csillagok kedvező együtt-állásának köszönhetően, egy harmadik 
ragyogó muzsikus vehette át ezt az örökséget a budai Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumban, ő Katanics Mária, aki 1959-ben kezdett ott tanítani, és 
hamarosan világsikerre vitte a Szilágyi Erzsébet Nőikart. 


