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• „A sikertelenségek előrevittek, életem legjobb dolgai a mélyponton túl 
születtek meg” – így látja pályáját, életútját a nagygalambfalvi születé-
sű, Magyarországon élő Benedekffy Katalin színművész, operaénekes. 
A Jóisten jobban tudja, mi miért történik. Ha van hitünk, erőnk, hogy ezt 
elfogadjuk és bízzunk Benne, nyugodtabb lesz az életünk, gördüléke-
nyebb – Ő elrendezi a dolgainkat. Hitvallása: „A Jóisten velem van, fogja 
a kezem.”

M O L N Á R  M E L I N D A

I smeretségünk bő tíz éve alatt so-
ha nem láttam Katát nagyszín-
padon, mindig templom- és egy-

házközeli helyzetben találkoztunk, 
így nem véletlen, hogy címszerepek 
helyett inkább istenélményekről és 
gondviselés-szerűségekről beszél-
getünk.

Ahol láthattam, és ahol nem

Igaz, hogy számára a világot jelen-
tő deszkák és nagy operaszínpadok 
nem fukarkodtak a sikerélmények-
kel: Ausztria, a Kanári-szigetek, 
Németország, Svájc, Spanyolország 
színpadainak nézői felállva tapsol-
ták meg. Telt házas fellépései voltak 
a kanadai Ottawában, Torontóban 
és Hamiltonban, hasonlóképpen 
Magyarország legnagyobb színháza-
iban. A Kolozsvári Magyar Operával 
vitték sikerre a Marica grófnőt és a 
Báthory Erzsébetet – mindkettőben 
címszerepet játszott. Kiemelkedő si-
kerélményt hozott számára legutóbb 
a Víg özvegy, több hétszázezres ma-
gyar–német közönségnek énekelt 
Fertőrákoson. 

Úgy alakult, hogy sem a kolozs-
vári, sem a margitszigeti nagyszín-
padi fellépésére nem jutottam el. Ám 
sok száz olvasónkkal együtt hall-
gathattam szülőfaluja Feleki Miklós 
Művelődési Házában, aztán a nagy-
galambfalvi templom piacán gyer-
mekeknek mezítláb énekelni. 

Két felejthetetlen találkozást 
kiemelek: megismerkedésünkkor 
épp a La Palma-i V. Mesterkurzu-
son hét ország több száz résztvevője 
közül – spanyol, japán és osztrák 
művésztársával – negyedmagával 
a Kanári-szigeteken és Marokkóban 
2011-ben tartott koncertsorozatra 
nyert fellépési lehetőséget. Nem cso-
da, ha primadonnára számítottam. 
Ehelyett a nagygalambfalvi isten-
tiszteletre egy harmatnyi sminkkel 
érkezett, és a legtermészetesebben 
nyújtotta át Kányádi György Attila 
helyi református lelkipásztornak a 
néhány nappal korábban szülőfa-
lujában tartott előadóest bevételét. 
„Az egyháznak.” Kérdésemre ennyi 
volt a válasz: „Ha ezzel tudom szol-
gálni… Látom: szépül, gyarapodik a 
falu – legyen így is részem benne.” 
Azóta sincs olyan terve az egyház-
községnek, amelyet ne támogatna.

A másik meghatározó és egyben 
megható élményem a Nagygalamb-
falván 2011-ben tartott Hit-vallás 
gálaest volt. Meglepetésvendégként 
hívtuk meg, és rajtam kívül senki 
nem tudta, mire készül. Falusfe-
leinek elmondta: „Galambfalva a 

minden. Benne van minden hang-
jegyben.” Oda tér vissza erőt merí-
teni, és ha nincs is otthon, akkor is 
tudja: ott érte mindig imádkoznak. 
Ugyanúgy, ahogy – otthon tanulva 

ezt – Kata is minden tette előtt ösz-
szefogja a kezét. Hite mozdítja cse-
lekedeteit, a remény és a szeretet se-
gíti minden életpercében. Fellépése 
után „leleplezte” az addig egy kis 
asztalon letakarva lapuló, keresz-
telési helyének szánt ajándékot, az 

úrvacsorai kelyhet. Eme három, éle-
tét meghatározó szót gravíroztatta 
bele: hit, remény, szeretet. A helyi 
lelkész, amikor meg tudott végül 
szólalni, elmondta: aligha van még 

egy olyan egyházközség, amely-
nek mindkét kelyhét olyan művész 
ajándékozta, akivel a hírnév és a 
dicsőség nem feledtette el a gyöke-
reit. 1871-ben Feleki Miklós és Mun-
kácsy Flóra adományozta az elsőt, 
2011-ben pedig a Benedekff y lány a 
másodikat.

Az üveghegyen innen és túl

Amikor Benedekff y Katalin mű-
vészpályájára gondolok, népmesék 
vándorhősei jutnak eszembe: tarisz-
nyájában az otthoni pogácsával az 
„élet vizét” keresve bebarangol hét 
határt, tanul, barátokra, segítőkre 
lel. Aztán a színpadi üveghegyen túl 

– a sok kis forrás találkozásánál – új 
remény fakad: a népdalok, prózai 
szerepek, musicalek és az operett 
világán át az opera nyit számára új 
távlatokat. 

Akit a Jóisten megáldott
Benedekffy Katalin színművész, operaénekes hitről, kötődésről, életállomásokról

„Erdély hitet, gyökeret, Magyarország szárnyakat adott”   ▴  FOTÓ: FENYVESI  PÉTER

Névjegyéből 

A koloratúrszoprán énekes-
nő több ízben elkápráztatta 
közönségét Európa számos 
országában és szerte a 
nagyvilágban. Nagybátyja, 
Kányádi Sándor Kossuth- 
és Prima Primissima-díjas 
költő tanácsára kezdett el 
korán érdeklődni a versek 
és a színművészet iránt. 
Színművészeti diplomája 
megszerzése után számos 
magyarországi színház-
ban játszott főszerepeket 
(Győr, Szolnok, Debrecen, 
budapesti Thália szín-
ház, budapesti Fővárosi 
Operettszínház). 2003-
ban megjelent Csengety-
tyű-csengettyű című kará-
csonyi lemeze még abban 
az évben aranylemez lett. 
Tehetsége és tanulási vá-
gya arra ösztönözte, hogy 
a legnagyobb mesterektől 
sajátítsa el a klasszikus 
éneket: Tokody Ilona, Laki 
Krisztina, Cheryl Studer, 
Bill Girald, Dorothea 
Schwarz és Hamari Júlia. 
2010-től hangversenyeken 
és nagyszabású előadáso-
kon ismerhette meg Német-
ország, Ausztria, Románia, 
Szlovákia, Lengyelország, 
a Kanári-szigetek, Spanyol-
ország, Svájc, az Egyesült 
Államok, Izrael, Moszkva 
és Kanada közönsége, 
valamint fellépett a bécsi 
Staatsoperrel is. 2013-ban 
művészetét és tehetségét 
Mester és Tanítvány-díjjal 
jutalmazták. 2014-ben 
megkapta az Erdélyi Közös-
ségi Élet Kiválósága díját. 
Fellépett Hollywoodban, 
San Franciscóban, Montre-
alban a Palais des Artsban, 
valamint Torontóban a Roy 
Tomson Hallban. A Buda-
pesti Fesztiválzenekar és a 
bécsi Staatsoper zenészei-
ből alakult Lanner Kvar-
tettel 2018 őszén jelent 
meg közös lemezük Tiszán 
innen, Dunán túl címmel. 
Dolgozott a Kolozsvári 
Magyar Operával, a Brassói 
Román Operával, a Szegedi 
Operával. Gyakran énekel 
televízió- és rádiócsator-
nák különböző kulturális 
programjaiban. 2018-ban 
Príma-díjat vehetett át 
zeneművészeti kategóriá-
ban. Erdélyben rendszere-
sen fellép, segíti az itteni 
fiatalokat, jótékonysági 
koncerteket ad civil szerve-
zeteknek és egyházaknak.




