
2018-ban Príma-díjat vehetett 
át zeneművészeti kategóriában. 
Hódmezővásárhelyre is hazavárják 

▸  K É P E K  F O R R Á S A :  
     B E N E D E K F F Y  K A T A L I N  A R C H Í V U M A

A nagyszebeni Ars Hungarica 
Fesztiválra idén is visszavárják
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Édesanyja kultúrigazgató volt, 
Kata „játszótér helyett színpadra 
járt, háromévesen énekelt”. A Jóis-
tennek köszönhetően ösztönösen 
jól énekelt, szavalt. Vers- és nép-
dalversenyeken mérte fel lehetősé-
geit, de orvosi egyetemre készült. 
Tizennyolc évesen látott először 
igazi színházi előadást. Akkor, a 
Káin és Ábel hatására döntött a 
színészi pálya mellett. Marosvásár-
helyen sikertelenül próbálkozott, 
de a temesvári magyar színháznál 
szerencsével járt. Két év után úgy 
érezte „magyar színésznő” szeretne 
lenni. Összepakolt egy hátizsákba, 
és 10 000 forinttal a zsebében, ok-
tóberben, amikor kevés lehetőség 
adódik a színház világában, elment 
Magyarországra.

Kiállta a hét próbát. Úgy érzi, 
a jó Isten megáldotta. A Pesti Ma-
gyar Színház színiakadémiáján 
tanult: este és éjjel romántolmács-
ként dolgozott, napközben stúdiós 
volt. A színiakadémia elvégzése 
után négy szerződés közül vá-
laszthatott.

Amikor gerince tönkrement, a 
lelkierőt abban az esetben is hitéből 
merítette. Színésznőként a bölcsész-
kart is elvégezte. Dokumentumfi lm-
je nemcsak a „szülőföldről szól, 
hanem ahogy én abban felnőttem”. 
Prózai szerepei mellett tanodájában 
a gyermekeknek (színész)alapképes-
ségeket tanított. 

Összegyűjtötte a kis patakokat 
– mesélte. A népdaltól indulva 
képezte a hangját. Szubrett, sa-
nzon, operett. „Székely, erős tor-
kom van, a jó levegő teszi. Szépen 
nyílik felfelé a hangom.” Amikor 

döntenie kellett, hogy az opera 
világa felé tekint-e, érezte: „lehet, 
hogy összejön, lehet, hogy nem, 

de amíg élek, addig fogom bánni, 
ha nem próbálom meg”. Sok áldo-
zatot kell hozni! Megvolt a böjtje, 
de a babérja is. 

Ez már nem is álom... Szárnyal. 
Van honnan merítenie. Örök ked-
venc helye a Madarasi Hargita – va-
lahányszor hazajön, nem mulasztja 
el a hegyjárást. A másik a szülőfalu-
ban megélhető forrása az istentisz-
telet, amire mindig szüksége van. 
Az indító család, a helyi közösség, a 
szülőföld energiaforrása. „Bárhová 
megyek, ez az első, elkísér: nagyga-
lambfalvi vagyok. Olyan erőt kapok! 
Ide születtem, itt nőttem fel.” 

Amikor januárban itthon volt, 
legnagyobb örömei között említet-
te, hogy a lelkész épp akkor érke-
zett az év eleji családlátogatásra, és 
mindannyian együtt imádkoztak. 
Úgy emlegeti: számára Erdély hitet, 
gyökeret, Magyarország szárnyakat 
adott.

Jelen

A tavalyi év egy folyamatos lelki-
gyakorlat volt Kata számára. Visz-
szanézve néhány kérdésre választ 

lelt: mi a cél, mi a feladat, mi az, 
amire a Jóisten kiválasztotta? Ehhez 
néha nemet is kellett mondania. Az 

elmúlt tavasszal sokat betegeske-
dett, féltette a hangját. Egyik leg-
nagyobb álma teljesülhetett volna, 

jelesül hogy székely ruhában Csík-
somlyón énekelhet. Böjte Csaba 
testvér hívta meg, és a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekeivel 
együtt kínált éneklési lehetőséget 
a pápalátogatáskor. Egészsége mel-
lett döntött. Felépült.

Noha abban az időszakban nem 
volt semmi konkrétum, rádiók, tévék, 
újságírók keresték meg. Német ajkú 
közönség állva tapsolta. Elmondá-
sa szerint Felvidékre „haza megy”, 
a Száztagú cigányzenekarral lépett 
fel, augusztus 20-án pedig Szege-
den. Másik meghatározó élménye a 
nagyszebeni Ars Hungarica Fesztivál 
nyitókoncertje volt. Hasonló a debre-
ceni, a hódmezővásárhelyi, majd az 
egri dupla hangverseny is. Szép, tar-
talmas év volt – summázta. Előbb az 
élet rákényszerítette, hogy pihenjen, 
aztán gyönyörűen beindult. 

„A Jóisten velem van, fogja a ke-
zemet! – mondta mosolyogva. Pél-
daként említette, hogy kilencállo-
másos ausztráliai turnéját a vízum 
késlekedése miatt kénytelen volt 
elnapolni. Azután derült ki, mek-
kora tüzek voltak azon a vidéken, 
ahova menni készült. Tanulsága: 

„nem szabad sürgetni a dolgokat, 
mert attól csak idegesebb leszek”. 
Észre kell venni az apró dolgokat, 
tisztában lenni a lehetőségekkel, a 
saját tudással és személyes értékek-
kel – ezek „lábak” a stabilitáshoz, 
hogy azokon állva ne kelljen „tá-
maszkodnia”.

Beszélt még márciusi, itthoni 
terveiről is. A jelent felülírhatja a 
világjárvány, ezért inkább bízzuk rá 
a Gondviselésre. Nincs más út: aho-
va el kell jutnunk, eljutunk, akivel 
pedig találkoznunk kell, találkozni 
fogunk. Mi sem bizonyítja ezt éke-
sebben, mint egy elsóhajtott mon-
data, amit egy nehéz időszakában 
mondott ki: „inkább szültem volna 
öt gyermeket”. Így valósult meg: 
Rózsa Róbert, az Első Magyar Fe-
hérasztal Lovagrend és a Budavári 
Szent György Borrend megbecsült 
tagja, Csongrád megyei Príma-díjas 
vendéglős ötödik gyermekük szü-
letésekor elveszítette feleségét. Ma 
Katával alkot egy párt.

„Ez már nem is álom... 
Szárnyal.” – Rózsa Róberttel 
alkotnak egy párt




