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Az ELTE 380 éves Bölcsészettudományi 
Karán mindössze 30 éve folyik zeneoktatás, 
ám a Zenei Tanszék e rövid idő alatt is a 
Kar kulturális és tudományos-művészeti 
életének fontos szereplője lett. Ezért úgy 
határoztunk, itt az ideje, hogy felfedezzük a 
Bölcsészkar teljes zenei életét, s egyidejűleg 
megpróbáljuk összefogni annak szereplőit. 
A Trefort-kerti kampusz nevéből származó 
Trefortissimo! projekt aktivistái meglepően 
gazdag és magas szintű zenei tevékenységet 
végző bölcsészkórusokra találtak – ennek 
eredménye a BTK-s énekkarok első találkozója 
a Zenei Tanszéken. Következő lépésként a 
hangszeres együtteseket keressük meg – de 
végső célunk, hogy „megfertőzzük” zenével az 
egész egyetemet.

There has only been 30 years of music 
education at the 380 year old Faculty of 
Humanities – but since then the Music 
Department has become an authentic 
participant of the cultural, scientific, and 
artistic life of the Faculty. That’s why we 
decided to discover the whole musical life of 
the Faculty of Humanities and at the same 
time we tried to collect its members as well. 
The activists of the Trefortissimo! Project 
(the origin of the name comes from our 
campus called Trefort-Garden) have found 
choirs with a surprising high musical level – 
the first meeting of the choirs of the Faculty 
is the result of this initiative. As a next step 
we are planning to look for the instrumental 
groups – but our final goal is to ‘infect’ the 
whole University with music.

music.elte.hu 
music@btk.elte.hu
Facebook: 
ELTE BTK Zenei Tanszék

Bodnár Gábor, 
a Zenei 
Tanszék 
vezetője 
/ 
head 
of the 
Music 
Department

A Trefortissimo! 
projektről

About the 
Trefortissimo! 

project



3

A Delp Yelpers 2007-ben kezdte működését az 
Angol Nyelvpedagógia Tanszék hallgatóinak 
és oktatóinak közreműködésével. Az együttes 
mindössze hat tagot számlál. A kórus 
repertoárja Willaerttől Tallison, Purcellen, 
Beatles-dalokon át egészen Willcocksig terjed. 
A kórus elsősorban saját örömére énekel, de 
időnként fellépünk tanszéki vagy intézeti 
rendezvényeken is. Az elmúlt hét évben 
kórusunk kulcsszerepet játszott az Angol–
Amerikai Intézet karácsonyi összejövetelein. 

The “Delp Yelpers” began life back in the 
„noughties” in 2007. As a group, it has 
always been a staff department initiative, 
in and for itself. Our repertoire ranges from 
Willaert to Willcocks, via Tallis, Purcell and 
the Beatles. The group sings at various small 
scale departmental and institutional events. 
These have included celebrations for staff 
promotions or PhD defenses. In addition, for 
the last seven years, the delp Yelpers have 
played a key role in the annual delp / seas 
Christmas parties.

DELP 
YELPERS

appleby, 
Rachel  
vendég előadó 
guest lecturer

Révész 
Judit 
adjunktus 
senior lecturer

Major 
Éva  
PhD docens 
assistant 
professor

Veljanovszki 
Dávid  
PhD adjunktus 
senior lecturer

Ryan 
Christopher
lektor 
reader lecturer

Pohl, Uwe
PhD docens 
assistant 
professor

delp.elte.hu 
revesz.judit@btk.elte.hu
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A Zenei Tanszék vegyeskara számos hazai és 
külföldi versenyen ért el kiváló eredményt, 
így az olaszországi Grado kórusversenyén 
2001-ben nagydíjat nyert, s több alkalommal 
– legutóbb 2004-ben, a belgiumi Neerpeltben 
– szerzett első helyezést. A kórus emellett 
rendszeresen koncertezik Európában, többek 
között Franciaország és Szlovénia (2013–
2015), valamint Ausztria, Németország és 
Svájc különböző városaiban, de 2008-ban egy 
Tunéziában rendezett fesztiválon is részt vett. 

The mixed choir of the Music Department 
has already achieved excellent results in 
numerous competitions at home and abroad 
including the Grand Prix of Grado, Italy 
(2001) and several first prizes currently in 
Neerpelt, Belgium (2004). The choir gives 
concerts regularly in Europe in different cities 
of France and Slovenia (2013–2015), Austria, 
Germany and Switzerland among others, but 
in 2008 it took also part in a festival in Tunisia.

ELTE 
PRO MUSICA 

VEGYESKAR

LA 
CAFFETTIERA 

STIOPPÉTA

Mindszenty 
Zsuzsánna
DLA főiskolai 
docens
college assistant 
professor

Erdős 
Ákos 
DLA adjunktus 
senior lecturer

Cseh 
Dalma  
DLA tanársegéd 
lecturer

Bodnár Gábor
DLA docens 
assistant 
professor

a kórus karnagyai 
conductors of the choir

zongorakísérők 
pianists
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A kórus 2004-ben alakult meg Perugiában, a 
város nyári egyetemén tanuló hallgatókból. A 
Budapestre hazatérő magyar alapító tagokhoz 
újabbak csatlakoztak – így a kamarakórus 
2005 óta az ELTE Bölcsészettudományi Kar 
Olasz Tanszékének kórusaként működik. 

2015
A kórus meghívást kapott a Szinkópa 
Vegyeskari Találkozóra, melyre a 
Budapest Music Centerben került 
sor.
The choir was invited to the Szinkópa 
(Syncopation) Festival of Mixed 
Choirs held in the Budapest Music 
Center.

2014
Jubileumi hangverseny a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
báltermében, a kórus alapításának 
10. évfordulójára. 
The choir celebrated its 10th 
anniversary giving a jubilee concert in 
the ball hall of the Metropolitan Ervin 
Szabó Library, Budapest. 

2014, 2010
CD-felvétel / CD-recordings

2008
Részvétel az 56. Arezzói Nemzetközi 
Kórusversenyen.
The choir participated in the 56th 
International Guido d’Arezzo 
Polyphonic Contest. 

La Caffettiera Stioppéta was founded in 
Perugia in 2004 by the students of the 
local summer university and after the 
choir members returned to Budapest, new 
members started to join the ensemble. Since 
2005 the chamber choir has been operating 
as the choir of the Department of Italian 
Studies of Eötvös Loránd University (ELTE),  
Faculty of Humanities.

LA 
CAFFETTIERA 

STIOPPÉTA

Murányi 
Eszter 
zenetanár, 
karnagy 
music teacher, 
choir conductor 

stioppeta.hu 
 labdaszi@gmail.com

Facebook: 
La Caffettiera Stioppéta
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Kórusunk, a LiKör, 2011-ben 
alakult lelkes skandinavisztika 
szakos hallgatókból. Középkori 
izlandi mintára igyekszünk 
fenntartani a demokráciát, ezért 
nincs karvezetőnk, mindenkire 
egyenlő felelősség hárul. 
Rendszeresen fellépünk az ELTE 
különféle rendezvényein, jártunk 
a csehországi Masaryk Egyetem 
svéd tanszékén, énekeltünk 
skandináv kórusokkal, meghívottak 
voltunk a Páva utcai zsinagóga 
Wallenberg-megemlékezésén, a 
Kórusok Éjszakáján. Részt vettünk 
svéd adventi istentiszteleteken 
és állandó kapcsolatban állunk 
a skandináv nagykövetségekkel. 
Az évente megújuló Szent 
Iván éji programsorozaton is 
vendégek voltunk a Skanzenben 
és a Millenárison. Repertoárunkat 
vegyeskarra írt, svéd, dán, norvég, 
izlandi és feröeri dalok alkotják, 
de szívesen énekelünk magyarul 
és angolul is. Örömmel választunk 
nép- és műdalfeldolgozásokat,  
de könnyűzenére is  
kaphatóak vagyunk. 

Our choir LiKör was founded in 2011 
by a group of enthusiastic students of 
Scandinavian studies. We aim to function 
as a democratic group of people, following 
a medieval Icelandic pattern, which means 
we do not have a conductor, each of us bears 
equal responsibility for our matters. We 
are regular singers at events organised by 
our university (ELTE), we have been to the 
Czech Republic as guest performers at the 
Department of Scandinavian Studies of the 
Masaryk University, we have sung together 
with Scandinavian choirs, we have been 
invited to a commemoration ceremony of 
Wallenberg held in the synagogue in Páva 
utca, we have performed on the “Night of 
Choirs”. We have participated in Swedish 
Advent church services, and we are in contact 
with the embassies of Scandinavian countries 
in Budapest. We have also had our share of 
recurring Midsummer concerts, at Millenáris 
Park and at the Skanzen of Szentendre. The 
songs we perform are comprised of mixed 
choir pieces written in Swedish, Danish, 
Norwegian, Icelandic and Faroese, but we 
also enjoy singing in Hungarian and English 
alike. We are happy to sing covers of folk 
songs and classical pieces but we are also keen  
on popular music. 

LiKör „Låt aldrig hoppet 
försvinna!”

Mottónk / Our motto is: 

svea.elte.hu/skand.html 
likor.elte@gmail.com
Facebook: LiKör 
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szentdemeterkorus.elte.hu

A Szent Demeter Kamarakórust 1997-ben 
alapította professzor Dimitrije Stefanović 
tiszteletbeli elnök és Zongor Attila alapító 
karnagy az ELTE Szláv Tanszékének 
hallgatóiból. A kórus repertoárjában az 
orthodox liturgia énekei szerepelnek 
elsősorban egyházi szláv és görög nyelven. 
A dallamok nagy része szerb illetve orosz 
feldolgozás. Rendszeresen énekelnek a 
magyarországi szerb közösség rendezvényein, 
a Szerb utcai Szent György templomban, jó 
kapcsolatot tartanak fenn az Országos Szerb 
Önkormányzattal, több alkalommal énekeltek 
a magyarországi Szerb Nagykövetségen. 
Többször jártak Szerbiában, Montenegróban, 
a kórusból többen részt vettek egy orthodox 
zenei fesztiválon Szentpétervárott.

The St Demetrius Chamber Choir was 
formed out of the students of the Department 
of Slavic Studies of ELTE by Honorary 
President Professor Dimitrije Stefanović 
and founding conductor Attila Zongor. The 
Choir’s repertoire is dominated by chants 
from the Orthodox Liturgy in Church Slavic 
and Greek.  The majority of the pieces are 
Serbian and Russian adaptations. The Choir 
regularly sings at the events of the Serbian 
community of Hungary, as well as in St 
George’s Church in Szerb (Serbian) street. 
They also maintain good relations with the 
National Serbian Self-Government Body; 
they have performed at the Embassy of Serbia 
in Hungary on numerous occasions. Over the 
past decades, they have been to Serbia and in 
Montenegro several times. Some members 
participated at the Orthodox Music Festival in  
Saint Petersburg in 2011.

SZENT DEMETER 
KAMARAKÓRUS

Fehérné 
Thomas 
Györgyi
ének-zene 
tanár, karnagy
school music 
teacher, 
choir conductor
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Ismét jelentős évfordulót ünnepel az ország 
legrégebbi egyetemének egyik legfiatalabb 
tanszéke: az egykori Tanárképző Főiskolai 
Karon alapított Zenei Tanszék 2014 
szeptemberében kezdte harmincadik oktatási 
évét. A Bachelor–Master szakok korábbi 
akkreditálása után 2013-tól az osztatlan, 
kétszakos tanárképzés is megindult, így 
a képzési kínálat és a hallgatók létszáma  
egyre növekszik.

One of the youngest departments of Hungary’s 
oldest university celebrates a significant 
anniversary again: the Music Department of 
Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest, 
founded at the former Teacher’s Training 
College, has begun its 30th year of education 
in September 2014. After the accreditation 
of the Bachelor-Master degree programs 
the 4+1 year teacher education programs 
(including two degree programs) have also 
started thus expanding our range and our  
student numbers. 

ZENEI 
TANSZÉK

MUSIC 
DEPARTMENT 30!

30!

music.elte.hu 
music@btk.elte.hu

Facebook: 
ELTE BTK Zenei Tanszék
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30!
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BODNÁR Gábor  
(docens, tanszékvezető / assistant professor, head of Department), 
HERCZ-DORMAN Aliz 
(adjunktus, tanszékvezető-helyettes, / senior lecturer, deputy head of 
department). 

IVANYICKAJA Irina, 
MINDSZENTY Zsuzsánna 
(főiskolai docens / college associate professor).

DOLINSZKY Miklós, 
DOMINKÓ István, 
ERDŐS Ákos, 
PÜSKINÉ UDVARHELYI Boglárka 
(adjunktus / senior lecturer).

CSEH Dalma, HORVÁTH Ágnes, 
(tanársegéd / assistant lecturer), 
CZAKÓ Dóra, WIEDEMANN Judit 
(meghívott előadó / visiting lecturer).

Tanszéki előadó / administrator: 
HORVÁTHNÉ B. Ágnes.

Hallgatói munkatársak / students work for the Department: 
BESSE Attila 
(tanszéki demonstrátor / demonstrator of the Department), 
HERCZKU Ágnes 
(népzenész / folk musician).

A Hallgatói Önkormányzat Zenei Tanszék Szakos Hallgató 
Érdekképviselet tagjai / Members of the Student Union of Music 
Department: 
WUNDERLICH Anna (elnök / leader), 
POLGÁR Júlia Róza, TÓTH Péter.

A tanszék 
jelenlegi oktatói

current instructors of the 
Department
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