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Hol van Fülöp (Benyő )Krisztina? 

 
A dalok sorsa, hogy miután elhangzottak még sokáig ott úszkálnak emlékeze-

tünkben, megszépítve életünk. És még sokáig, talán életünk végéig dicsérjük az 
énekest, aki a feledhetetlen élményben részesített.  

Most is ezt tesszük, amikor hírt adunk arról, hogy itt él Svédországban, talán 
nem egészen ismeretlenül, Benyő (mostani nevén Fülöp) Krisztina, aki két évti-
zeddel ezelőtt hazájában, Erdélyben, de Romániában és Magyarországon is elis-
mert énekes volt, pacsirta, akire felnéztünk, akit szívesen hallgattunk. Nevét leme-
zén kívül , amelyen saját megzenésített verseivel és dalaival jelentkezett, különö-
sen azok a Matinék tették közismertté, amelyeket az egyetlen romániai magyar 
ifjúsági lap rendezett országszerte. Kolozsváron pedig, az üldözött, és végül a 
nyolcvanas évek közepén felmorzsolt Zsebszínházban tapsolhattunk neki és lelkes 
társainak, azoknak, akik számosan, a hatalom uszályában lebzselők üldözésétől, 
az anyaországon kívül, többek között Svédországban kerestek menedéket. Szét-
szórtságuknak tulajdonítható, hogy átütőerejű szereplésük megritkult, többségük 
abbahagyta a műkedvelést. 

Krisztina ma, lányával 

Tar Károly: Az ismert katona                                    1883 

ANYA (férjével a ködben, a mélyben húzódó tópartot figyelik) Láttad, milyen kék 
az ajka? – 
APA Láttam. 
ANYA A szívbajosoknak ilyen… 
APA A mi fiúnk nem szívbajos. Viszont minden bizonnyal alaposan átfázott a tó 
jéghideg vízében. 
ANYA Fürdött… 
APA Átúszta a tavat. Oda-vissza lehet vagy másfél kilométer. 
ANYA Meggondolatlanok ezek a gyermekek. 
APA Egyedül úszta át. Próbára tette az erejét. Estére otthon lesz, beledugjuk majd 
a jó meleg vízbe… 
FIÚ (a sejtelmes távolban, kibontakozva a ködből, nevetve) Estére otthon leszek. 
ANYA (a távolba kémlelve) Ő az? 
APA (büszkén) Ő bizony! 
ANYA Felteszem a szemüvegem. 
APA Ugye, ma lesz meleg víz a tömbházban? 
 
Sötét- 
 
FIÚ (kibontakozva a ködből) A tablónkon Ady-idézet áll: 
 
Mi vagyunk: Jövő és Igazság, 
Engesztelés és nagy ítélet, 
És mi vagyunk, csak mi vagyunk 
Jó Sors, ha kell, s ha nem kell: Végzet. 
 
APA Jó idézet  
FIÚ Valamelyik tanárunk választotta: 
APA (félre) Minden távolinak tűnt akkor: Jövő, Igazság, Engesztelés, Ítélet, Jó 
Sors és Végzet. Kedvem volna ebbe a sok-ismeretlenes egyenletbe behelyettesíte-
ni egyet s mást. A jövő fogalmát csakis gyermekeinek boldogulásával érthetjük 
meg, az igazságot a magunk igazságaival. Engesztelés és ítélet hidegen hagynak, 
a sors formálható, a végzet elkerülhetetlennek. (Nyitott könyvet tart a fia elé.) Ol-
vasd ezt a néhány sort Simone de Beauvoir Szelíd halál című könyvéből. 
FIÚ (olvassa) „Világos lett, hogy a halál sehol, semmilyen életkorban sem vala-
milyen természetesség. Hogy mindnyájan halálra vagyunk ítélve, azt tudjuk, de 
ennek az osztályrészünknek elcsépelt általános érvénye és minden egyéni halál 
magányos tapasztalata közt nyomasztó ellentét van.” Jó könyv.. – 
APA (magyarázva) Egy apa haláláról szól. Szomorú könyv. De azért jó könyv 
FIÚ Mi sincs tőlünk távolabb, mint a halál gondolata… 
APA (egyedül továbblép, keres, kutat a ködben) Ébren is arról álmodtam, hogy 
elolvasott könyveim rendre fiamnak adhatom, hogy leszűrt és a margóra jegyzett 
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írtam a tőle vett idézetet: 
FIÚ (hangja) „Ha nagy állhatatossággal nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan 
eltöltsük, dicsőség nélkül, barmok gyanánt fogunk az életből kimúlni!”  
APA Persze, hogy Apáczai Csere Jánosról van szó. Látom, elolvastad, és észben 
tartottad. Még sok embert kell megismerned, és észben kell tartanod okosságaikat, 
mert a mi útjainkat járták, tanácsaikkal mi majd ésszerűbben élünk. Nézd, milyen 
lassan lépeget a két öreg. Feketébe öltöztek. Az idősek mind feketébe öltöznek, és 
ünnepélyesek. Te is ilyenné válhatsz, ha akarsz, és ha konokul kitartasz elveid 
mellett nyolcvanötödik életéved után is. De erről majd máskor. Most csak az a 
lényeg, hogy nézd meg jól ezt az embert, és tartsd meg jól emlékezetedben. Híres 
városban születtél, mindennap találkozhatsz ilyen híres emberekkel, és te magad 
is híres lehetsz, ha tanulsz, ha igyekszel… Add a kezed. Álljunk meg egy pillanat-
ra ezen a téren. Régen itt volt a piac. Hóstátiak árulták itt a zöldséget. Majd meg-
magyarázom egyszer, kik a hóstátiak. Nézd, készülnek az alapok: itt áll majd a 
város harmadik lovas szobra. Az első a leghíresebb. Az a kisebb, persze. De azért 
még lehet a leghíresebb… Erről is majd máskor.  
Most menjünk, mert lekéssük a focimeccset… Akarsz egy fagylaltot?  
 
Színpadra villannak a Trabant fényszórói, sürgetően szól tülkölése. 
 
APA (egyedül, vallomásosan) Vasárnap volt. Mondják, én is ilyen szótlan voltam 
gyermekkoromban. Egyetlen vasárnap délelőttön szerettem volna megtanítani ne-
ki a múltat és a jövőt. Akkor azt hittem lesz még idő bőven erre! Pedig szívesen 
idéztem volna a bölcs öreget, mert hittem, hogy: „… lám, mégis megmaradtunk 
és együtt vagyunk újra, hogy kidűlt a mi keresztünk, hogy temetünk valakit ma-
gunk közül. Mert ilyenkor tudjuk, hogy itt a helyünk, itt kell maradnunk, és to-
vább kell harcolnunk azt a harcot, ami örök. Ilyenkor tudjuk, hogy a jövendőnk is 
csak harc - miként a múltunk is – , örök tusakodás, és tudjuk, hogy állani fogjuk 
ezt a harcot, merthogy ez az élet, a mi egy örök életünk… mind, akik élünk foly-
tatásai vagyunk csupáncsak egy sokszázados életnek, hogy egyek vagyunk, egy 
tőből valók, akárkinek hívnak is… mind egyfajta: egymással örökké tusakodó, 
egymást mindig marcangoló, de ha egyszer-egyszer történik valami igazán nagy 
dolog, ha kidűlnek a keresztek, ha nagy halottaink vannak, akkor a toron mégis 
összekerülünk mind, hogy megemlékezzünk a közös múltról, és csináljuk a közös 
jövendőt.”  
De nem akartam elriasztani.  
Lám, a foci kedvéért a fagylaltról is lemondott, csakhogy idejében kiérjünk a vas-
utas csapat pályájára.” 
 
Sötét. 
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Benyő Krisztina 
emlékezetes sike-

rei:  
1980 decemberé-

ben Kolozsvá-
ron, egymásután 

két, zsúfolásig 
megtelt nézőtér 
előtt tartott elő-

adást az  
Ifjúmunkás Ma-

tiné.  És az 
Electrorecord 
lemeze, amely 

országosan is is-
mertté tette.  

Krisztina élete sem 
volt éppen egyszerű, 
fiát nemrég veszítette 
el, de reménykedünk, 
hogy majd még előve-
szi gitárját, és kicsiny 
magyar közösségeink-
ben, ama nála alig ne-
vesebb, kolozsvári szár-
mazású stockholmi éne-
keshez hasonlóan, aki 
az Ághegy szerkesztő-
jének javaslatára nem-
rég ütöttek a Magyar 
Kultúra Lovagjául, el-
énekli kedvenc dalain-
kat, szereplésre biztatja 
mindazokat, akik utána 
következhetnek a sike-
res énekesi pályán. 
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Krisztina így emlékezik eddigi 
életéről: 
    „Tordán születtem. Még élén-
ken él emlékezetemben első fel-
lépésem emléke az újtordai refor-
mátus templomban.  Öt éves vol-
tam. Másfél méteres, fehér, lép-
csős állványon állva, egy óriási 
babát ölelgetve énekeltem.  
    Tizenkét éves voltam, amikor 
Kolozsvárra költöztünk.  
1974 -1977  között klasszikus 
gitár tanfolyamra jártam, a Nép-
művészeti Iskolába, amit kitűnő 
eredménnyel végeztem. Aztán 
háromszor nyertem első díjat a 
legnagyobb romániai énekverse-
nyen: kétszer, mint szólóénekes, 
harmadszor pedig kolozsvári mű-
egyetem diák-együttesével.  

Sikereim után felvételek kö-
vetkeztek a román és a magyar 
rádióban, a tévében.    

 
 

A Stúdió 
Színpad 
együttes 

1981-ben: 
Ruha Já-
nos, Sza-
kács Mik-
lós, Bíró-
Benyő Já-
nos és  Bí-
ró-Benyő 
Krisztina. 
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még nem kászolódott ki valamely politikai lelki betegségéből! 
Újra hosszasan cseng a telefon. Dermedt csend. 
APA (tétovázva felveszi) Igen, Balogh lakás… (akadozva) Velem beszélt… Meg-
értettem… Mondom, hogy megértettem… Igen… Rendben (lassan leteszi a tele-
fonkagylót) 
ANYA (idegesen) Ki az már megint? Rossz az előérzetem… 
APA (dermedt csend után) Baj van a kaszárnyában… Látnunk kell a fiúnkat… 
Indulnunk kell, most rögtön! 
ANYA (ijedten) Veled megyek! Veled megyek! 
APA (a lányához) Te itthon maradsz! (mindnyájan mozdulatlanul állnak, a lány 
ellenkezését megelőzve, parancsolón) Te itthon maradsz! 
LÁNY (felocsúdva a dermedtségből) Benzin nélkül?! Hova indultok?! 
 
Hirtelen sötét. 
 
13. jelenet 
 
Országút sűrű ködben. A színpad szélén a recsegő Trabant orra vagy csak két 
fényszórójának ködbe fúródó fénye. Az ablaktörlő ideges ketyegése felerősítve 
hallatszik. 
APA (viharkabátban, felhajtott gallérral, erős szélfúvásban, látomásaival küzd) 
Van itt valaki?! (Maga elé) Elhagyott őrbódé… Valahol lennie kell itt egy sorom-
pónak, ahonnan bekötőút vezet a kaszárnyához… (Csupasz kezével törli a képzelt 
őrház ablakát, bekémlel, mint egykor a szülőszoba ablakán. Újszülött fiát látja a 
háttérben, felesége karjában. Az anya gesztusaiból próbálja kiolvasni a zárt kór-
teremből küldött üzenetét) Mit mondasz?! Ja, hogy alszik a drága… Hogy? Hogy 
ééépen mooost teeetteeed tiisztááába?! Miiit? Hogy fiúúú?! Hát persze! Elsőszü-
lött. Hát persze! Megígérted… Ajándékod… Nekem… Merthogy elsőszülött… 
Boldogságom! Ti vagytok az én boldogságom…  (Eltántorog a kezdődő hóvihar-
ban a képzelt őrház ablakától) Hahó! Van itt valaki?! (A háttérben a fiú sejtelmes 
alakja a hóviharban rövidnadrágos gyermekké válik a vetített képen)  
APA (A ködben felsejlő emberpárra mutat) Látod, fiam, azt a csoszogó öregem-
bert és töpörödött feleségét? Éppen most vágnak át a téren. Ha kilépünk, utolérjük 
őket. Utol kell érnünk őket, mert azt szeretném, hogy közelről is lásd, észben 
tartsd, és unokáidnak is elmeséld, milyen volt Kós Károly. Különben bizonyára 
felismered. Ez az a bácsi, akinek a képe az íróasztalomon áll. Látod, csupa ránc az 
arca. Csupa szenvedés, csupa szenvedélyes küzdelem volt az élete.  Majd eljön az 
az idő, amikor tanultok róla az iskolában. Majd olvasod a műveit, és eszedbe jut, 
hogy láttad ezt a tiszteletre méltó embert, akire magad is büszke lehetsz. Mert ő is 
olyan ember, mint az, akit könyvére hajoltan ábrázolt a világhíres fametsző. Arról 
a fametszetről van szó, amelyet a könyvespolcunkon tartunk, és amely alá pirossal 
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elég sok gennyet távolítanak el a sebből. Azt hiszem, hogy az idén már nem me-
gyek gyakorlatozni.  
Őszintén örülök, hogy dolgozol, és annak még jobban, hogy tetszik a munkád. Ez 
nagyon fontos dolog az ember életében. Biztosan te is tapasztalod, hogy milyen 
más az élet, amikor a munkádat kedvvel végzed; nem húzod a szád, amikor be 
kell menni, dolgozni. Jobb, ha kisebb fizetés ellenében is olyan munkát végzel, 
ami tetszik. Másképp az egészség, a lelki egyensúly rovására megy a mindenna-
pos utálat, amit a munkád, a munkahelyed vált ki. Ha jól érzed ott magad, légy 
rendes, és becsüld meg a helyed. Te is tudod, milyen nehezen lehet elhelyezkedni. 
Látom, hogy jó lány vagy, rendes, féltő, dolgos. Az pedig különösen értékelendő, 
hogy otthon is segíted mamádat a háztartásban. A húgom azt írja, hogy jól nézel 
ki, a hajad is jól áll. Erről majd meggyőződöm, de biztos van valami igazság a 
dologban, ha a húgom is felfigyelt rá. Én azért mégis azt mondom, hogy vigyázz 
az alakodra; a fenekedre, a combokra, ugyanis alacsony termetű vagy, és éppen 
ezért hajlamosabb is a hízásra. Vigyázz, mert a munkahelyeden állandóan ülsz, és 
ha nem mozogsz néhány percet óránként, akkor szépen ellaposodsz. 
Kétszer álmodtam veled: az első erotikus volt, a másodikban pedig elhagytalak, 
mert már untam a megszokott női pletykákat, a cirkuszolást. 
Válaszolj gyorsan, mert unatkozom a kórházban. Puszi. 
 
12. jelenet 
 
A tizedik jelenet folytatásaként. 
 
LÁNY (a karácsonyfa alatt) Kár, hogy nem lehet velünk Karácsonykor… Tény-
leg, miért nem engedik haza a katonákat karácsonyra? 
APA (bosszúsan) Mert a karácsony nem piros betűs, nem hivatalos ünnep. 
LÁNY (naivan) Miért nem hivatalos ünnep? 
ANYA (idegesen) Miért? Miért? Hol élsz?! Mert szent ünnep… És a szentségek 
nem illenek a szocializmusba. 
LÁNY Mégis mindenki ünnepli! Mert családi ünnep… A családok nem illenek a 
szocializmusba? 
 
Cseng a telefon. 
 
APA (csodálkozva) Ki lehet ilyen későn? (kivár, kénytelenül felveszi a telefon-
kagylót) Tessék? (hallgat) Kicsoda?… Értem… Igen. (hosszan, megkövülten hall-
gat) Igen… (lassan leteszi a kagylót) 
ANYA Ki volt az? 
LÁNY Biztosan Pityu bácsi? Ő szokott ilyen későn érdeklődni a sakkpartnere 
egészségéről, mert annyira lovagias, hogy nem hajlandó ripityára verni Apát, ha 
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Lemezem 1979-ben jelent meg. Ebben az évben felléptem a kolozsvári Nem-
zeti Színház egyik mesejátékában is. Ezután kapcsolatba kerültem a kolozsvári 
Stúdió, amely Művelődési Házban működött. Itt ismerkedtem meg Bíró Jánossal 
(dalszerző gitáros, énekes, Stockholmban él, nemrég svéd nyelvű dalokból álló 
műsorral jelentkezett) és az akkoriban megalakult együttesük többi tagjával: Sza-
kács Miklóssal (dob, ének), Ruha Andrással (gitár, ének), Ruha Jánossal 
(dalszerző, gitáros, énekes).  

1980-ban találkoztam Dusa Ödön előadóművésszel és a frissen beindult Zseb-
színházzal. Együttműködésünk alkalmat adott jeles magyar költök műveinek ze-
nés feldolgozására és előadására.  

Együttesünk tagjai rajtam kívül: Bíró János, Szakács Miklós.  Az Ifjúmunkás 
Matiné hatvannál több, Erdély-szerte tartott előadásának nagy részén felléptünk, 
de szerepeltünk Bukarestben, a Petőfi Házban is.  

1981- ban, a budapesti, a Szkéné diákszínpad meghívottakként nagy sikerrel 
szerepeltünk Magyarországon.  

Zsebszínházban és Stúdió Színpadon felváltva szerepeltünk, amit néhány rá-
dió- és tévé-felvétel követett. 1985-ben, amikor a Svédországba távozott Dusa 
Ödönt búcsúztattuk, léptem fel utoljára Erdélyben, a kolozsvári Fások klubjában. 
Verssel és zenével köszöntünk el egymástól és közönségünktől. Ha jól emlékszem 
az előadásunk címe egy közismert verssor: „Szeretni tehozzád szegődtem" volt.  

1989-ben magam is kiköltöztem Svédországba.”  
      Krisztina története — minden bizonnyal — javunkra folyatódik. (tk) 

Az Ifjúmunkás Matiné egyik kolozsvári előadásán 


