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Z sizsm ann R ez ső -d íjb a n  részesült Benkő Timea
A  Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) 2015. no

vember 14-én tartotta idei közgyűlését a Kolozsvári Reformá
tus Kollégium dísztermében. A  közgyűlés Oláh Józ se f refor
mátus lelkipásztor áhítatával kezdődött, amelyet
köszöntések követtek. Dr. Székely Árpád, a Református 
Kollégium igazgatója, a kollégium kórusának karnagya há
zigazdaként üdvözölte a közgyűlésre egybegyűlt tagokat és 
meghívottakat. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közműve
lődési Egyesület elnöke az RMD élénk tevékenységét méltat
ta köszöntőbeszédében, Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés 

főszerkesztője ped ig affelől biztosította az RMD-t, hogy a 
közművelődési havilap a továbbiakban is fo g ja  közölni a da

losszövetség tevékenységéről szóló írásokat, sőt e célból külön melléklet kiadását is tervezik. 
A  köszöntések után Guttman Emese, az RMD elnöke számolt be a dalosszövetség egyéves 
tevékenységéről és a következő évre vonatkozó terveiről.

A  hozzászólásokat és javaslatokat követően a kiemelkedő eredményeket elért karnagyok 
és zenetanárok díjazása következett. Zsizsmann Rezső-díjban részesült Benkő Timea, a 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) tanára, az intézet 25 éve újraalakított ve
gyes kórusának karnagya. A  Jagamas János-díjat M ajor László székelyudvarhelyi kar
nagy vehette át a kóruskultúra és a hangszeres zene terén kifejtett szervezői munkásságáért 
és eredményeiért. Maksay Józ se f zenetanár-karnagy a fúvószenekarok oktatásáért részesült 
Rónai Antal-díj ban. A  székelykocsárdi Basa Annamária tanító s karnagy a Márkos 
Albert-díjat vehette át. Seprődi János-djjal Kostyák Mártát, a kolozsvári S. Toduţă Ze
nei Főgimnázium zpngoratanárát tüntették ki a magyar népdal és hangszeres zene terjeszté
séért, valamint oktatói és szervezői munkásságáért. A  Guttman Mihály-díj at Kereki 
Ildikó nyugdíjas tanítónő, a tordaszentmihályi kórus tagja és titkára vehette á t az erdélyi 
kórusmozgalomban kifejtett több évtizedes munkássága eleismeréseként.

A  közgyűlést a Kolozsvári Rádió Donát úti stúdiótermében megtartott koncert zárta a 
kolozsvári és sepsiszentgyörgyi zeneiskolások és a Kolozsvári Református Kollégium énekka
rának fellépésével.

A z alábbiakban a Zsizsmann Rezső-díjal kitüntett Benkő Timea teológiai tanár és 
karnagy laudáá óját közöljük, amelyet dr. Kovács László Attila, a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet volt tanára és az intézet vegyes kórusának volt karnagya, most pedig a 
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség nagytemplomának lelkipásztora fogalmazott meg. 
Szolgálati elfoglaltságai miatt dr. Adorjáni Zoltán, a KPTI dékánja olvasta f e l  a laudációt.

Benkő Timea laudációja
Benkő Timea a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatója. Énekkari 

tevékenysége mellett jelentős teológiai munkásságot fejt ki. Az egyházzenén túl 
evangélikus liturgikát és rendszeres teológiát is oktat. Kutatási területe a
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liturgika. Doktori disszertációj- 
nak témáját is az erdélyi liturgika 
területéről választotta, és ebben a 
vonatkozásban már több tanul
mányt publikált.

Benkő Timea Nagybányán szü
letett 1973. október 9-én. Zeneta
nárcsaládban nőtt fel. Édesapja,
Zonda Attila Tiszahosszúmezőn, 
édesanyja, Zonda Paál Anna pe
dig Máramarosszigeten volt ének
és zenetanár. Édesapjától a régi
zene, a klasszikus gitár és a 
blockflötemuzsika, édesanyjától pedig a zongorajáték és kóruséneklés szeretetét 
„örökölte”.

A zene iránti elkötelezettségét, zenei ismereteit és hangszerjátékát nyilván 
nemcsak otthonról hozta. A máramarosszigeti zeneiskolában Várady Ilona 
zongoratanárnő irányította. Játszott édesapja régizene-együttesében. Énekelt a 
szülei által vezetett máramarosszigeti református gyermekkórusban, majd az if
júsági kórusban, és később szintén a Várady Ilona által vezetett máramaros
szigeti Hollóst Simon vegyes karban.

1992-től a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképzőben folytatta zenei tanulmá
nyait, ahol Birtalan Józseftől tanult karvezetést, a magyar kórusirodalom meg
szólaltatásának művészetét, a népies feldolgozások éneklésének módját és 
vezénylését, de itt sajátította el a tiszta intonálás és a szép szövegmondás tech
nikáját is.

A Zsigsmann Regse-dt/jal kitüntetett 
Benkő Timea és Adorjáni Zoltán
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Koráljátékot, orgonaművészetet Birtalan Judittól és Molnár Tündétől ta
nult. Itt is aktív résztvevője volt a Birtalan József által vezetett Cantemus le
ánykáinak és a Birtalan Judit által vezetett Psalmus énekkarnak, valamint a Ko
vács András által vezetett Nagy István ifjúsági vegyes karnak.

Teológiai tanulmányait 1994-ben kezdte meg a Kolozsvári Protestáns Teo
lógiai Intézetben. Itt az alulírott által vezetett teológus vegyes karnak lett oszlo
pos tagja, és érdeklődése fokozott mértékben fordult az egyházzene és liturgika 
felé.

2000 januárjától ugyanebben a teológiai intézetben kezdte meg oktatói 
munkáját tanársegédként, 2008-tól pedig ő vette át a teológus vegyes kar veze
tését. Közben doktoranduszként a lipcsei egyetem ösztöndíjasaként énekelt az 
egyetemi kórusban, ahol David Timm, a lipcsei egyetem zenei igazgatójának le
hetett tanítványa, és dr. Martin Petzold irányításával a Bach-kantáták elemzésé
ben merülhetett el, s így alkalma volt részt venni nagyszabású oratorikus művek 
előadásában is.

Nem csoda, hogy — tarsolyában ilyen gazdag énekkari tapasztalatokkal — a 
protestáns teológia vegyes kara nagyszerű karvezetőt kapott személyében. 
Benkő Timea nemcsak igényes műsorválasztással, hanem kitűnő stílusismeret
tel, tiszta intonálásra és a jó szövegkiejtésre való nevelés technikájának eredmé
nyes alkalmazásával szerettette meg a kóruséneklést a teológushallgatókkal — Is
ten dicsőségére és lelkünk gyönyörűségére.

Jó lelkiismerettel csak megerősíteni tudom, hogy Benkő Timea méltó a Ro
mániai M agyar Dalosszövetség által neki ítélt Zsizsmann Rezső-díjra.

Isten áldása legyen szolgálatán!

Dr. Kovács László Attila
(összeállította Adorjáni Zoltán)

D. dr. Geréb Zsolt A ran ygyű rű s T eológia i D ok tor  
díjban részesült
D. dr. Geréb Zsolt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai 

Intézet nyugdíjas professzora a Doktorok Kollégiumának 
Aranygyűrűs Teológiai Doktor díját vehette át a M a
gya r Református Egyház Zsinatának 2015. november 19-én 
tartott ülésén.

A  laudááót dr. Bölcskei Gusztáv, a Doktorok Kollégi
umának elnöke mondta el, és ugyanő nyújtotta át neki a dí

j a t  is.
A  Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatója 8 

önálló kötet, 20 mű társszerzője és 54 tanulmány írója, és 
számos külföldi egyetemen, illetve konferencián tartott elő
adást. Alkotói kedve nyugdíjaséveiben sem lankadt.


