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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. 
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Katanics Mária Bajáról indult, a Pünkösdölő ősbemutatójának heté-
ben, 1929. április 29-én született, 13 évig itt élt, és magába szívta a pezsgő 
életű város kultúráját. Két kiváló muzsikus, Bálint Ferenc, majd Gajdán 
Olga nővér áldó kezei alatt énekelt, így már gyermekkorában megérin-
tette a kóruséneklés varázsa. Közben tíz évig Recska Ilona tanította zon-
gorázni, aki szintén nagy tapasztalatú, kiváló zenetanár volt. Katanics 
Mária tisztelettel és hálás szeretettel emlékezett mindhármukra. Otthon 
pedig édesanyja zongorajátékából ismerhette meg a hangszer gazdag iro-
dalmát. Baja város zenei élete jelentős hatást gyakorolt rá, hallhatta az 
oda érkező kiemelkedő művészek hangversenyeit. Felejthetetlen élményt 
jelentett számára például Bárdos Lajos hangversenye. A zeneszerző- 
zenetudós karnagyhoz Budapesten azután hosszú, őszinte barátság fűzte. 

Katanics Mária így emlékezett első iskolájára:
 „Ötven évvel ezelőtti első lépéseimet, amelyeket a Miasszonyunk 

Leánynevelő Intézet kapuján megtettem, az Úristen segítségével soha 
nem fordítottam másfelé, mint amire ott irányítottak. Életemre, pályám-
ra, világnézetemre, emberekkel, világgal, családommal való kapcsola-
tomra az a nevelés volt véglegesen döntő hatású. Több élet is kevés vol-
na, hogy lerójam hálámat a Rendnek azért, amit kaptam.”

Saját tanári munkájának színhelyei olyan műhelyekké váltak, ahol a 
gyermekeket és felnőtteket nemcsak zenére tanította, hanem az életre, 
hivatásra, becsületre, világnézetre is. Cinkotán a Tanítóképzőben, majd 
Budapesten a Szilágyi Gimnáziumban, a Marczibányi téri Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskolában, a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Fő-
iskolán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Karának Zenei 
Tanszékén, a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban és 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Karán oktatott, – 
mindenütt művészi lobogással, szakmai tudással vezette tanítványait. 
Gyermekkori hite magával ragadta mindazokat, akik a hangversenyeken 
és az előadásain megtapasztalhatták áradó zeneiségét, mély tudását. 

Katanics Mária Kodály Zoltán egyik nagyra becsült tanítványa volt, 
aki személyes élményeit már diákkorában gyűjtötte azokon a különleges 
alkalmakon, amikor a zeneszerző lakásán néhány társával és kollégájá-
val első olvasatban szólaltatta meg a frissen elkészült triciniumokat. 
Ezekről a tapasztalatokról is lelkes hangon ír abban a nagyszerű könyv-
ben, amelyik 2018-ban jelent meg, „KATANICS” címmel, a Flaccus  
Kiadónál. Az értékes, tartalmas kiadványt meleg szívvel ajánlom minden 
zenét szerető embernek, – bizonyos, hogy nem csak zenészeknek jelent-
het élményt a gazdag gyűjtemény. 

Kodály Zoltán később is figyelemmel kísérte kiváló tanítványát, meg-
látogatta hangversenyeinket, ami megbecsülésének, szeretetének jele volt. 
Ugyanakkor nagy hatással volt Mária néni életére Bárdos Lajos is, hiszen 
több kórusában énekelt, így közelről láthatta a zseniális karnagyot, nagy-
szerű tudós-tanárt és zeneszerzőt, aki szintén barátságával tüntette ki 
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őt. Alkotó barátságok fűzték őt sok kortárs zeneszerzőhöz, akik közül 
számosan neki ajánlották új műveiket. Ugyanakkor szólnunk kell 
Katanics Mária irodalmi és képzőművészeti műveltségéről, – általában 
a társművészetekhez kapcsolódó érdeklődéséről. 

Itt örömmel említem meg a bajai Éber Házhoz fűződő kapcsolatát.  
A családok régóta barátságban éltek. A két nagyszerű művész, az idősebb 
és fiatalabb Éber Sándor festő-tanár a város szellemi irányítói közé tar-
toztak, maguk is kiválóan zenéltek, és ehhez a sokszínű, értékteremtő 
baráti körhöz csatlakozott a fiatal muzsikus, Katanics Mária is. Itt indult 
az élethosszig tartó barátság Lukin Lászlóval, aki szintén Bajáról indult 
sikeres énektanári és zenei-ismeretterjesztő pályájára. Baja város pezsgő 
kultúrájához hozzá tartozott a virágzó vízisport-élet is. A Sugovica és a 
Duna holtágainak festésre ihlető képe, az evezés, a horgászat, az egész-
séges szellem és test,  mind hozzá járult tehetségek virágba borulásához.

Katanics Mária Budapesten, a Szilágyi Erzsébet Nőikarral, majd a 
Kamarakórussal bejárta a világot. Szuggesztív, igényes, őszintén csengő 
muzsikáját mindenütt kirobbanó lelkesedéssel fogadták. A kórus éne-
keseként magam is csodálatos élményeket gyűjthettem vele itthon és az 
európai hangversenytermekben. Énekeltünk fesztiválokon, konferenci-
ákon, zenei versenyeken. Ezek közül most csak egyet emelek ki: 1969-
ben, miután nagy sikerrel szerepeltünk az Arezzo-i nemzetközi kórus-
versenyen, eljutottunk VI. Pál pápa audienciájára, Castel Gandolfo-ba. 
A pápa a műsorunkból nem Giuseppe Verdi Szűz Máriát dicsőtő nőikarát 
kérte tőlünk, hanem Kodály Zoltán csodálatos Ave Maria című művét. 
Lélekemelő volt itt muzsikálni, becses, elragadott pillanatokat éltünk át. 

Katanics Mária sok helyütt tanított itthon és a világ minden táján. 
Bemutató óráit száz és száz karnagy, zenei szakember csodálta. Nem-
zetközi versenyek zsűrijében, továbbképzések rajongva szeretett tanára-
ként, Kodály és Bartók műveit elemző könyveivel, cikkeivel és előadá-
saival gazdag tapasztalatait adta át tanítványainak, hallgatóinak, fiatal 
kollégáinak. Saját énekeseinek személyes barátja lett, mindenkiben ke-
reste és megtalálta a jót, az értékest, amelyet később is figyelemmel kí-
sért. A Szilágyi Erzsébet Nőikar és az abból kinőtt zenés baráti műhely, 
a „Kamara”, Mária néni családjának részévé vált. Ez a szellemi örökség 
máig is él. Éppen egy héttel ezelőtt tartottunk szép hangversenyt Mária 
néni 90. születásnapja, és a Kamara fönnállásának 60. évfordulója alkal-
mából.

Katanics Mária nagyhatású tanár volt. A kiválasztott zeneműveket 
azokkal is megszerettette, akiktől korábban távol álltak a zene csodái. 
Úgy tanított, hogy a remekművek értékei minden hallgatója számára 
csillagfénnyel ragyogtak föl. Ő maga szépen énekelt, és az általa bemu-
tatott népdalok szeretete útravalóul szolgált egész életünkre. Mi, városi 
gyerekek az ő osztályában nemcsak a magyar népi dallamok gazdagsá-
gát ismertük meg, de rácsodálkozhattunk a magyar népköltészet reme-
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keire is. Nála tanultunk szép magyar beszédet, ő megvilágította szá-
munkra a dallam, a ritmus, a hangsúlyok, a tempó és a szöveg illeszke-
désének, a prozódiának a fontosságát is. Az ő kóruspróbáin, Bartók és 
Kodály kórusműveiben a szöveg és a zene egységének művészi példáival 
találkozhattunk. A tanárnő sokezer gyermek számára nyitotta föl a ze-
neirodalmi értékek kincsestárát. 

A világszerte ismert előadóművész és nagyhatású tanár, Mohayné 
Katanics Mária, ugyanakkor szerető édesanya is volt. A családot az élet 
megszentelt alapjának tartotta. A Jóistentől megkapta azt a kegyelmet, 
hogy megérhette négy kiváló fia életének révbe érkezését. Ők, a maguk 
különböző útjait járva, szüleik méltó követői lettek. Mária néni egész 
életében hittel, imával és lankadatlan szeretettel ápolta a családját. Su-
gárzó élete sokunknak adott példát arra, hogyan lehet egy édesanyának 
összekötni a meglehetősen bonyolult zenész életformát a családi felada-
tok teljesítésével. Sokan tőle tanultuk meg, hogy nemcsak a lelkünk, de 
a muzsikánk is gazdagabbá, hitelesebbé válik azzal, hogy életet és sze-
retetet adunk gyermekeinknek, boldogságot teremtünk számukra, és 
ezzel az aranyfedezettel indítjuk őket önálló életpályájukra. Tudtuk, 
hogy mindez Mária néninek sem volt könnyű feladat, és mi, az ő köve-
tői, magunk is érezzük vállalásunk súlyát, de átéljük annak számlálha-
tatlan örömét is. Az ő életszentsége ma is előttünk fénylik. 

Katanics Mária nagyságát sok kitüntetés jelzi, művészetét számos 
hang- és képfelvétel, CD és videó őrzi. Elismerései közül a „Bartók Béla-
Pásztory Ditta-Díj”-at értékelte legtöbbre, hiszen azt a zenész társadalom 
képviselőitől kapta. Személyét családjának, kórustagjainak és a „Kama-
rásoknak” múlhatatlan szeretete övezi, és tanítványainak, tisztelőinek 
méltató megemlékezései tanúsítják. A róla szóló könyvben a „Kamará-
sok” így fogalmaztak: 

„Kislányként – ahogyan azt Te magad mesélted – a bajai Duna-tölté-
sen vártad az alkonyatban megszülető csillagot. A csillag megszületett, 
de nem tartottad meg magadnak, hanem megtanítottad nekünk a csillag 
elfogadását, őrzését, képességeink, hivatásunk szerint – gyermekeink-
nek, tanítványainknak - annak átadását. Fellépéseink, hangversenyeink 
legtöbbjén újra és újra csillagot teremtettél, amit újra és újra szétosztot-
tál közöttünk. Magadnak semmit nem tartottál meg. Így tetted életünk 
talán legszebb élményévé az éneklést, a Kamarát.”

Katanics Mária korunk emberének is példaképe. Breuer János 2000-
ben ezt írta róla:

„A legnagyobb énekkari művészünk ő. Ha mérhető bárkihez, – egy-
általán, – olyan óriásokhoz, /amilyen/ kezdetén a hagyomány-teremtő 
Bárdos – Vásárhelyi nemzedék volt.”   

1984-ben, a nagy magyar muzsikus, Bárdos Lajos pedig ezt írta 
Katanics Mária „Válogatás Kodály kórusműveiből” című tanulmánykö-
tetének előszavában. 
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„A könyvbe bele nem írt, de belőle sugárzó értéke az is, hogy az onnan 
tanultakat a karvezető – ha csak egy kevés befogadó érzéke van – más 
művekben is hasznosíthatja. A mű címén túl szinte megérdemelné ”A 
karvezető-képzés vezérkönyve” titulust is. A kézirat egy igen nagy gya-
korlattal és sikerekkel rendelkező pedagógus, ugyanakkor édesanyai 
mivoltában is gyermeket tökéletesen ismerő személyiség műve. Nagy-
becsű ajándék a zenepedagógia, és azon keresztül a magyar társadalom 
számára is.”

Katanics Mária életének, művészetének tanújeleit itt láthatjuk ezen a 
pompás. gazdag kiállításon. Köszönet illeti ezért a családot, elsőként is 
Mohay Pétert, aki a kezdetektől gyűjtötte, rendezte a kiállítás anyagát, 
és irányította annak létrejöttét. 

Befejezésül idézzük föl azt a gyönyörű dallamot, amelyet a Szilágyi 
Gimnáziumban, az első tanítási órák egyikén tanultunk Mohayné 
Katanics Máriától, és amelyet számos hangversenyünk kezdetén eléne-
keltünk vele. Ez a dallam is ékesen hirdeti, hogy a magyar népdalkincs 
bőséggel táplálkozott Európa ősi, gregorián zenéjéből. 

Szivárvány havasán, felnőtt rozmaringszál,
nem szereti helyét, el akar bujdosni .
Ki kell onnan venni, s új helyre kell tenni,
Ki kell onnan venni, s új helyre kell tenni .

Köszönöm szíves figyelmüket. 
   Kollár Éva
Köszönetet mondtak:
Pethőné Kővári Andrea karnagynak és az Ad Libitum kórusnak
és Pethő Attila műsorvezetőnek . 
Nyirati Klára – Polgármester asszonynak, 
Kovács Zita – Múzeum Igazgatónak,
Korsós Krisztián – Kultúr Palota Igazgatójának.

*
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenysé-

gét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon . A zene 
tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind 
meghatványozza .” ( Kodály Z.)
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