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Találkozások  
Mohayné Katanics Máriával

Szeretném az ifjúkort fölidézni.
Egy kora szeptemberi nap reggelén a Zeneakadémia első emeleti fo-

lyosóján az 1-es és 2-es terem előtt gyülekeztek a „ felvételire” jelentke-
zők. Frissen érettségizett lányok és fiúk méregették egymást, akik éppen 
pályaválasztás előtt állva a Középiskolai Énektanárképző és az Egyház-
karnagyképző Tanszakra jelentkeztek. Kezdődött az ismerkedés. 

Egy sudár mosolygós lány, égszinkék ruhában jött felém, bemutatko-
zott: Katanics Mária vagyok és mindjárt kérdezte: Te honnan jöttél, hol 
jártál iskolába? Bár Baja és Budapest nagy távolság, de mindjárt kiderült 
mindketten Tanítóképzőben szereztünk oklevelet, egyházi iskolában, 
gondos Iskolanővérek vezetése mellett és éppen az utolsó évfolyam vol-
tunk az államosítás előtt, hiszen 1948-at írtak akkor. 

Iskolai életünknek sok közös élménye volt, ez mindjárt  szakmai, ba-
ráti  rokonságot jelentett számunkra. A zene szeretete, zenei tanulmá-
nyaink azonos hullámhosszra tereltek minket. Maresz – mert mindjárt 
mondta, hogy őt így nevezik – különös lelkesedéssel mesélt  a kórusél-
ményeiről, szeretettel emlegetve tanítómesterét, első példaképét Gajdán 
M . Olga nővért. Így számomra már akkor igazi csodálatot váltott ki 
amikor arról beszélt, hogy Ő maga vezényelhette vasárnaponként a kó-
rust. – Igen, ez első találkozásunkkor kitűnt, hogy ŐT egész ifjú korában 
elvarázsolta a zene átélésének és továbbadásának a vezénylésben rejlő 
különleges  lehetősége.

Boldogan kezdtük meg  tanulmányainkat, a Zeneakadémia ottho-
nunkká vált, csodálatos tanáraink voltak, akiktől megkaptuk az életre 
szóló útbaigazítást. A nagylétszámú évfolyam tagjai az egyéni foglalko-
zások, kisebb csoportos foglalkozások mellett, mindig a  közös órákon 
találkozhattak újra. Az évek során mindenkinek kialakult az egyéni 
köre, majd készült arra, hogy  a zene mely területén kezdje  pályáját? Így 
érkezett el a búcsú napja, ami új feladatok elé állított bennünket.   

Sokan választottuk a tanítást, – beszélgetésre – behívták a frissen vég-
zetteket a  Minisztériumba megemlítve az állás  lehetőségeket. 1952 szept-
embere az iskolai énektanítás szomorú dátuma maradt. Akkor szüntették 
meg – hosszú évekre – a Gimnáziumokban az Énektanítást. Állás lehe-
tőség Budapesttől legtávolabbi városokban lévő Tanítóképző- illetve Pe-
dagógiai Főiskolán volt. Budapesten csak Általános Iskolai lehetőség. 
Többedmagammal én is ez utóbbit választottam, szeptember 1-sejével 
megkaptam kinevezésemet a VI. kerület Izabella utcai iskolájába.

Szeptember első hetében mindjárt kivel futok össze a kerület kijelölt 
ebédlőjében? Közös örömünkre, Katanics Máriával, kiderült első kijelölt 
munkahelyünk, az azonos VI. kerület volt. Hosszú  beszélgetésbe ele-
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gyedtünk, amikor is  mondta, hogy nem marad itt –  újabb lehetőségek-
kel foglalkozik. – Sikerült! Néhány hét múlva már a Cinkotai Tanító-
képző tanára volt, ahol az 1952/59-es tanévig tanított. A „Cinkotai  
Képző” kórusával óriási sikereket ért el. Ez irányította következő mun-
kahelyére a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba. Erről a „helyváltoztatásról” 
nagyon kedves megemlékezést írt egy kedves évfolyamtársunk Anker 
Antal, (ővele a Vasdiploma átvételekor találkoztam utoljára, ezt követő-
en egy fél évvel távozott közülünk) ám Mareszról zóló megemlékező 
írása még megjelent a Kodály Hírek 2017/2-es számában és olvasható a 
2018-ban Gádor Ágnes és a Szilágyi Erzsébet Nőikar kiadásában meg-
jelent – gyönyörű  nagy KATANICS könyvben.

A Gimnáziumban a nagy kórus mellett ott alakult meg a Szilágyi 
Erzsébet Kamarakórus, a „Kamra” erre nagyon-nagyon sokan emlékez-
nek – biztos a jelenlévők, de mondhatnám, ország-világ – akárcsak 
Katanics Máriának a Gimnáziumban eltöltött 12 évére. 

Ezt követte a következő találkozásunk, 1972 tavaszán, a Marczibányi 
téri Kodály Iskolában. Ismét nagyon megörültünk egymásnak, sok volt 
a beszélgetni valónk. Maresz részéről akkor ez csak egy látogatás volt,  
(a fiúk már odajártak 1970-től, Tamást tanítottam is), de Ő maga 1972. 
szeptemberétől kezdte meg ott a tanítást és maradt az iskola tanára és 
karnagya 1984-ig.  

Én viszont az 1971/72-es tanév végén mentem el, mert 1972 augusz-
tusától várt a Tankönyvkiadó, ahol megkezdtem zenei-szerkesztői mun-
kásságomat. Vonzottak a könyvek, célom volt a Tankönyveken túl, minél 
több zenei szakkönyv megjelentetése, amivel segíthetjük az Ének-zene 
tanítását, tanárok képzését. Nem volt könnyű, mert minden úgynevezett 
„egyéb kiadványért” meg kellett 
küzdeni, annak  fontosságát sokol-
dalúan, meggyőzően indokolni. 

Így jött létre közel 10 év után is-
mételt találkozásunk a Tankönyvki-
adóban. Maresz  jelentkezett a jubi-
leumi Bartók évben, kéziratával: 
Bartók 27 egyneműkara. A kiad-
vány megjelent 1982-ben. A munká-
latok során több alkalommal talál-
koztunk, és itt kell megemlítenem 
Bárdos Lajos nevét, aki számunkra 
etalon volt, és maradt örökre, a 
nagyrabecsült, szeretett, tudós tanár.  
E kötet előszavában a Szerző utolsó 
mondatában Bárdosra hivatkozik: 
– Köszönöm, hogy biztatott és segí-
tett e könyv megírásában .
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Alig néhány év telt el és ismét  
a Tankönyvkiadó volt találkozásunk 
helye. Új kézirattal jelentkezett  
Mária: 

Válogatás Kodály Kórusművei-
ből. 18 kórusmű elemzése, bemuta-
tása ábécé sorrendben, kottaábrák-
kal, befejezésül pedig egy összefog-
laló fejezettel: A Gyermek világának 
tükröződése a Kórusművekben . 

Az Előszó utolsó fejezete a köszö-
net hangja: „Köszönöm Bárdos tanár 
úrnak segítő, szerető gondoskodását, 
mindenre kiterjedő figyelmét, bizta-
tását, amellyel munkámat segítette .” 

A kör tovább bővül, itt szerepel 
Gajdán M. Olga neve, a cinkotai nö-
vendékeké, a Kodály-iskola gyerme-

kei, a Szilágyi Kórus éneklő leányai és a legszűkebb szerető család.
Akkor még sokat beszéltünk arról, hogy kellene a harmadik kötet, 

Bárdos Kórusműveinek elemzése. Ez csak terv maradt, mint az utolsó 
találkozás is. 

Ő üzent, hogy szeretne velem találkozni – de én elkéstem…
Nagyon szomorú, de az életnek sajnos vannak pótolhatatlan eseményei.

Eddig jutottam a visszaemlékezésemben.  

Nagyon örülök ennek a mai könyvbemutatónak, mert tudjuk, hogy 
ez a több mint 30 éve megjelent 215 oldalas, – a szakmában egyik leg-
többet forgatott – karvezetői-tanári kézikönyv nagyon régóta nem kap-
ható, de a híre terjed és kollégák egymásnak adják át.  

Most a család összefogásának erejével és  szeretetével a Flaccus Kiadó 
hófehér, gyönyörű felfrisített, kiadásban, 272 oldalon nagyon gazdag 
képanyaggal közreadta. Szeretném őszinte elismerésemet és köszönete-
met kifejezni  minden közreműködőnek! 

Kívánom, hogy az olvasók, a kollégák, olyan örömmel és haszonnal 
forgassák ahogy azt a szerző megírta és útjára bocsátotta. Ezzel őrizzék 
emlékét a Kodályt mélységesen tisztelő tanítványnak, tanárnak, kórus-
karnagynak és kiváló embernek Katanics Máriának.

 Márkusné Natter-Nád Klára 


