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


