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örömmel nyújtjuk át legújabb kottakatalógusunkat, amely a kiadványok szakrend szerinti felso-
rolása előtt részletesen bemutatja a 2009 és 2012 között megjelent új kottákat. a kóruskottákból 
– előző katalógusainkhoz hasonlóan – terjedelmi okokból csak válogatást nyújtunk. (a teljes 
kínálat megtalálható az interneten a www.emb.hu oldalon.) a szakrend szerinti felsorolást követi 
a fontosabb sorozatok listája, a szerzők névmutatója, végül a magyarországi zeneműboltok 
jegyzéke.

Katalógusunkban helyet kaptak a weblapunkról letölthető kották is, melyek katalógusszáma 
„d”-vel kezdődik.

Kiadványaink fogyasztói áráról weboldalunkon vagy ügyfélszolgálatunknál (info@emb.hu,  
tel: 06 1 2361-104) tájékozódhatnak.

Katalógusaink és prospektusaink a nyomdai példányok kifogyása után is hozzáférhetők a  
www.emb.hu oldalon az interneten, ahonnan letölthetők pdf formátumban. 

az on-line katalógust kedvelőknek ajánljuk a www.kotta.info oldalt, ahol nemcsak különféle szem-
pontok szerint böngészhet saját kiadónk és partnereink több tízezres kínálatában, de rendelést 
is küldhet kedvenc kottaboltjának, sőt hitelkártyás fizetéssel közvetlenül is vásárolhat. 

Bízunk benne, hogy a tisztelt zenetanárok, növendékek, előadóművészek hasznosan és 
örömmel fogják használni nyomtatott és on-line katalógusunkat, és az érdeklődésüket felkeltő 
valamennyi kiadványunkat.

úTmuTaTó a KaTalógus 
HasZnálaTáHoZ

Bevezető
 

„Csak tiszta forrásból…”

• a kiadványok azonosítási számát (Z. szám) 
mindig külön sorban, a címek előtt tüntet-
jük fel. (Kérjük, hogy megrendeléseikre 
a művek azonosítási számát feltétlenül 
vezessék rá.)

• a művek jegyzékét hangszerek szerint, 
azon belül a szerzők aBc-rendjében 
adjuk meg. 

• a különböző sorozatokhoz tartozó művek  
a megfelelő hangszereknél és a kata-
lógus végén a sorozatok címszó alatt, 
külön fejezetben is megtalálhatók. 

• a gyűjteményes kiadványok listáját mindig 
a hangszerkategóriák végén közöljük. 

• a közreadók nevei a művek címe után 
zárójelben szerepelnek.

• a pedagógiai jellegű zongora-, hegedű-  
és gordonkaművek nehézségi szintjét a 
kiadványok címe (kötetszáma) után szög-
letes zárójelben lévő számmal jelöljük:  
[1] = nagyon könnyű, [2] = könnyű,  
[3] = középnehéz, [4] = nehéz,  
[5] = nagyon nehéz

• a versenyművek zongorakivonatait a meg-
felelő hangszereknél, a partitúrát, szó-
lamanyagot és zongorakivonatot együtt a 
versenyművek címszónál soroljuk fel. 

• a kamaraművek hangszerösszeállítását 
csak azoknál a műveknél jelöljük,  
amelyekben az eltér a megszokottól, pl. 
vonóstriónál nem hegedű–brácsa–cselló, 
stb.

szerződött kiskereskedelmi partnereink kiad-
ványainkat közvetlenül a kiadó raktárától is 
megrendelhetik: 
113� budapest, Kresz g. u. 16. postacím: 1370 
budapest, pf. 3��., e-mail: rendeles@emb.hu; 
tel. és fax: 339-8625). Bővebb felvilágosításért 
kérjük, forduljanak kereskedelmi osztályunkhoz 
(e-mail: info@emb.hu, tel.: �36-1104.

a katalógus szerkesztését 2012. július 1-jén 
zártuk. Újabb katalógus kiadásáig új kiad-
ványainkról a www.emb.hu weboldalon és 
elektronikus hírlevelünkben adunk hírt.

rövidítések, jelek

pt. = partitúra; sz. = szólamok; jpt. = játszópar-
titúra; kispt. = kispartitúra; karpt. = karpartitúra; 
zgk. = zongorakivonat; zkari = zenekari

(a) = angol szöveg; (e) = eredeti szöveg; (l) = 
latin szöveg; (m) = magyar szöveg; (n) = német 
szöveg; (ol) = olasz szöveg; (or) = orosz 
szöveg; (r) = román szöveg; (sp) = spanyol 
szöveg; (szl) = szlovák szöveg

mf = a music forum, bratislava kiadványa

o = előkészületben lévő kiadványok
 = egyedi megrendelésre készülő kották
új  = 2008 ii. féléve és 2012 első féléve 
között megjelent kiadványok
a „d”-vel kezdődő katalógusszámok a webol-
dalunkról letölthető digitális kottákat jelölik

a  zeneművek a hatályos magyar szerzői jogi törvény (1999. évi lXXvi. törvény) és a nem-
zetközi jogszabályok szerint a szerző életében és halála után hetven évig védettek. szerzőnek 
számít nemcsak a zeneszerző, hanem a szövegíró és az átdolgozó is. 

a jogvédett művek sem egészben, sem részleteiben nem másolhatók reprográfiai eszközökkel 
(fénymásoló, szkenner, fényképezőgép, stb.), kivéve archiválási és tudományos kutatási céllal. 

jogvédett kottát sem magáncélra, sem nyilvános könyvtári ellátás, sem egyéb belső intézményi 
cél érdekében nem szabad másolni, (szjt. 35. § (1) és (4) bek., 21. § (1) bek., 33. § (4) bek., 
38. § (5) bek.) azaz tiltott a kották másolása tanórai oktatás keretében, zenei versenyek és más 
fellépések okán és az otthoni gyakorlás érdekében is.

a kottagyűjtemények a szerzői jogi törvény 7. § alapján az egyéni-eredeti szerkesztésre tekintet-
tel élvezhetnek szerzői jogi védelmet attól függetlenül, hogy a gyűjteményben szereplő művek 
védelem alatt állnak-e. a pedagógiai céllal készült kottagyűjtemények esetében az eredeti (és már 
nem jogvédett) művekhez hozzáadott értékek miatt (oktatást és előadást segítő megjegyzések, 
instrukciók, átdolgozás, hangszerelés) a szerkesztés egyéni-eredeti jellegének illetve az önálló 
alkotásnak a feltétele teljesül.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tiltott kottamásolási tevékenységnek súlyos jogi (polgári peres 
és büntetőügyi) következményei lehetnek.

nem jogvédett művet tartalmazó kiadvány esetében a kiadó által elvégzett kutatási, közreadási, 
kottagrafikai, nyomdai és kereskedelmi munka megbecsülését kérjük, amely lehetővé tette a mű 
eljuttatását önhöz.

Ha ön lemásol egy kottakiadványt, törvényt sérthet, de mindenképp megfosztja a kiadvány 
létrehozóját a munkájáért, szellemi tulajdonáért járó jogos juttatástól.

Kérjük ezért, hogy ne készítsen másolatot egyetlen kottaoldalról sem, ne adja, és ne vegye 
kölcsön a kiadványt lemásolás céljából.

a kották illegális fénymásolásához való hozzáállásunkban a törvényi tiltáson túl a tisztelet a 
kulcsszó. a szerző, akinek a művét előadva tanulunk, tanítunk, sikert aratunk, pénzt keresünk 
vagy „csak” örömünket leljük, megérdemli azt a tiszteletet, hogy nem fosztjuk meg a kotta eladása 
után neki vagy jogutódjának járó honoráriumtól. ez a díj ugyanis benne van a kotta árában. a 
kiadványok szerzője, szerkesztője, közreadója kiadói szerződést köt zeneműkiadónkkal művének, 
szellemi tulajdonának kizárólagos felhasználásra. ez a szerződés kimondja, hogy művét csak 
zeneműkiadónk többszörözheti és árusíthatja. a bevételből a szerző vagy jogutódja részesedik, 
ez megélhetésének részét képezi.

a  zeneműkiadó a hivatalosan eladott kották száma alapján fizeti a szerzői honoráriumot, ez alapján 
dönt az utánnyomásokról, a szerző új műveinek kiadásáról. az illegális fénymásolás ezért végül is 
azt eredményezi, hogy ritkulnak és drágulnak az utánnyomások és kevesebb új kotta jelenik meg. 
Hosszú távon az is rosszul jár, aki pillanatnyi hasznot remélt az „ingyen másolt” kottából…

Köszönjük, hogy tiszteletben tartja a szerzők jogait, és nagyra becsüljük együttműködését, 
ami lehetővé teszi a kottakiadás fennmaradását, fejlődését, a kiadványok árának elfogadható 
szinten tartását.
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Dubrovay László
Öt zongoradarab
„EMB Contemporary Music”

Z. 14760
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 21 × 29,7 cm
Terjedelem: 12 oldal
Borító: kartonált

Az 1971-ben komponált mű professzionális előadók számá-
ra készült. Poszt-weberni, szabad tizenkétfokú technikával 
íródott, hangzásvilágát a gyakran mind a tizenkét hang har-
móniává építése, a disszonáns hangközök nagy térben (tág-
fekvésben) való elhelyezése vagy tömbökké összesűrítése 
jellemzi. A rövid karakterdarabok igen sokféle gesztust, 
emóciót tartalmaznak, a vicces játékosságon, az erőszakos, 
minden keretet szétfeszítő „Sturm und Drang” magatartá-
son keresztül a siratóénekig és a himnikus megváltás remé- 
nyéig.

Kocsár Miklós
Zongoradarabok

A kötet egy fiatal zeneszer-
ző első szárnypróbálgatá-
sait tartalmazza. Meglepő-
nek tűnhet, hogy a darabok 
egyáltalán nem mutatják 
azokat a stílusjegyeket, ame-
lyek az 1950-es évek köze-
pének magyar zeneszerzését 
jellemezték. Ezek az ará-
nyosan formált miniatűrök 
a szerző sokirányú, sokszí-
nű érdeklődését tükrözik: a 

határozott tonális viszonyok és a szabad tizenkétfokúság 
vagy akár a dodekafónia használata egyaránt jellemző rá-
juk, zenei nyelvezetük ugyanakkor mégis alapvetően ma-
gyar. A hosszabb-rövidebb karakterdarabok a magasabb 
zeneiskolás foktól a középfokig kínálnak játszani valót a 
zongorázni tanulóknak.

Z. 14655
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

KOCSÁR
ZOngORadaRabOK

pianO pieCeS
KLaVieRSTÜCKe

piÈCeS pOUR pianO

ediTiO MUSiCa bUdapeST
Z. 14 655

Miniature ~ Öt kis zongoradarab • Five little piano pieces • Fünf  kleine 

Klavierstücke • Cinq petites pièces pour piano ~ négy vázlat • Four sketches •

Vier Skizzen • Quatre esquisses ~ Sonatina

Kocsár Miklós (*1933) a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián Farkas 
Ferenc tanítványa volt. Zeneszerzõi pályája során egyaránt írt kantátá-
kat, miséket, oratóriumot, zenekari darabokat, versenymûveket, hang-
szeres szólódarabokat és dalokat. Többnyire magyar költõk verseire, 
illetve liturgikus szövegekre komponált kórusmûveit Észak-Amerikától 
Japánig ismerik és éneklik. Mûveinek sajátos stílusjegye a szép hangzás-
ra való törekvés és a szigorú formai arányok igénye. Munkásságának elis-
meréseként számos díjban részesült, s 2000-ben megkapta a legnagyobb 
magyar állami mûvészeti kitüntetést, a Kossuth-díjat is. A kötetben az 
1950-es években komponált, mindeddig kiadatlan négy zongoradarab-
ciklusa szerepel. 

*  *  *
Miklós Kocsár (b. 1933) was a pupil of Ferenc Farkas at the Ferenc Liszt Academy of Music, Buda-
pest. In the course of his career as a composer he has written cantatas, masses, an oratorio, orches-
tral pieces, concertos, solo instrumental pieces and songs. His choral works, mostly composed to 
verses by Hungarian poets or to liturgical texts, are known and sung from North America to Japan. 
Special stylistic features of his work are his quest for beauty of sound and insistence on strict formal 
proportions. In recognition of his work he has gained many prizes, and in 2000 he received the 
highest artistic award conferred by the Hungarian state, the Kossuth Prize. This volume contains 
four hitherto unpublished cycles of piano pieces composed in the 1950s.

* *  *
Miklós Kocsár (*1933) studierte an der Budapester Musikakademie „Ferenc Liszt“ als Schüler von 
Ferenc Farkas. Im Zuge seiner Komponistenlaufbahn schrieb er Kantaten, Messen, ein Oratorium 
ebenso wie Orchesterstücke, Konzerte, instrumentale Solostücke und Lieder. Seine vor allem nach 
Dichtungen ungarischer Meister, aber auch nach liturgischen Texten komponierten Chorwerke 
kennt und singt man weltweit von Nordamerika bis Japan. Zu den besonderen Merkmalen seiner 
Werke zählen sein Streben nach schönen Klängen und die Ambition zu strengen formalen Propor-
tionen. In Anerkennung seines Schaffens wurden ihm zahlreiche Preise zuteil. So wurde ihm im 
Jahre 2000 auch die höchste ungarische staatliche Auszeichnung auf dem Gebiet der Kunst, der 
Kossuth-Preis verliehen. Der vorliegende Band enthält vier bisher unveröffentlichte Klavierzyklen 
aus den fünfziger Jahren. 

*  *  *
Miklós Kocsár (né en 1933) a été  l’élève de Ferenc Farkas à l’Académie de Musique Ferenc Liszt  
de Budapest. Pendant sa carrière, il a composé des cantates, des messes, un oratorio, des pièces 
pour orchestre, des concertos, des solos instrumentaux et des chansons. On connaît et chante ses 
oeuvres chorales – composées dans la plupart des cas sur des poèmes de poètes hongrois ou des 
textes liturgiques – de l’Amérique du Nord au Japon. Les marques caractéristiques de ses oeuvres 
sont la recherche de l’euphonie et l’exigence de strictes proportions formelles. En reconnaissance 
de son oeuvre, il a reçut un nombre important de prix. Notamment, il a obtenu en 2000 la plus 
haute distinction de l’État hongrois, le prix Kossuth. Ce recueil contient les quatre cycles de pièces 
pour piano composés dans les années 1950 et jusqu’ici inédits.
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Kurtág György
Hét Bach-korál
Átiratok zongorára, négy kézre

A jelen gyűjtemény a szer-
zőnek az „Átiratok Machaut- 
tól J. S. Bachig” című kötet 
megjelenése óta komponált 
négykezes Bach-átiratait tar-
talmazza. Ezek eredetileg a 
Kurtág-házaspár, Márta és 
György saját használatára 
íródtak, és gyakran szólal-
tak meg a „Játékok” darabjai 
mellett a házaspár négyke-
zes zongora- illetve pianino-
koncertjein.

PIANO  •  KLAVIER

�

KURTÁG
Hét Bach-korál
Átiratok zongorára, négy kézre

Seven Bach-Chorales
Transcriptions for piano four hands

Sieben Bach-Choräle
Übertagungen für Klavier zu vier Händen

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T
Z. 14 704

GyöRGy KuRtáG
Seven Bach-Chorales
transcriptions for piano four hands

Sieben Bach-Choräle
Übertragungen für Klavier zu vier Händen

the present collection contains the composer’s Bach 
transcriptions for piano four hands written since the 
publication of his volume of “transcriptions from 
Machaut to J. S. Bach”. these were originally com-
posed for the Kurtágs, György and his wife Márta, for 
their own use, and they were often played, together 
with the “Játékok” [Games] pieces, at the couple’s 
piano four hands concerts.

Die vorliegende Sammlung ist der Anhang zum Band 
„Übertragungen von Machaut bis J. S. Bach“ von 
György  Kurtág. Diese Stücke entstanden ursprünglich 
zum eigenen Gebrauch des Ehepaars Kurtág, Márta 
und György, und erklangen häufig neben den Stücken 
aus „Játékok” [Spiele] im Rahmen der vierhändigen 
Klavier- und Pianinokonzerte des Ehepaars. 

the volume contains transcriptions of the following 
Bach-chorales / Der Band enthält transkriptionen der 
nachstehenden Choräle Bachs:

Nun komm’der Heiden Heiland (BWV 599); Herr Christ, 
der ein’ge Gottes-Sohn (BWV 601); Gott, durch deine 
Güte (BWV 600); Das alte Jahr vergangen ist (BWV 614); 

 Grade / Schwierigkeitsgrad: medium / mittelschwer

Other transcriptions of the composer / Andere Übertra-
gungen des Komponisten

Transcriptions from Machaut to J. S. Bach for piano (duet
and six hands) and for two pianos / Übertragungen von 
Machaut bis J. S. Bach für Klavier (vier und sechshänding) 
und für zwei Klaviere (1976, 1985)

Order No. / Bestellnr.: 13�23

Size / Format: 23 × 30,2 cm
Number of pages / Umfang: 26
Cover / Einband: hard-paper-bound, foil / kartoniert, Folie

Order No. 
Bestellnr.
14704

Price / Preis: EuR 13,95
Code / Kode: O
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Alle Menschen müssen sterben (BWV 643); Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir (BWV 687); Dies sind die heili’gen zehn Ge-
bot’ (BWV 653).

Herr Christ, der ein’ge Gottes-Sohn
BWV 601

NewPub2010.indd   8 2010.03.02.   9:55:32

Z. 14704
Nehézségi szint: közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 26 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Kurtág György
Játékok VIII
négy kézre és két zongorára

A korszakalkotó zongorami-
niatűrök 8. kötete Kurtág ze-
nei naplójegyzeteinek, sze-
mélyes üzeneteinek 1982 
és 2005 között komponált 
darabjait tartalmazza. A ko-
rábbi kötetekhez hasonlóan 
e füzet darabjainak legtöbb-
jét szerzőjük a művészi és 
szellemi környezetét jelentő 
barátoknak ajánlja, de van 
köztük emlékdarab is.

�

PIANO  •  KLAVIER

Size / Format: 23 × 30,2 cm 
[double pages / Doppelseiten (46 × 30,2 cm)]
Number of pages / Umfang: 50
Cover / Einband: hard-paper-bound, lacquered / kartoniert, lackiert

Order No.
Bestellnr.
14591

Price / Preis: EUR 15,95
Code / Kode: R

KURTÁG

JÁTÉKOK
SPIELE
GAMES

VIII
zongorára  –   für Klavier  –  for piano

EDITIO MUSICA BUDAPEST
Z. 14 591

The 8th volume of Kurtág’s outstanding piano mini-
atures includes 16 of his personal musical notes, mes-
sages composed between 1982 and 2005. Just as in the 
case of the earlier volumes Kurtág dedicates most of 
these pieces to members of his artistic and intellectual 
circle of friends, although some of them are homages. 

GyöRGy KURTáG
Games VIII / Spiele VIII
for piano duet and two pianos / für Klavier zu vier 
Händen und für zwei Klaviere

 Grade / Schwierigkeitsgrad: medium and difficult /   
mittelschwer und schwer

Titles of volume 8 of the series: Flowers we are, One more 
voice from far away, Responsorium, Hommage à J. S. B., Dirge, 
Study to Pilinszky’s “Hölderlin” [position exercise], Beating – 
Quarreling, A quiet farewell to Endre Székely, Pilinszky János: 
Waltz – for two pianos, Faltering, Flowers we are ... for Miyako, 
Flowers we are ... [alio modo] for Miyako, In memoriam Sebõk 
György, ... tot ziens Jan ..., ... a solemn air ..., Flowers we are ... 
– for piano, upright piano and percussions.

Der 8. Band der epochemachenden Miniaturen enthält 
die zwischen 1982 und 2005 komponierten 16 Stücke 
der musikalischen Tagebuchaufzeichnungen, der per-
sönlichen Botschaften von Kurtág. Wie im Falle der 
früheren Bände, wird die Mehrzahl der Stücke dieses 
Heftes auch diesmal jenen Freunden des Komponisten 
gewidmet, die seine künstlerische und geistliche Um-
gebung bedeuten. 
Titeln des Bandes VIII der Serie: Blumen die Menschen ..., 
Noch eine Stimme aus der Ferne, Resposorium, Hommage 
à J. S. B, Klagegesang, Studie zu „Hölderlin“ von Pilinszky 
[Positionsübung], Schlage – Zank, Stiller Abschied von Endre 
Székely, Pilinszky János: Walzer – für zwei Klaviere, Stolpernd, 
Blumen die Menschen ... für Miyako, Blumen die Menschen 
... [alio modo] für Miyako, In memoriam Sebõk György, ... tot 
ziens Jan ..., ... a solemn air ..., Blumen die Menschen ... für 
Flügel, Pianino und Schlagzeug.

ISMN 979 0 080 14591 3
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Sirató

Klagegesang

Dirge
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Z. 14591
Nehézségi szint: közepes, nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
[dupla oldalak (46 × 30,2 cm)]
Terjedelem: 50 oldal
Borító: kartonált, lakkozva
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Lakos ágnes
a barátságos zongoraiskola 1-2

Lakos Ágnes írja négykötetes, Christina Diederich vidám 
képeivel illusztrált zongoraiskolájáról: „Egy barátságos 
zongoraiskola, száraz ujjgyakorlatok nélkül, teli kis mes-
terművekkel és tarka, mint egy képeskönyv! A zongorajá-
tékot a kezdetektől csak szép és jó műveken lehet megta-
nulni. J. S. Bach gyermekei és számos tanítványa számára 
mesteri karakterdarabokat komponált; a 18. századi zon-
goraiskolák olyan előadási darabokat válogattak, amelyek 
segítségével a tanuló a zongorával való első találkozásától 
előadónak érezhette magát. Pontosan ez a mi célunk is.” 
A négy füzet zongoradarabjai a zenetörténet majd minden 
stíluskorszakát képviselik. A számos három- illetve négy-
kezes művet a tanárral vagy akár egy másik növendékkel 
együtt lehet előadni. A minden füzet végén megtalálható 
„Zenei kiskönyvtár”-ban a növendékek a zongoraiskolá-
ban szereplő zeneszerzők rövid életrajzát, valamint a zenei 
szakkifejezések magyarázatát találják meg.

szlovák-magyar kiadás
zeneszerző-munkatárs Orbán györgy
Fordította: samarjay Mária

1. kötet – Z. 14749  
Nehézségi szint: könnyű
Méret: 23,5 × 31 cm 
Terjedelem: 108 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

2. kötet – Z. 14750
Nehézségi szint: könnyű 
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 96 oldal 
Borító: kartonált, fóliázva

Román-magyar kiadás
zeneszerző-munkatárs Orbán györgy
Fordította: Marius Tabacu

1. kötet – Z. 14753 
Nehézségi szint: könnyű
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 108 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

2. kötet – Z. 14754
Nehézségi szint: könnyű
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 96 oldal 
Borító: kartonált, fóliázva

az első kötet CD mellékletet tartalmaz
a 3.-4. kötet előkészületben
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Napíš noty na päť linajok a vyhľadaj ich aj na klavíri!  
Kottázd a hangokat az öt vonalra és keresd meg őket a zongorán is!

Rytmus – A ritmus

Celé jablko
Celá nota

Egész alma
Egész hang      

Dve polovičky jablka 
Dve polové noty
Jedna trvá polovicu
z hodnoty celej noty

Két fél alma
Két fél hang
Fele olyan hosszúak
mint az egész hang

Štyri štvrtiny jablka
Štyri štvrťové noty
Jedna trvá štvrtinu 
z hodnoty celej noty

Négy negyed alma
Négy negyed hang
Negyed olyan hosszúak
mint az egész hang

Baratsagos1_p1-50.indd   14 2011.07.08.   11:00:19

t Z. 14 754

Să dansăm cu veselie! – Táncoljunk vidáman!

BaratsagosRoman2_52-96.indd   52 2011.09.27.   13:23:39

Editio Musica Budapest      Music Forum, Bratislava

Z. 14 749  
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A barátságos zongoraiskola
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L A K O S

�Veselá klavírna škola
A barátságos zongoraiskola
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Editio Musica Budapest      Music Forum, Bratislava
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L A K O S  

�Şcoala pianistica prietenoasa
A barátságos zongoraiskola
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Liszt Ferenc
emléklapok – Miniatűrök
zongorára
az Új liszt-Összkiadás köteteiből válogatta  
és kommentálta kaczmarczyk adrienne

Liszt Ferencet, a 19. század 
legnagyobb pianista-zseni-
jét kevéssé ismert oldaláról 
szeretné bemutatni ez a vá-
logatás: a zongoraminiatű-
rök mestereként. Míg hosszú 
évek alatt írott nagyszabású 
művei – a zongoraverse-
nyek, a szimfonikus művek 
vagy a Krisztus-oratórium 
– Lisztet vívódó, nehezen al-
kotó zeneszerzőként állítják 

elénk, addig a monumentális vonulat árnyékában megbúvó 
„moment musicalok” többnyire rögtönzés közben, a kom-
pozíciós ötlet felvillanása és első lejegyzése pillanatában 
örökítik meg őt. A válogatásunkban szereplő miniatűrök 
végigvezetnek az alkotói életút hat évtizedén (1827–1885), 
az ifjúi szárnypróbálgatásoktól kezdve egészen a végső 
búcsúig. Amelyik darab nem vált utóbb ciklus részévé 
vagy egy nagyobb lélegzetű kompozíció kiindulópontjává, 
annak kézirata rendszerint az ismeretlenség homályában 
maradt egy-egy zongorista-tanítvány vagy rajongó féltve 
őrzött emlékeként.

Z.14 758
: M

em
ento Pages – M

iniatures
Liszt

E d i t i o  M u s i c a  B u d a p e s t  Z . 1 4  7 5 8

Gedenkblätter – Miniaturen
Memento Pages – Miniatures

Feuilles  commémoratives –
     Miniatures

Emléklapok – Miniatűrök

200
Franz Liszt

1811           2011

for piano  ·  für Klavier ·  pour piano  ·  zongorára

This volume has been published to mark 

the 200th anniversary of Liszt’s birth, and 

contains rarely heard, particularly beautiful 

pieces. The editor of the volume selected 

all these works from our Complete Critical 

Edition of Liszt’s œuvre.

Diese Noten erschienen anlässlich des 

200-jährigen Liszt-Jubiläums und enthalten 

besonders schöne, selten gespielte 

Stücke. Sämtliche Werke wurden vom 

Redakteur des Bandes aus der Kritischen 

Liszt-Gesamtausgabe unseres Verlages 

ausgewählt.

Parue pour le 200e anniversaire de la 

naissance de Franz Liszt, cette partition 

réunit des pièces particulièrement belles 

et rarement interprétées. Le rédacteur du 

volume a choisi toutes les œuvres dans 

l’Édition Critique Complète Liszt de l’éditeur.

Ez a kotta Liszt Ferenc születésének 200. 

évfordulójára jelent meg, és ritkán hallható, 

különleges szépségű darabokat tartalmaz. A 

kötet szerkesztője valamennyi művet a kiadó 

Liszt Kritikai Összkiadásából válogatta.

Z. 14758
Nehézségi szint: közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 68 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

orbán György
Varázserdő
kis zongoradarabok

Orbán György (1947), er-
délyi születésű komponista 
a mai magyar zeneszerző-
középgeneráció egyik leg-
jelentősebb tagja, zenekari 
és vokális műveit nagy si-
kerrel játsszák szerte a vi-
lágon. Gyermekeknek szánt 
darabjait eredetileg a kiváló 
zongorapedagógus, Lakos 
Ágnes „A barátságos zongo-

raiskola” című kiadványa számára komponálta. A művek a 
zongoraiskola nehézségi sorrendjében követik egymást. A 
kompozíciók között számos három- és négykezes mű is ta-
lálható, amelyeket a kezdő zongorista tanárával vagy egy 

Papp Lajos
a kővágó
tizenhárom kis zongoradarab kezdőknek 
japán mese nyomán

másik növendékkel együtt adhat elő. A kottához mellékelt 
CD-n a gyűjtemény valamennyi darabja felhangzik. A 
2010-ben, Magyarországon készült felvételen Lakos Ág-
nes zeneiskolás tanítványai játszanak.

Egy régi japán mese egyes 
jeleneteit komponálta meg a 
zeneszerző tizenhárom köny- 
nyű kis zongoradarab for-
májában. A zongoradarabok 
mellett maga a mese is olvas-
ható a kötetben (az eredeti 
japán, valamint magyar, an-
gol és német nyelven), ezáltal 
a sorozat mintegy színpadi 
produkcióként is előadható: 
egy gyermek narrátorként 

olvassa a mesét, míg egy (vagy több) másik gyermek a 
történet megfelelő pontjain eljátssza az odaillő darabot. A 
kiadvány a japán-magyar együttműködés 50 éves évfordu-
lójára jelent meg.

Z. 14742
Nehézségi szint: könnyű
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 52 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Z. 14671
Nehézségi szint: könnyű
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 oldal
Borító: kartonált, fóliázva


Cd melléklettel
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Z. 14773
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 48 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Csodagyermek-zeneszerzők
zongorára
Válogatta és közreadja Péteri Judit

A gyűjtemény Mozart, Bee-
thoven, Mendelssohn, Liszt, 
Chopin, Csajkovszkij, R. 
Strauss és Bartók gyermek-
kori (14 éves kor alatt kom-
ponált) zongoradarabjaiból 
közöl válogatást. A gyer-
mek-zeneszerzőknél általá-
ban hiába keressük a később 
rájuk jellemző, egyéni stí-
lust, ők még azt a zenei nyel-
vet beszélik, amit az adott 

életkorukig megismertek. Ezért, ahogyan a címlapon lát-
ható portrék némelyikéről is nehéz megállapítani, hogy 
kit ábrázol, úgy a darabok legtöbbjénél sem sok eséllyel 
tippelhetnénk a szerzőre. Úgy tűnik, e zseniális gyerme-
kek képzeletét mindenekelőtt a tánczene ragadta meg, így 
a kötetbe felvett darabok legtöbbje is tánc: menüett, kont-
ratánc, polonéz, mazurka, keringő vagy polka. Minden 
bizonnyal a mai gyermekek is szívesen játsszák majd a 
velük egykorú kis komponisták műveit, melyek nehézségi 
foka az egészen könnyűtől a zeneiskolák legfelsőbb osz-
tályáig terjed – így a növendékek éveken át folyamatosan 
használhatják a kötetet.

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T Z .  1 4 7 7 3

Child Prodigy 
Composers Quand les enfants

 prodiges sont 
 compositeurs

Wunderkinder
als Komponisten

for piano . für Klavier . pour piano  
zongorára

Csodagyermek-
zeneszerzok

„Hits & RaRities” sorozat
zongorára
Válogatta és közreadja Péteri Judit 

„slágerek és ritkaságok” – már a cím jelzi a sorozat 
célkitűzését: a legnagyobb zeneszerzők nagyon ismert, 
nagyon népszerű (könnyű, illetve közepesen nehéz) 
zongoradarabjai mellett ritkán játszott vagy épp teljesen 
ismeretlen műveket egy kötetben hozzáférhetővé tenni. 
a válogatás legfőbb szempontja a ritkaságoknál is a 
zenei minőség volt, az, hogy ezek a darabok is hamar 

slágerré válhassanak.

Beethoven
A kötet összeállításának célja az volt, hogy nem túlságo-
san hosszú és technikailag nem túlságosan nehéz dara-
bokat gyűjtsünk csokorba úgy, hogy a gyűjtemény minél 
változatosabb legyen, s Beethoven minél többféle arcát 
mutassa meg. A művek nem nehézségi sorrendben, hanem 

nagyjából a keletkezés sorrendjében követik egymást. 
Nem a legkorábbiak a legkönnyebbek, a már 2-3 évi zon-
goratanulás után is játszhatók a gyűjtemény közepe táján 
helyezkednek el.

Z. 14654
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

scarlatti
16 szonáta

Bach mellett Domenico Scarlatti a másik barokk szerző, 
akinek a billentyűs művei igen jól hangzanak a mai zon-
gorán is. 555 fennmaradt, egytételes billentyűs szonátája 
közül 16 darabot választott ki a kötet közreadója. A rep-
rezentatív válogatás igényével készült összeállítás ízelítőt 
ad a Scarlatti-szonátáknak a karakterek, szövésmódok és 
billentyűs technikák tekintetében is hihetetlenül gazdag 
világából: dallamos Andanték és etűdszerűen pergő, ha-
tásos Allegrók, a spanyol népzene és a gitár-játékmód által 
ihletett darabok, illetve a bécsi klasszikus stílust előlegező 
szonáták egyaránt helyet kaptak benne. A szerző személyén 
kívül egyvalami közös csak bennük: a technikai követel-
mények tekintetében egyik sem lépi túl a közepes szintet.

schumann

A kötet tartalma: Erdei jelenetek, Nr. 1, 6, 9; „Álmodozás”; 
Albumlapok, Op. 124, Nr. 4, 6, 15, 16; Arabeszk, Op. 18; 
D-dúr novellette, Op. 21, Nr. 4

Z. 14695
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 56 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Z. 14658
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 oldal
Borító: kartonált, fóliázva 

230x302.indd   1 2/18/10   1:12:23 PM
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WilhelM FrieDeMann, Carl PhiliPP eManuel,  
jOhann ChristOPh FrieDriCh, jOhann Christian

Bach
könnyű zongoradarabok

Johann Sebastian Bach négy zeneszerző-fia a barokk és a 
bécsi klasszika közti „átmeneti” korszak meghatározó je-
lentőségű alakja. A 18. század közepe táján nemcsak mint 
komponisták, hanem mint a billentyűs hangszerek mesterei 
is nagyban elősegítették az ezekben az évtizedekben zajló 
hatalmas stílusváltást. E füzet válogatást nyújt a Bach-fiúk 
billentyűs műveinek jellemző műfajaiból, s ezáltal kitűnő 
bevezetést is ad a növendéknek a bécsi klasszika, Haydn, 
Mozart és Beethoven darabjaihoz.

Z. 14699
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 52 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Bravissimo!
Híres dallamok zongorára

A kötet előadási darabokat kínál a zeneiskolák magasabb 
osztályainak, egyszersmind bepillantást enged a 19. század 
zenei világába. A kor népszerű zeneműveinek – operák-
nak, zenekari és kamarazenei műveknek – egyes részlete-
iből zongoradarabok születtek. Nem egyszerű zongoraki-
vonatok ezek, hanem igazi zongoraművek, hiszen szerzőik 
a kor neves komponistái és zongoraművészei voltak.

Z. 14701
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 52 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

„FeDeZZüK FeL újRa!” sorozat
Összeállította és közreadja Lakos Ágnes

a sorozat köteteiben hol egy zeneszerző, hol egy műfaj vagy zenetörténeti korszak, hol európa egyik kevésbé ismert 
területe kerül reflektorfénybe. Méltatlanul elfeledett régi pedagógiai szerzők előadási darabjai, zeneileg is vonzó etűdjei, 
négykezesek, különféle típusú variációk, hatásos „ráadás”-darabok… mind-mind felfedezésre vár!

Musical Expeditions   Fedezzük fel újra!

Con variazioniEasy Piano Pieces  Leichte KlavierstückePièces faciles pour piano  Könnyû zongoradarabok  

Händel • C. P. E. Bach • Haydn • Purcell • A. Scarlatti • Weber

EDITIO MUSICA BUDAPESTZ. 14 801

•

fedezzükplussz2011_Layout 1  2011.12.23.  14:49  Page 2

Musical Expeditions Fedezzük fel újra!

Northern Lights • Nordlicht Aurore boréale • Északi fényRomantic piano pieces • Romantische Klavierstücke 

Pièces romantiques pour piano • Romantikus zongoradarabok

EDITIO MUSICA BUDAPESTZ. 14 761

•

fedezzükplussz_Layout 1  2011.03.03.  16:43  Page 1

Musical Expeditions Fedezzük fel újra!

Hummel
Easy Piano Pieces

Leichte Klavierstücke  • Pièces faciles pour piano
Könnyû zongoradarabok

EDITIO MUSICA BUDAPESTZ. 14 802

•

fedezzükplussz2011_Layout 1  2011.12.23.  14:49  Page 1

Con variazioni
könnyű zongoradarabok

A „Fedezzük fel újra” sorozatcím ennél a kötetnél nem 
csak a többé-kevésbé elfeledett zeneszerzőkre vonatkozik, 
hanem a különféle variáció-típusokra is. A zeneiskolás 
gyermekek szellemi és fizikai teljesítőképességét egy sok 
variációból álló mű valószínűleg meghaladná, ezért a kötet 
anyaga csupa rövidebb, csak néhány variációt tartalmazó, 
s így a növendékek számára könnyen átlátható és befogad-
ható darabból áll.

Z. 14801
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 52 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Északi fény
romantikus zongoradarabok

A svéd, finn, norvég és dán szerzők karakterdarabjaiból ösz-
szeállított gyűjtemény jól példázza, hogy Európa kevésbé 
reflektorfényben álló tájain is akad még felfedezni való. A 
kötet szerzői a maguk korában valamennyien híres kompo-
nisták, az európai zeneéletnek nemcsak résztvevői, de ala-
kítói is voltak: a norvég Agathe Backer-Grondahl például 
Liszt Ferenc és Hans von Bülow tanítványa, a svéd Ludvig 
Norman maga is kiváló zongoraművész, Niels Wilhelm 
Gade pedig a legjelentősebb dán romantikus zeneszerző, a 
lipcsei Gewandhausorchester karmestere, Mendelssohn és 
Schumann barátja.

Z. 14761
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 60 oldal
Borító: kartonált, fóliázva
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kaleidoscope
romantikus zongoradarabok

A kötetben található karakterdarabok különös pedagógiai 
értékét az adja, hogy technikai követelményeik nem lépik 
túl a zeneiskolai szintet. Úgy vezetik be tehát a növendéket 
a romantikus stílus világába, hogy közben nem kell meg-
küzdenie például Chopin vagy Liszt zongoraműveinek 
roppant nehézségeivel.

Z. 14702
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 52 oldal
Borító: kartonált, fóliázva 

Maestro e scolaro
négykezes etűdök zongorára

A kamarazenélést a zongorista-növendék a négykezesen 
keresztül ismerheti és szeretheti meg a legkönnyebben. A 
kötet nem véletlenül utal Haydn híres darabjának címére 
(Il maestro e lo scolare), a benne található négykezes etű-
dök ugyanis a tanár és a növendék együttmuzsikálására 
adnak alkalmat. A tanár játszhatja mindig a nehezebb szó-
lamot (ez hol a ’Secondo’, hol a ’Primo’), a növendék a 
könnyebbet.

Z. 14703
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 52 oldal
Borító: kartonált, fóliázva 

Majkapar
könnyű zongoradarabok

Majkapar (1867–1938), aki az 1910-es évektől a Szentpé-
tervári Konzervatórium zongoratanára volt, nagy elődjei 
– Schumann, Csajkovszkij – nyomdokában járva számos 
sorozatot írt gyermekeknek. Az utóromantikus stílusban 
komponált hangulatos és szellemes darabok címei bein-
dítják a kis előadók fantáziáját. A különböző sorozatokból 
való összeállítás lehetőséget ad a zongorát tanulók hang-
verseny-repertoárjának bővítésére. 

Z. 14692
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 44 oldal
Borító: kartonált, fóliázva 

Presto e leggiero
zongoraetűdök minden hétre

A zeneiskolai növendék egy esztendeig tartó „játékon” ke-
resztül fejlesztheti technikai tudását: az 52 darabot tartal-
mazó füzet az év minden hetére kínál egy-egy etűdöt. A 
rövidke művek nem száraz ujjgyakorlatok, hanem kerek 
kis kompozíciók. A szorgalmas tanuló egy év alatt végig-
játszva őket, minden technikai probléma megoldásához 
talál bennük segítséget. A kötet végén – ráadásként – még 
néhány hosszabb, előadási darabként is használható etűd 
is helyet kapott.

Z. 14700
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 36 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

szláv miniatűrök
zongorára

A kötet lengyel, cseh és orosz szerzők, többek között 
Moszkowski, Smetana, Fibich és Glinka romantikus ka-
rakterdarabjait kínálja a felfedező kedvű ifjú zongoristák 
és tanáraik számára. De figyelmet érdemelnek a kevésbé 
ismert szerzők is, például Maria Szymanowska, aki ko-
rának egyik leghíresebb zongoravirtuózaként utazta be 
egész Európát, s aki Szentpéterváron a cári udvar első 
zongoristájának címét is elnyerte.

Z. 14762
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 56 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Johann nepomuk Hummel
könnyű zongoradarabok

Johann Nepomuk Hummel a bécsi klasszika és a romanti-
ka közötti átmeneti korszak egyik kulcsfigurája: Mozart-
tanítvány, Beethoven-kortárs, és a következő generáció 
zeneszerzőinek, mindenekelőtt Chopinnek a példaképe. 
Nem csak zeneszerző volt, hanem ennek a kornak az egyik 
legnagyobb, Európa-szerte hatalmas sikerrel koncertező, 
virtuóz zongoraművésze is, és ő írta a 19. század első fe-
lének egyik legfontosabb zongoraiskoláját (Ausführlich 
theoretisch-practische Anweisung zum Pianoforte Spiel). 
A gyűjteményben szereplő darabok nagy része ebből a 
zongoraiskolából való.

Z. 14802
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 48 oldal
Borító: kartonált, fóliázva 
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„új liszt összkiadás” 
Pótkötetek az I. és II. sorozathoz

Liszt Zeneműveinek Új Kiadása azzal a céllal 
indult útjára 1970-ben, hogy a mester  zeneműveit 
megbízható közreadásban tegye hozzáférhetővé. 
Az 1970 és 2005 között elkészült, a befejezett szóló-
zongoraműveket közreadó I. és II. sorozat után a 
Pótkötetek a zongoraművek annak idején kiadott, illetve 
kéziratban maradt korábbi verzióit, azóta előkerült 
önálló műveket, továbbá a töredékként fennmaradt 
jelentősebb kompozíciókat is tartalmazza.

Vingt-quatre [Douze] grandes Études
Mazeppa (1. változat) és más művek
4. pótkötet, zongorára
Közreadja Kaczmarczyk Adrienne

Ez a kötet újabb fontos lépés a Neue Liszt Ausgabe mint 
kritikai összkiadás szólózongora-sorozatának teljessé té-
tele felé: ennek a 12 koncertetűdnek a publikálásával a 
Transzcendes etűdök korábbi és technikailag nehezebb 
verziója 1911 óta először válik hozzáférhetővé az előadók 
és a kutatók számára. Az első Liszt-összkiadás köteteként 
megjelent 1911-es kiadással ellentétben az NLA közli né-
hány etűd szövegvariánsait, egy Fiszt-dúr albumlapot (fa-
csimilében és modern átírásban is), amely a tervezett 13. 
etűd vázlatának tekinthető, valamint az úgynevezett Ma-
zeppa és Ab irato etűd korábbi verzióját is. Helyet kapott 
a kötetben a rejtélyes albumlap, az úgynevezett „Prélude 
omnitonique” és néhány hasonló albumlap is.

KLAVIERWERKE
PIANO WORKS

ZONGORAMÛVEK

VINGt-quAtRE
GRANdES étudES

uNd ANdERE WERKE / ANd OtHER WORKS / éS MÁS MÛVEK

EdItIO MuSICA BudAPESt
Z. B 14 499
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z. 14499a
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 236 oldal
Borító: vászonkötés

z. 14499
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 220 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Harmonies poétiques et religieuses
korábbi verziók
6. pótkötet, zongorára
Közreadja Kaczmarczyk Adrienne

Az NLA I/9. kötetében 1981-ben jelent meg az Harmonies 
poétiques et religieuses (Költői és vallásos harmóniák) 
című zongoraciklus végleges, tíz tételből álló verziója. 
Liszt többször említette, hogy kiemelt jelentőséget tulaj-

donít ennek a ciklusnak, s ezt azzal is bizonyította, hogy 
közel két évtizedet (1835–1853) szánt a megírására. Ez az 
összkiadás-kötet a genezis rejtelmeibe avatja be az érdek-
lődőt a ciklus számára papírra vetett, 17 befejezett és 6 
töredékesen fennmaradt darab, továbbá a hozzájuk tartozó 
5 albumlap közreadásával. Az 1840-48 között komponált 
művek egyaránt megismertetnek a különféle ciklus-elkép-
zelésekkel és a végleges verzió tételeinek előtörténetével, 
nem egy közülük az improvizáló Lisztet idézi elénk. A 
kéziratban maradt kompozíciók közt gyöngyszemek is 
akadnak, mint például az önfeledt boldogság pillanatá-
ban fogant, ez idáig szinte ismeretlen Gesz-dúr zongora- 
darab.

Harold en Italie 
és más művek
9. pótkötet, zongorára
(Berlioz: Harold en Italie című művéhez  
brácsaszólammal)
Közreadja Mikusi Eszter, Kaczmarczyk Adrienne 

A kötet főként máig kiadatlan, vagy hozzáférhetetlen mű-
veket közöl. Berlioz szimfóniájának zongorapartitúrája 
mellett kisebb terjedelmű kései remekművek (Excelsior!, 
Resignazione), az 1847-ben Woronincében írt Albumla-
pok, a több Mozart-témát is feldolgozó, de befejezetlen és 
kidolgozatlan, nagy terjedelmű Figaro és Don Juan-fan-
tázia, a régóta hozzáférhetetlen No. 1-es Asz-dúr zongo-

z. 14501a
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 244 oldal
Borító: vászonkötés

z. 14501
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 232 oldal
Borító: kartonált, fóliázva
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radarab, a szakirodalom által mindeddig félreismert két 
kiadatlan mű, a Maometto-fantázia és a Siege de Corinthe 
(mindkettő Rossini-mű átirata), de a három, ugyancsak ki-
adatlan mű: az F-dúr zongoradarab, a Cavatina (Meyerbeer 
Ördög Róbertjéből) és a Pauline von Iwanowska számára 
papírra vetett Freudvoll und leidvoll mind megtalálhatók 
a kötetben. A kották előtti előszó, amely a művek keletke-
zéstörténetét igen pontosan, minden részletre kiterjedően 
ismerteti, maga is érdekes olvasmány, igazi jelentőségét 
azonban a közreadók új tudományos felfedezései adják.

z. 14504a
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 256 + 16 oldal
Borító: vászonkötés

z. 14504
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 236 + 16 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Symphonies de L. van Beethoven Nos 5–7; 
Marche funèbre (No 3, II)
Első verziók
11. pótkötet, zongorára
Közreadja Mező Imre

Az NLA (Neue Liszt Ausgabe) sorrendben 47., a Pótkötetek 
11., sorrendben ötödikként megjelent kötete ismét jelentős 
lépés az NLA, mint kritikai összkiadás szólózongora so-
rozatainak teljessé tétele felé: Beethoven szimfóniáinak 
zongoraverzióit teszi tanulmányozhatóvá az összes korai 
verzió közlésével az előadók, valamint a zenetudományi 
kutatások számára. A sorozat-előszó, a kötetben megjelent 
művek előszava (német, angol és magyar nyelven), vala-
mint a kötetet díszítő fakszimilék mindkét változatban 
megtalálhatók, az angol nyelvű kritikai megjegyzéseket 
csak a vászonkötéses változat közli.

z. 14506a
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 228 oldal
Borító: vászonkötés

z. 14506
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 208 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Années de pèlerinage
Deuxième année, Italie
korábbi verziók és más művek
13. pótkötet, zongorára
Közreadja Kaczmarczyk Adrienne

A kötetben részben autográfban fennmaradt, most első 
alkalommal közölt művek, részben kiadott, de utóbb át-
dolgozott darabok eredeti verziói kaptak helyet, ezáltal 
számot tarthat mind a pianisták, mind a muzikológusok 
érdeklődésére. Az Années de pelerinage, 2e année, Italie 
egyes kompozícióinak korábbi verziói közül mindenek-
előtt a Dante-szonáta két befejezett változata (Paralipo-
menes a la Divina Commedia és Prolegomenes a la Divina 
Commedia) érdemel figyelmet, amelyek most első ízben 
látnak napvilágot. (A két verzió nemcsak a mű genezisé-
be, hanem a liszti szonátaforma kialakulásának rejtelme-
ibe is bepillantást kínál.) Az Itália-ciklus további jelentős 
kompozíciói a Petrarca-szonettek (a „dal szöveg nélkül” 
műfajának liszti változatai), ezeknek most általunk közölt 
első változatát már a zeneszerző publikálta, s felvette kon-
certrepertoárjára is.

z. 14711a
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 280 oldal
Borító: vászonkötés 

z. 14711
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30 cm
Terjedelem: 264 oldal
Borító: kartonált, fóliázva
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PARALIPOMÈNES À LA «DIVINA COMMEDIA»

FANTAISIE SYMPHONIQUE

R (10b/7), SW (161/7), SH 158a, NG2 (A55/7)
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Dohnányi Ernő
Fantasie orgonára
Első kiadás
Közreadja Kiszely Deborah

z. 14775
Nehézségi szint: közepes
Méret: 30,2 × 23 cm
Terjedelem: 12 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Dohnányi Ernő (1877–
1960) a c-moll orgo-
nafantáziát 1892-ben, 
15 éves korában kom-
ponálta. A mű, amely 
nyomtatásban most 
jelenik meg először, 
igazi kuriózum: né-
hány zeneakadémiai, 

polifon stílusgyakorlatot leszámítva ez Dohnányi egyetlen 
orgonadarabja. A zeneszerző később így emlékezett visz-
sza a hangszerrel való megismerkedésére: „Ismeretségem 
az orgonával voltaképpen harmadik gimnazista koromba 
nyúlik vissza, mert ettől az osztálytól kezdve vasárnapon-
ként a gimnázium templomában az istentiszteletnél az or-
gona szolgálatát láttam el. Ez volt első keresetem a muzsi-
kából.” A Fantasie közreadását a szerzői kézirat alapján 
az ismert Dohnányi-kutató, Kiszely Deborah készítette.

DOHNÁNYI

Fantasie
orgonára – for organ

EDITIO MUSICA BUDAPEST
Z. 14775

WORKS FOR ORGAN / ORGONAMWORKS FOR ORGAN / ORGONAM VEK VEK 
                 ANTALFFY-ZSIROSS D.                    ANTALFFY-ZSIROSS D.   
 13122      –  Selected Organ Works / Válogatott 13122      –  Selected Organ Works / Válogatott

orgonamorgonammmmm vek (Koloss)vek (Koloss)
                 BACH, J. S.                 BACH, J. S.
   3098      –  Eight Small Preludes and Fugues / Nyolc   3098      –  Eight Small Preludes and Fugues / Nyolc

kis prelúdium és fúga   (Zalánfy)kis prelúdium és fúga   (Zalánfy)
   7452      –  Choral Preludes / Korálel   7452      –  Choral Preludes / Korálel játékok játékok 

(Zászkaliczky) (Zászkaliczky) 
 12136      –  Four-Part Chorales / Négyszólamú 12136      –  Four-Part Chorales / Négyszólamú

korálfeldolgozások (Sulyok) korálfeldolgozások (Sulyok) 
                 DOHNÁNYI E.                  DOHNÁNYI E. 
 14775      –  Fantasie  14775      –  Fantasie 
                 DUBROVAY L.                 DUBROVAY L.
   7142      –  Délivrance   7142      –  Délivrance
                 DURKÓ Zs.                 DURKÓ Zs.
 12077      –  Andromeda for harpsichord (Organ)  12077      –  Andromeda for harpsichord (Organ) 
   7125      –  Assonanze   7125      –  Assonanze
                 FARKAS F.                  FARKAS F. 
   5866      –  Canephorae. Five Pieces    5866      –  Canephorae. Five Pieces 
 12488      –  Passacaglia  12488      –  Passacaglia 
                 GÁRDONYI Z.                  GÁRDONYI Z. 
 12421      –   Meditatio in memoriam Kodály Zoltán 12421      –   Meditatio in memoriam Kodály Zoltán
                 HIDAS F.                  HIDAS F. 
 12588      –   Fantasia. Hommage à Liszt Ferenc 12588      –   Fantasia. Hommage à Liszt Ferenc
                 JENEY Z.                  JENEY Z. 
 12201      –  Soliloquium no. 4 12201      –  Soliloquium no. 4
                 KODÁLY Z.                 KODÁLY Z.
   6086      –   Epigrams (Trajtler)   6086      –   Epigrams (Trajtler)
                 LISZT F.                  LISZT F. 
                 –  Selected Organ Works / Válogatott                  –  Selected Organ Works / Válogatott 

orgonamorgonammmmm vekvek
 14202          Vol. I  / 1. kötet (Zászkaliczky)  14202          Vol. I  / 1. kötet (Zászkaliczky) 
   2992           Vol. II / 2. kötet (Gergely)    2992           Vol. II / 2. kötet (Gergely) 

  2915         Vol. III / 3. kötet (Pécsi)  2915         Vol. III / 3. kötet (Pécsi)
  8753     –  Ave Maria no. 4 – O sacrum convivium    8753     –  Ave Maria no. 4 – O sacrum convivium  

(Sulyok)(Sulyok)
                MARTINI, G. B.                MARTINI, G. B.
 13207     –   Selected Organ Works / Válogatott  13207     –   Selected Organ Works / Válogatott 

orgonamorgonammmmm vek (Zászkaliczky)vek (Zászkaliczky)
                PÉCSI S.                PÉCSI S.
   2406     –  Organ (Harmonium) Method / Elméleti   2406     –  Organ (Harmonium) Method / Elméleti

és gyakorlati harmónium (orgona) iskola    és gyakorlati harmónium (orgona) iskola    
                PIKÉTHY T.                PIKÉTHY T.
 12510     –  Introductio et Fuga   12510     –  Introductio et Fuga  
 12512     –  Praeludium et Fuga   12512     –  Praeludium et Fuga  
 13129     –  Idyll  13129     –  Idyll 
   2756     –   70 Interludes from „Orgelmusik“ /    2756     –   70 Interludes from „Orgelmusik“ / 

70 közjáték az „Orgonamuzsiká”-ból   70 közjáték az „Orgonamuzsiká”-ból   
 12511     –   Toccata, 12511     –   Toccata, Introduction and Fugue Introduction and Fugue 
                SÁRI J.                SÁRI J.
   7137     –  Acciaccature   7137     –  Acciaccature
               SÁRY L.                SÁRY L. 
  7384     –   Versetti nuovi   7384     –   Versetti nuovi 
               SULYOK I.               SULYOK I.
12745     –   Partita12745     –   Partita
  5088     –  Sonata / Szonáta   5088     –  Sonata / Szonáta 
  3275     –  Zwei Orgelstücke / Két orgonadarab  3275     –  Zwei Orgelstücke / Két orgonadarab
                SZENDREI I.                SZENDREI I.
   2757     –  Preludes for Organ (or Harmonium) /      2757     –  Preludes for Organ (or Harmonium) /   
                    Prelúdiumok orgonára (vagy                    Prelúdiumok orgonára (vagy

harmóniumra)harmóniumra)
                SZ                SZ NYI E.NYI E.
  2773     –  Six Pieces  2773     –  Six Pieces for Organ / Hat orgonadarabfor Organ / Hat orgonadarab
  4663     HUNGARIAN ORGAN MUSIC /   4663     HUNGARIAN ORGAN MUSIC / 

MAGYAR ORGONAZENEMAGYAR ORGONAZENE
                   Vol. II / 2. kötet (Pécsi)                   Vol. II / 2. kötet (Pécsi)

                WUNDERLICH, H.                 WUNDERLICH, H. 
 14364     –  Emotion und Fuge per augmentationem 14364     –  Emotion und Fuge per augmentationem

et diminutionemet diminutionem
 13942     –  Fuga Variata 13942     –  Fuga Variata
13943     –  In13943     –  Introduction und Toccatatroduction und Toccata

 14039     –  Invocatio „Dona nobis pacem” 14039     –  Invocatio „Dona nobis pacem”
 13944     –  Kontrapunktische Chaconne 13944     –  Kontrapunktische Chaconne
13948     –  Konzert für Orgel und Orchester13948     –  Konzert für Orgel und Orchester
                   über den Namen B-A-C-H                   über den Namen B-A-C-H
                   Score                   Score
13945     –  Mixolydische Toccata  13945     –  Mixolydische Toccata  
13946     –  Orgelsonate über ein Thema13946     –  Orgelsonate über ein Thema
14331     –  Partita über „Macht hoch die Tür”14331     –  Partita über „Macht hoch die Tür”
14246     –  Praeludium und Doppelfuge im alten 14246     –  Praeludium und Doppelfuge im alten 

StilStil
14108     –  Sonata über den Psalm Jona14108     –  Sonata über den Psalm Jona
13947     –  Sonata Tremolanda Hiroshima13947     –  Sonata Tremolanda Hiroshima
               ZALÁNFY A.               ZALÁNFY A.
               –  Art of Organ Playing / Az orgonajáték               –  Art of Organ Playing / Az orgonajáték

mmmmmm vészetevészete
  2043         Vol. I / 1. kötet (manual tutor)  2043         Vol. I / 1. kötet (manual tutor)
  2783         Vol. II / 2. kötet (pedal tutor)  2783         Vol. II / 2. kötet (pedal tutor)

ORGAN AND VIOLIN / ORGONA ÉS HEGEDORGAN AND VIOLIN / ORGONA ÉS HEGED

               KÁROLYI P.                KÁROLYI P. 
  8582     –  Triphtongus 3b   8582     –  Triphtongus 3b 
               WUNDERLICH, H.               WUNDERLICH, H.
14038     –  Invocatio „Dona nobis pacem” 14038     –  Invocatio „Dona nobis pacem” 
14325     –  Variationa Twelvetonata   14325     –  Variationa Twelvetonata   

= Print on demand / egyedi megrendelésre= Print on demand / egyedi megrendelésre
Distribution of certain titles may be limited in some countriesDistribution of certain titles may be limited in some countries
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Mestrino
Tre duetti concertanti
per due violini Op. 3
„EMB Urtext”
Közreadja Kertész István

Nicola Mestrino (1748–1789) 
egy ideig az Esterházy-udvar 
zenekarában, Joseph Haydn 
irányítása alatt működött, 
később Párizsban telepedett 
le és a kor egyik leghíresebb 
hegedűvirtuóza lett. Emel-
lett komponált is, egyik leg-
sikeresebb opusza az a há-
rom hegedűduó, amely nem 
kevesebb, mint négy kora-
beli kiadásban, Párizsban, 

Bécsben, Amsterdamban és a németországi Offenbach-
ban is megjelent. E négy korabeli kiadás volt az alapja az  

z. 14663
Nehézségi szint: közepes, nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 + 24 + 18 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

tihanyi lászló
Nyolc invokáció a Hold fázisaihoz
mélyhegedűre és zongorára
„EMB Contemporary Music”

A nyolc különböző karakterű tételben a hold-fázisokhoz 
kapcsolódó csillagászati-lélektani folyamat különböző 
állapotai jelennek meg. (Telihold, Domború Hold, Utolsó 
negyed Hold, Fogyó Holdsarló, Újhold, Dagadó Holdsar-
ló, Első negyed Hold, Dagadó Hold). A mű ajánlása Kim 
Kashkashiannak és Nagy Péternek szól.

z. 14770
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 72 + 28 oldal
Borító: kartonált

kocsár Miklós
Magyar táncok
a sepsiszentgyörgyi és a Barkóczy-kéziratból
gordonkára és zongorára 

A szerző írja a két táncfü-
zért tartalmazó kiadvány-
ról: „Pár évvel ezelőtt egyik 
jeles tárogatóművészünk    
arra kért, hogy készülő új 
lemezének néhány 18. szá-
zadi dallamához készítsek 
kíséretet. Ezek a különböző 
gyűjteményekben fennma-
radt kíséret nélküli dallamok 
a főúri udvarok „szórakozta-
tó” zenéi voltak, közöttük jó 

néhány magyar, vagy magyaros jellegű dallammal. (Így 
egyéb dokumentumok híján zenetörténeti jelentőségük is 
van.) A lemez elkészülte után néhány dallam „megragadt” 
bennem és továbbgondolásra késztetett. A sok fúvós hang-
zás után egy vonós hangszert és hozzá zongorakíséretet 
választottam. Sokféle alakban formálódott bennem a zenei 
anyag, a dallamok bőségzavara is nehezítette a választást. 

Kocsár

Magyar táncoK
a sepsiszentgyörgyi és a Barkóczy-kéziratból

Hungarian Dances
from the sepsiszentgyörgy and Barkóczy manuscripts

ungariscHe tänze
aus dem sepsiszentgyörgyer und dem Barkóczy-Manuskript

Danses Hongroises
des manuscrits de sepsiszentgyörgy et Barkóczy

gorDonKára és zongorára 

for violoncello anD piano

für violoncello unD Klavier

pour violoncelle et piano

eDitio Musica BuDapest
z. 14 729

Kocsár Miklós (*1933) a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián Farkas 
Ferenc tanítványa volt. Zeneszerzői pályája során egyaránt írt kantátá-
kat, miséket, oratóriumot, zenekari darabokat, versenyműveket, hang-
szeres szólódarabokat és dalokat. Többnyire magyar költõk verseire, 
illetve liturgikus szövegekre komponált kórusműveit Észak-Amerikától 
Japánig ismerik és éneklik. Műveinek sajátos stílusjegye a szép hangzásra 
való törekvés és a szigorú formai arányok igénye. Munkásságának elis-
meréseként számos díjban részesült, s 2000-ben megkapta a legnagyobb 
magyar állami művészeti kitüntetést, a Kossuth-díjat is.

*   *   *

Miklós Kocsár (b. 1933) was a pupil of Ferenc Farkas at the Ferenc Liszt Academy of Music, Budapest. 
In the course of his career as a composer he has written cantatas, masses, an oratorio, orchestral 
pieces, concertos, solo instrumental pieces and songs. His choral works, mostly composed to verses 
by Hungarian poets or to liturgical texts, are known and sung from North America to Japan. Special 
stylistic features of his work are his quest for beauty of sound and insistence on strict formal propor-
tions. In recognition of his work he has gained many prizes, and in 2000 he received the highest 
artistic award conferred by the Hungarian state, the Kossuth Prize. 

*   *   *

Miklós Kocsár (*1933) studierte an der Budapester Musikakademie „Ferenc Liszt“ als Schüler von 
Ferenc Farkas. Im Zuge seiner Komponistenlaufbahn schrieb er Kantaten, Messen, ein Oratorium 
ebenso wie Orchesterstücke, Konzerte, instrumentale Solostücke und Lieder. Seine vor allem nach 
Dichtungen ungarischer Meister, aber auch nach liturgischen Texten komponierten Chorwerke kennt 
und singt man weltweit von Nordamerika bis Japan. Zu den besonderen Merkmalen seiner Werke 
zählen sein Streben nach schönen Klängen und die Ambition zu strengen formalen Proportionen. 
In Anerkennung seines Schaffens wurden ihm zahlreiche Preise zuteil. So wurde ihm im Jahre 2000 
auch die höchste ungarische staatliche Auszeichnung auf dem Gebiet der Kunst, der Kossuth-Preis 
verliehen. 

*   *   *

Miklós Kocsár (né en 1933) a été  l’élève de Ferenc Farkas à l’Académie de Musique Ferenc Liszt  de 
Budapest. Pendant sa carrière, il a composé des cantates, des messes, un oratorio, des pièces pour 
orchestre, des concertos, des solos instrumentaux et des chansons. On connaît et chante ses oeuvres 
chorales – composées dans la plupart des cas sur des poèmes de poètes hongrois ou des textes litur-
giques – de l’Amérique du Nord au Japon. Les marques caractéristiques de ses oeuvres sont la recher-
che de l’euphonie et l’exigence de strictes proportions formelles. En reconnaissance de son oeuvre, 
il a reçut un nombre important de prix. Notamment, il a obtenu en 2000 la plus haute distinction de 
l’État hongrois, le prix Kossuth. 

ONLINE  INTERNET  CATALOGUE

KOTTAKATALÓGUS AZ INTERNETEN

www.emb.hu
ISMN 979 0 080 14729 0
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URTEXT sorozat legújabb kötetében szereplő közreadás-
nak, melyet Kertész István, a korabeli hangszereken játszó, 
világszerte ismert Festetics Kvartett primáriusa készített. 
A három, illetve két tételes duókban a két hegedű teljesen 
egyenrangú szerepet játszik.

HÚrOS HANgSZErEK
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z. 14729
Nehézségi szint: közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 16 + 6 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

liszt Ferenc
Csárdás obstinée
gordonkára és zongorára
Átdolgozta Csíky Boldizsár

A mű átdolgozója, a neves 
romániai magyar zeneszerző 
írja: „Ez a darab mindig is 
izgatta a fantáziámat, több-
féle szempontból is. Először 
is a neve. A német cím, a 
makacs, utalhat a benne levő 
ostinatív jellegre, ez közelít 
a liszti program-koncepció-
hoz, de a francia „obstiné” 
inkább a „konok” szónkhoz 
áll közel. Ez árnyalati kü-

lönbség, de nekem azért fontos, mert ez utóbbiból átsejlik 
egy magatartás ábrázolása, egy táncos belső lelkiállapotá-
nak táncmozdulatokban kifejezett, mozdulatokká absztra-
hált érzelmi állapota, és ez nagyon is megejtő magyarázat. 
A kimerülésig kitartó dac, a konok erő demonstrációja 
Lisztnél nem gyakori jelenség. A másik: a hetvenes évek 
elején játszta nálunk Kocsis Zoltán a darabot. Már akkor 
(és azóta) kérdem a szerzőtől: a balkézben végigvonuló 
staccato jellege éles, rövid, vagy állandó árnyékként kísér-
tő háttér, avagy súlyos brahmsi staccato, netalán fenyegető 
kopogás – és így tovább.”

200
Franz Liszt

1811–2011                 Anniversary of

EDIT IO MUSICA BUDAPEST Z. 14 779

Arranged by . Bearbeitet von . Arrangé par
Átdolgozta:

 CSÍKY BOLDIZSÁR 

Csárdás
obstinée
For violoncello and piano
Für  Violoncello und Klavier
Pour violoncelle et piano
Gordonkára és zongorára

liszt

z. 14779
Nehézségi szint: közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 12 + 4 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

liszt Ferenc
gordonkadarabok
gordonkára és zongorára
Közreadta Pejtsik Árpád

Kevesen tudják, hogy Liszt Ferenc néhány zongoradarabját 
gordonkára is átírta, zongorakísérettel, s a műveknek ez a 
verziója még a mester életében nyomtatásban is megjelent. 
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Pieces forVioloncello 
Violoncellostücke

Pièces pour violoncelle 
Gordonkadarabok

Notturno . I–II. Élégie
Ave Maria . Cantique d’amour

Consolation . Valse oubliée
Angelus

(PejtsIk)

liszt

eDIt IO MUsICA BUDAPest Z. 14 768

z. 14768
Nehézségi szint: könnyű, közepes, nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 56 + 20 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Pejtsik árpád
gordonkaiskola 3
„ABC” sorozat

A Gordonka ABC és a Gor-
donkaiskola 2. folytatása. 
Felépítésének alapelve ha-
sonló az előző két kötetéhez: 
az áttekinthetően csopor-
tosított, vonzó zenei anyag 
legcélszerűbb tanítási sor-
rendjét a tanár saját maga 
határozhatja meg, növen-
dékei adottságaihoz alkal-
mazkodva. A harmadik kö-
tet egyetlen célja a tiszta és 

biztonságos játék megalapozása az első négy fekvésben, 
ezért új vonókezelési vagy ritmikai feladatot nem tartal-
maz. A fekvésenként rendszerezett anyag minden fekvés-
ben a legszükségesebb technikai gyakorlatokkal indul, és 
a könnyebb művektől az igényesebbek és hosszabbak felé 
halad. Az anyag jelentős részét alkotják a zongorakíséretes 
darabok, illetve a duók – ez utóbbiak lehetővé teszik, hogy 
a növendék minden órán együttmuzsikáljon tanárával.

Végül csellista barátaim javaslatára egy rövidebb, tömö-
rebb változat mellett döntöttem, ez került kiadásra. A két 
művet a 2011-es országos szakközépiskolai csellóverseny 
kötelező darabjai közé választották.”

Pejtsik Árpád a 2011-es Liszt-
jubileum alkalmából össssze-
állított kötetbe kettőt vett fel 
közülük: az I. és II. Elégiát. 
A gyűjteményben szereplő 
többi Liszt-kompozíció ere-
detileg szintén zongoramű: 
az Ave Maria és a Cantique 
d’amour (az Harmonies po-
étiques et religieuses ciklus 
darabjai) átdolgozója a Liszt-
tanítvány Robert Pflughaupt, 
az E-dúr Consolation G-dúrba transzponált gordonka-vál-
tozatáé Jules de Swert, az akkori weimari zenekar szóló-
csellistája, az Angelusé (a Zarándokévek című ciklus III. 
kötetének nyitódarabjáé) Lothar Windsperger, a 19-20. 
század fordulóján élt német zeneszerző.

z. 14730
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 104 + 44 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

EMB

pejtsikpejtsik

EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 14730

.violoncello gordonkav l e o o.i n d ko l g oo c l r n a
33
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angelo Maria Fiorè
3 Trattenimenti per due violoncelli  
o violoncello e basso continuo
Közreadta Pejtsik Árpád
Partitúra és szólamok

Angelo Maria Fiorè (c1660–
1723), zeneszerző és virtuóz 
gordonkajátékos a piemon-
ti iskola megalapítója volt. 
1697-ben meghívták az Ac-
cademia Filarmonica di Bo-
lognába mint „raro suonato-
re di violoncello-t”. Legfon-
tosabb műve a Trattenimenti 
di camera a due stromenti, 
violino e cimbalo o violino e 
violoncello amelyet Bartolo-

meo Gregori adott ki 1698-ban, alig három évvel az első 
nyomtatásban megjelent csellószonáták, Giuseppe Jacchi-
ni művei után. A 14 Trattenimentóból három készült gor-
donkára és basso continuóra. Kötetünk ezeket a műveket 
tartalmazza. 

Könnyű reneszánsz muzsika
gitárra
Átírta és közreadja Mosóczi Miklós

Ebben a válogatásban Mo-
sóczi Miklós főként 16. szá-
zadi hangszeres és vokális 
táncokat közöl kétszólamú 
letétben, azzal a céllal, hogy 
már a kezdő gitárosok is 
megismerkedhessenek ennek 
a korszaknak igen gazdag és 
vonzó irodalmával. Az ere-
detileg lantra írott művek 
mellett virgináldarabok és 

két kórusdal is szerepel a válogatásban, hiszen a korabe-
li ízlésvilág egy adott mű bármilyen hangszerre történő 
átírását elképzelhetőnek és megengedhetőnek tartotta. A 
kötetben többek között Bull, Caroso, Friderici, Hassler, 
Haussmann, Neusidler és Susato művei kaptak helyet.

z. 14662
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 18 oldal
Borító: kartonált, lakkozva

Mosoczi-Renaissance-1-PJ.indd   1 2011.03.01.   16:51:34

z. 14733
Nehézségi szint: könnyű
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 oldal
Borító: kartonált, lakkozva

Túl a vizen. Népi furulyamuzsika
Magyar és román dallamok blockflötére, fuvolára,  
klarinétra, oboára, tárogatóra vagy szaxofonra
Szerkesztette és az átiratokat készítette Nesztor Iván

A dallamgyűjtemény a Kár-
pát medence magyar népze-
néjének legszebb furulyadal-
lamaiból ad válogatást, emel-
lett betekintést nyújt a román 
furulyazenébe is. A hatlyukú 
népi furulyán játszó népmű-
vészek előadását hangfelvé-
telek és tudományos igényű 
lejegyzések őrzik, melyek 
alapján a közreadó prakti-
kus átiratokat készített, egy-

szerűsített írásmóddal. Ehhez hasonló anyaghoz a modern 
fúvós hangszereken tanulók, illetve fúvós előadóművészek 
ebben a formában eddig nem juthattak hozzá. A különleges, 
nemesen egyszerű dallamok és bonyolult virtuóz darabok 
gyűjteménye tanítási célra és a hangszeres előadóművé-
szek repertoárjának bővítésére egyaránt alkalmas. A kottát 
mintegy hetven perces CD-melléklet egészíti ki, amelyen 
eredeti népi felvételek, illetve modern fúvóshangszereken 
megszólaltatott átiratok egyaránt hallhatók.

z. 14669
Nehézségi szint: könnyű, közepes, nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 80 oldal
Borító: kartonált, fóliázva



liszt Ferenc
Válogatott darabok négy fuvolára
Partitúra és szólamok

Átdolgozta Szabó Anita

Liszt Ferenc zenéje – négy 
fuvolán? Az első hallásra 
bizarrnak tűnő átdolgozások 
létjogosultságát több tényező 
is indokolja: 1.) Liszt nagy-
számú átirata más szerzők 
illetve a saját műveiből. 2.) 
A késői Liszt-zongorastílus 
egyik jellemzője: a hangszer 
egyes regisztereinek, így 
több műnél (pl. Elfelejtett 

keringők, Karácsonyfa) a magas regiszternek a kedvelése. 
3.) A gyakorlati szempont: a magyar Nemzeti Filharmo-

200
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liszt

Psallite  . Die Hirten an der Krippe  . Adeste fideles
Altes provenzalisches Weihnachtslied

Wiegenlied . En rêve  
Première  valse

oubliée

Arranged by .  Bearbeitet von . Arrangé par
Átdolgozta:

SZABÓ ANITA

Selected Pieces for Four Flutes 
Ausgewählte Stücke für vier Flöten
Pièces choisies pour quatre flûtes
Válogatott darabok négy fuvolára

EDIT IO MUSICA BUDAPEST Z. 14 776

fÚVóS HANgSZErEK

CD melléklettel
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kondor ádám
Variations of a Double
klarinétra és zongorára
Partitúrák és szólamok

„EMB Contemporary Music”

A szerző írja művéről: „Ennek a ciklusnak a tételeit nem 
lineáris összefüggés tartja össze. A Variations of a Double 
– a sorozatcímet is adó tétel – áll a középpontban, a rö-
videbb, egyszerűbb szerkezetű Fúgák pedig bolygókként 
keringenek körülötte. Ez a gravitációs viszony nem jelenít-
hető meg a lineáris időben, ezért a konkrét megszólaltatás 
esetében minden kombináció és minden sorrend megen-
gedett, mint egy lehetséges adott ráközelítés a rendszer-
re. Éppen ezért, bármelyik tétel előadható akár önmagá-
ban.”

nikus Zenekar kiváló első fuvolása által válogatott és átírt 
darabok illúziót keltően szólalnak meg négy fuvolán, s le-
hetőséget adnak a fuvolás növendékek számára, hogy már 
korán megismerkedjenek a romantika e nagymesterének 
muzsikájával. (Az altfuvola szólamát felsőbb osztályos nö-
vendék vagy maga a tanár játszhatja.) Az összeállításban 
szereplő darabok tanulmányi célra és koncertszerű elő-
adásra egyaránt alkalmasak.

z. 14776
Nehézségi szint: közepes, nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 + 12 +12 + 12 + 12 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa

z. 14549
Nehézségi szint: nehéz
Méret: 20,2 × 28,5 cm
Terjedelem: 68 + 20 +24 + 28 + 28 + 20 + 8 +8 + 10 + 10 oldal
Borító: kartonált, mappa

sztán istván
Tenorkürt- vagy Trombita-ABC
„ABC” sorozat

Ez a kötet elsősorban tenor-
kürtös növendékek számára 
készült, de olyan trombitá-
sok is használhatják, akiknél 
– elsősorban a hangterjede-
lem tekintetében – nem okoz 
gondot a gyors fejlődés. A 
gyűjteményben a hangter-
jedelem és a hangkészlet 
fejlesztését szolgáló előgya-
korlatok, mindennapi gya-

korlatok, hangsorok, a kantiléna-játékot segítő gyakorlatok 
és zongorakíséretes előadási darabok egyaránt találhatók. 

ABC

EMB

sztánsztán

EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 14735

.tenorhorn tenorkürtt o r e.e h o ün t rr o n n k rt
. .trumpet trompete trombi ta.t p r ar o t t bu e m e e r m i.m t t p o t

A különféle gyakorlatok legtöbbjét is európai népdalok, 
gyerekdalok, illetve műzenei idézetek alkotják.

z. 14735
Nehézségi szint: könnyű
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 88 + 32 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

tihanyi lászló
Preludium, Invocation and Postludium,  
Op. 54 (2011)
Vonóstrió (hegedű, brácsa és gordonka)
Partitúra és szólamok

Az első és a harmadik tétel egy korábbi kamaramű (Schat-
tenspiel) átirata, a második tétel pedig a Nyolc invokáció 
a Hold fázisaihoz című brácsára és zongorára készült da-
rabból származik. A mű bemutatója 2011. decemberében 
volt Budapesten.

z. 14778
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 21 × 29,7cm
Terjedelem: 16 + 8 + 8 + 8 oldal
Borító: kartonált

kurtág györgy
Quintetto per fiati, Op. 2
Játszópartitúra

Javított kiadás

Az 1959-ben komponált Fú-
vósötös Kurtág zeneszerzői 
tevékenységének folyama-
tában az Op. 1-es Vonósné-
gyessel kezdődő második al-
kotói szakaszt képviseli. Egy 
hosszabb párizsi tartózkodá-
sa (tanulmányok Milhaud-
nál és Marianne Steinnél), 
megismerkedése a Bartók 
zenéjétől eltérő 20. századi 
zenével Kurtágot korábbi 

életművének gyökeres átértékelésére késztette. Az átérté-
kelésből fakadó új művészi orientáció igényelte és lehetővé 
tette egy pontosabb és tisztább zeneszerzői technika kifej-
lesztését. A fúvósötös a műfaj hagyományos hangszereire 
íródott, ám a hangszerekre bízott zenei anyag új kifejezé-
si eszközökben ölt testet és az előadókat nagyon magas 
technikai követelmények elé állítja. A fúvósötös 8 rövid 

KURTÁG

QUINTETTO PER FIATI

Op. 2

PlAyING scORE – sPIElPARTITUR

jÁTszóPARTITúRA

EdITIO mUsIcA bUdAPEsT
z. 14638

KAMArAZENE
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tételből áll. Nem apró darabok sorozata, hanem egyetlen 
folyamatos ív. A mikroformák önmagukban magas fokon 
artikuláltak, a motívumokat lényegében a gesztusok ereje 
és érzelmi tartalmuk alkotja.

Z. 14638
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 18 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

kurtág györgy
Brefs Messages, op. 47 
kamaraegyüttesre  
(Cor ingl, Cl in Si b, Clb in Si b, Cor in Fa, Tr in Do, Trb, Vl, Vla, Vlc)

Partitúra

A kilenc hangszerre készült Brefs Messages-t (Op. 47) a 
svájci Ensemble Contrechamps megrendelésére készült és 
ajánlása is az együttesnek és a 2011. november 1-i bemu-
tató karmesterének, Olivier Cuendet-nek szól. Első tétele 
(Fanfare) Cuendet számára készült, a második (Versetto: 
Temptavit Deus Abraham – apokrif organum) címzettje 
a nemrégiben elhunyt zenetörténész-karnagy Dobszay 
László. A harmadik és a negyedik tétel korábbi hangszeres 
művek kamaraegyüttesre hangszerelt változata: az előbbi 
(Ligatura Y) eredetileg a zongorára készült Játékok soro-
zatban szerepelt, a második (Bornemisza: Az hit ...) a Borne-
misza Péter mondásai, Op. 7 része volt.

Z. 14783
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 21 × 29,7 cm
Terjedelem: 28 oldal
Borító: kartonált

sáry László
Kamarazene tetszőleges együttesekre
Zenei társasjátékok, kreatív zenei gyakorlatok
Játszópartitúra

„EMB Contemporary” sorozat

Ez a gyűjtemény a zeneszerző korábbi könyve, a „Kreatív 
zenei gyakorlatok„ folytatása. Míg az előbbi a 20-21. szá-
zadi zene újszerű elemeinek befogadására, illetve gyakorlati 
alkalmazására készíti fel a képzettség bármilyen fokán lévő 
zenét tanulókat és az előadókat, addig az itt szereplő (bár-
milyen sorrendben és bármilyen válogatásban) előadható 20 
darab magasabb fokú zenei és technikai tudást igényel.

Z. 14771
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 80 oldal
Borító: kartonált, mappa

Tornyai Péter
QuatreQuatuors (2010)
Kamaraegyüttesre
(Fl, Ob, 2 Cl/Bcl, Fg, Hn, Tr, Trb, Pno, Arp, Cimb, Perc, 2 Vl, 
Vla, Vc)
Partitúra

A darab az Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőver-
seny kamaraegyüttes kategóriájának 1. díját kapta. Címe 
a hangszerelésre és időbeli formára is utal: négy vegyes 
összetételű kvartett (és egy „közös” vagy tőlük független 
ütőhangszeres) adja elő az egybekomponált, de zenei anya-
gában egyértelműen elkülönülő négy tételt.

Z. 14797
Nehézségi szint: nagyon nehéz
Méret: 21 × 29,7 cm
Terjedelem: 72 oldal
Borító: kartonált

Farkas Ferenc
Gyümölcskosár
énekhangra és fúvósötösre, Weöres Sándor verseire
Partitúra és szólamok

A szerző írta művéről: „A 
Gyümölcskosár c. dalciklus 
elsőnek írt dalát, az Altatót 
András kisfiam egyéves szü-
letése napjára írtam. Weöres 
Sándor gyermekverseinek 
humora, finom érzelmessé-
ge és itt-ott groteszk fintorai, 
melyek a felnőttek számára 
is sokat mondanak, további 
dalokra inspiráltak. Így kelet-

FARKAS

P a r t i t u r a  e  p a r t i

Z.14 709

Gyümölcskosár
É N E K H A N G R A  É S  F Ú V Ó S Ö T Ö S R E,
W E Ö R E S  S Á N D O R  V E R S E I R E

F ruchtkorb
FÜR EINE SINGSTIMME UND BLÄSERQUINTETT
N A C H  G E D I C H T E N  V O N  S Á N D O R  W E Ö R E S

Panierde fruits
P O U R  V O I X  E T  Q U I N T E T T E  À  V E N T
S U R  D E S  P O È M E S  D E  S Á N D O R  W E Ö R E S

Madarász Iván
Haszid történetek rézfúvós kvintettre (2002)
Partitúra és szólamok
„EMB Contemporary” sorozat

A művet Martin Buber haszid legendákat feldolgozó alap-
vető jelentőségű könyve, a Haszid történetek inspirálta. 
Az öt rövid tétel nem illusztratív, tehát nem kapcsolódik 
konkrétan egyik történethez sem, inkább a haszid legen-
dák egyik jellemző vonását, a szakrális és a profán élet-
rend sajátos ellentmondásosságát tükrözik „racionális” és 
„irracionális” zenei karaktereikkel. A mű ajánlása az Evald 
Rézfúvós Kvintettnek szól.

Z. 14628
Méret: 20,2 × 28,5 cm
Terjedelem: 16 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 oldal
Borító: kartonált, mappa
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Madarász Iván
Hímzett hangok fuvolára, szopránhangra, hegedűre, 
szintetizátorra és két bongóra (1989)
Partitúra és szólamok
„EMB Contemporary Music” sorozat

A két szakaszból álló mű olyan időszakot képvisel Mada-
rász Iván zenéjében, melyben megkülönbözetett figyelem-
mel fordult a számarányok alapján meghatározott zenei 
rendszerek és a vibráló hatású hangfelületek iránt. Ez idő 
alatt több művében a repetitív zene sajátosan rá jellemző 
felfogásmódját alakította ki. A különleges összeállítású 
kamaraegyüttesben az énekszólam is hangszerként szólal 
meg. Jelentés nélküli hangzói szándékoltan olyan vokáliso-
kat hoznak létre, melyekben a gyors tempók miatt mikro-
hangközök is megszólalnak. 

Z. 14631
Méret: 20,2 × 28,5 cm
Terjedelem: 32 + 16 + 16 + 16 + 12 + 12 oldal
Borító: kartonált, mappa

„kaMaraZene gordonkákra” 
sorozat
Közreadta Pejtsik Árpád

A sorozat eddig megjelent 13 kötete közül öt kötet 
három gordonkára, hét kötet négy gordonkára és egy 
kötet öt gordonkára írt, illetve átírt darabokat tartalmaz. 
A darabok könnyűek vagy közepes nehézségűek; 
áttekintésüket a szólamokhoz mellékelt partitúra segíti. 
A szólamok egységes felfogású megszólaltatását 
ajánlott ujjrend és vonás könnyíti. A sorozat átíró-
közreadója Pejtsik Árpád, az egyik legkiválóbb magyar 
zeneiskolai gordonkatanár és igen nagy számú 
pedagógiai célú EMB-kiadvány összeállítója. 

Kamarazene gordonkákra
9. kötet – négy gordonkára
Partitúra és szólamok 

A sorozat 9. kötete Georg Goltermann (1824–1898), két 
eredetileg is négy gordonkára írt művét tartalmazza. A 
kötet nyitódarabja a közismert Schubert Ständchen, záró-
darabja a szintén népszerű Dvořák Humoresque négygor-
donkás átirata. Mivel a 3. és 4. szólam könnyű, ha egyenlő 
tudásúak az együttes tagjai, az ismétlődő szakaszokban le-
hetőség nyílik az I. és III., valamint a II. és IV. gordonka 
szólamcseréjére.

Z. 14661
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 16 + 8 + 8 + 8 + 8 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Kamarazene gordonkákra
9. kötet – négy gordonkára
szólamok 

Z. 14661P
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 8 + 8 + 8 + 8 oldal

Kamarazene gordonkákra
10. kötet – négy gordonkára
Partitúra és szólamok 

A sorozat 10. kötete Haydn, Mozart, Beethoven, Dvořák és 
Schubert műveit tartalmazza, csellókvartettre hangszerel-
ve. Beethoven Largo appassionatója és Dvořák Szláv tánca 
fejlettebb hangszeres tudást kíván. A Haydn-tétel, a Menu-
etto alla Zingarese, továbbá Mozart két korálja és Schubert 
A halál és a lányka című dalának négygordonkás változata 
könnyebben játszható. 

Z. 14694
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 16 + 8 + 6 + 6 + 6 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Z. 14709
Nehézségi szint: könnyű, közepes
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 44 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 oldal
Borító: kartonált, mappa

kezett rövid egymásutánban a ciklus tizenkét dala. A Gás-
pár furcsa indulója, a Ládika mesevilága, a Marasztalás 
gyengédsége, a Falusi reggel harsány kakaskukorékolással 
és szamárordítással elegyedő harangszava, a Mondóka hűs 
erdei csendje, a Kőbéka nonsense-vers humora, az Altató 
finom lírája, a Száncsengő friss csilingelése, a Békakirály 
párás nádas-világot idéző hangulata, a Tündér játékos-tán-
cos tündérvilága, a Paprika Jancsi groteszken érzelmes sze-
renádja és végül a Déli Felhők fantasztikus képei: tizenkét 
rajz egy csokorba fűzve.”
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Kamarazene gordonkákra
11. kötet – három gordonkára
Partitúra és szólamok 

A sorozat 11. kötete hét triót tartalmaz gordonkákra, a 
zenetörténet különböző korszakaiból: két 18. századi ma-
gyar tánc mellett D. Gabrielli Ballettóját és Sarabande-ját 
Joseph Haydn variációs művét, L. van Beethoven két híres 
menüettjét, Dotzauer Andantéját és Schubert egy Ländle-
rét. A művek többsége zeneiskolások által is játszható, de a 
kiemelkedő komponisták frappáns darabjai a gyakorlottabb 
muzsikálók érdeklődésére is számot tarthatnak.
Z. 14727
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 + 10 + 8 + 8 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Kamarazene gordonkákra
12. kötet – négy gordonkára
Partitúra és szólamok

A sorozat 12. kötete nagy zeneszerzők műveit közli, négy 
gordonkára alkalmazva. Közös bennük az ünnepélyes 
hangvétel. Az angol himnusz, a „God save the King” té-
májára írt Beethoven-variációkat Berlioz Krisztus gyer-
mekkora oratóriumából a „Pásztorok búcsúja” követi. Ez 
és Mendelssohn 3 karácsonyi darabja a Karácsony ünne-
péhez köthető. Wagner Parsifal című operájának részlete 
– Hermann Jacobowsky 19. század végi remek átiratában 
– Nagypéntekhez kapcsolódik, de szakrális jellegénél fog-
va hangulata illik az előző darabokhoz. 

Z. 14728
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 8 + 6 + 6 + 6 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

Kamarazene gordonkákra
13. kötet – négy gordonkára
Partitúra és szólamok

A sorozat 13. kötete négy gordonkára átírt, nem túlságosan 
nagy terjedelmű romantikus műveket tartalmaz. Az átiratok 
alapjául, két Liszt-kórusmű és Csajkovszkij egy zenekari 
gyászindulója mellett Schumann, Chopin és Liszt jól is-
mert zongoradarabjai szolgáltak. A négy szólam nehézségi 
foka különböző: a felsők magasabb fekvésűek, az alsók vi-
szont könnyebbek, már a zeneiskolák legfelső osztályainak 
szintjén is játszhatók.

Z. 14766
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 + 8 + 8 + 8 + 8 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

„MusIca da caMera” zeneiskolásoknak 
sorozat

A zeneiskolai kamarazene-oktatás számára készült 
sorozat 12 kötete a legkülönfélébb összeállítású 
kamaraegyüttesekre írt, illetve átírt műveket, 
legnagyobbrészt triókat és kvartetteket tartalmaz. A 
kötetek anyagát az átíró-közreadók a zenetörténet 
különböző évszázadaiból válogatták, a reneszánsztól 
napjainkig. (Egyetlen kivétel az ütőhangszeres kötet, 
amelyben három kortárs magyar szerző darabjai 
találhatók.) A sok átirat lehetővé teszi a növendékek 
számára, hogy más hangszeresektől hallott, ismert és 
kedvelt műveket maguk is megszólaltathassanak.

Triók két hegedűre és csellóra
Partitúra és szólamok
Válogatta, átírta és közreadja Pejtsik Árpád, Vigh Lajos

A kötet a François Couperintől Edward Elgarig tartó két-
száz esztendő muzsikájából kínál válogatást. A művek 
technikai követelményei a könnyűtől a mérsékelten ne-
hézig terjednek, de a könnyebb darabok is olyan értékes 
zenék, hogy gyakorlottabb együttesek is örömmel játsz-
hatják őket. Az első hegedű mellett a második hegedű, 
sőt a gordonka is gyakran jut szólószerephez. A zenét ta-
nuló ifjúságnak és az aktívan muzsikáló zenebarátoknak 
egyaránt ajánljuk.

Z. 14693
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 + 16 + 16 + 16 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa

Zongoratriók
Partitúra és szólamok
Válogatta, átírta és közreadja Soós András

A bécsi klasszikus és romantikus műveket tartalmazó 
kötetben csupa átirat, méghozzá csupa zongoradarabból 
készült átirat található. A jobb kéz dallamát általában a 
hegedű játssza, gyakran a csellóval váltakozva-felelgetve. 
A zongoraszólam így az eredetihez képest lényegesebb 
könnyebb, tehát olyan gyermek számára is elérhető, aki az 
eredeti művet még nem tudná eljátszani. A válogatásban 
a legnagyobb zeneszerzők (Haydn, Beethoven, Mendels-
sohn, Schumann, Chopin és Grieg) legnépszerűbb darab-
jai szerepelnek, mint amilyen például a Holdfény-szonáta 
2. tétele vagy az Álmodozás.

Z. 14659
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 + 12 + 12 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa
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Triók fuvolára, csellóra és zongorára
Partitúra és szólamok 
Válogatta, átírta és közreadja Soós András

A fuvola az egyik legnépszerűbb zeneiskolai hangszer, 
ezért a sorozat hegedű-cselló-zongora triókötete után most 
fuvolás triókkal jelentkezik az átíró-közreadó zeneszerző, 
Soós András, aki ezzel a vonzó összeállítással jelentősen 
bővíti a zeneiskolai kamarazenélés lehetőségeit. A kiad-
vány legnagyobb részét közismert, népszerű zongorada-
rabok (Schubert-Ländlerek, két Chopin-mazurka és egy 
Prelűd, Schumann-gyermekdarabok, Brahms Bölcsődala 
és egy keringője, Saint-Saëns: Ave Maria) könnyű átiratai 
alkotják, Schubert Rosamundájának egy részletével, illeve 
egy Mendelssohn-énekduettel kiegészítve.

Z. 14726
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 + 12 + 12 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa

Kvartettek fafúvókra
Partitúra és szólamok 
Válogatta, átírta és közreadja Zempléni László

A kötet összeállítója arra törekedett, hogy különböző ze-
netörténeti korszakokból való, különféle karakterű dara-
bok minél színesebb választékát kínálja a fafúvós növen-
dékek számára. Ugyanez a sokszínűségre törekvés jellem-
zi a hangszerösszeállítást is: a kötet anyagának körülbelül 
a fele oboa és/vagy fagott híján is előadható, és az oboát 
két kivétellel a többi darabban is pótolhatja fuvola illetve 
klarinét.

Z. 14685
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 14 + 16 + 12 + 12 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa

Triók és kvartettek kürtökre
Partitúra és szólamok 
Válogatta, átírta és közreadja Szilágyi Pálma

A kötetben körülbelül fele-fele arányban szerepelnek tri-
ók és kvartettek. Mindegyik darab tartalmaz könnyebben 
játszható szólamot is, így a hangszertanulást csak nemrég 
elkezdett növendékek éppúgy találnak benne játszani va-
lót, mint a felsőbb osztályos zeneiskolások – ha pedig a 
játékosok azonos technikai szinten állnak, akkor időnkénti 
szólamcserékkel próbálhatják ki magukat többféle funk-
cióban. 

Z. 14774
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 16 + 16 + 12 + 6 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa

Kvartettek rézfúvókra
(2 trombe e 2 tromboni o flicorni tenori)
Partitúra és szólamok
Válogatta, átírta és közreadja Perényi Péter

A kötet anyagát legnagyobbrészt átiratok, méghozzá 
négyszólamú kórusművek átiratai adják, melyeket a nagy 
tapasztalattal rendelkező rézfúvós-tanár, Perényi Péter 
készített. A gyűjtemény összeállítását saját zeneiskolai 
növendékei segítették, akik egy nagyobb anyag végigját-
szásakor választották ki a nekik legjobban tetsző dara-
bokat. A darabok két trombitán és két harsonán (vagy két 
tenorkürtön) játszhatók, a harsonaszólamok mindvégig 
elkerülik a VII. fekvést.

Z. 14660
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 + 16 + 16 + 16 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa

9. SOROZAT 7 mm  Ke t hegedu +cs.indd   1 1/30/10   11:43:23 PM
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Trombitaduók kezdők számára
Átírta és közreadja Perényi Péter

„Kezdők muzsikája” sorozat

A kiadvány az egészen kezdő 
trombitások számára is tar-
togat játszani valót: az első, 
„Bevezetés a kamarazené-
be” című fejezet darabjaiban 
már azok a kis trombitások 
is megismerhetik az együtt-
muzsikálás örömét, akik még 
csak egyetlen hangot tudnak 
a hangszeren megszólaltat-
ni. Ritmikai játékok, európai 
népdalok, s azután sok-sok 

könnyű előadási darab (a középkortól Beethoven Örömó-
dáján át napjainkig) alkotja a kötet gazdag anyagát.

Z. 14731
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23,5 × 31 cm
Terjedelem: 48 oldal
Borító: kartonált

csengery dániel
Concertino zongorára és vonószenekarra
4 vl1, 4 vl2, 3 vl3, 3 vla (ad lib.), 4 vlc (ad lib. anche cb)
Partitúra és szólamok 

„Leggiero” sorozat

Csengery Dániel (1974) há-
romtételes Concertinója 
2006-ban keletkezett. Szí-
nes, könnyed hangvételű, 
eleven ritmikájú kompozíció 
középhaladó zongoristák  
(Z. 14606B) és ifjúsági zene-
karok (Z. 14606A) számára.

Z. 14606a
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 + 144 oldal
Borító: kartonált, lakkozva, mappa

Z. 14606B
Nehézségi szint: könnyű, közepes 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 + 36 oldal
Borító: kartonált, lakkozva

kétzongorás változat

dubrovay László
Magyar rapszódia
klarinétra és zenekarra
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára
Partitúra

Dubrovay László sorai Lisztről és a most megjelent darab-
ról: „Liszt Ferenc volt számomra a legfontosabb zeneszer-
ző ifjúságom éveiben, zongoristaként igen sok művét ját-
szottam. Csodáltam mint újítót, aki a hangszer játéktech-
nikáját olyan módon gazdagította, amelyhez fogható nem 
történt a zongorairodalomban. Később alkotó géniusza 
kápráztatott el, amint a jövő számára új utakat mutatott. 
Művei az impresszionizmus, az expresszionizmus, a 20. 
századi folklorizmus, a dodekafon gondolkodás kialakulá-
sának előkészítői. Újításai mindig a szellemi megújhodás 
materiális megvalósulásai. Magyar rapszódiám Liszt rap-
szódiáinak „Lassú – Friss” egytételes formai koncepcióját 
követi.” (A szólamok zenekari kölcsönanyagként rendel-
hetők meg.)

Z. 14721
Nehézségi szint: közepes 
Méret: 20,2 × 28,5 cm
Terjedelem: 64 oldal
Borító: kartonált

Z. 14633
Nehézségi szint: közepes 
Méret: 20,2 × 28,5 cm
Terjedelem: 24 + 8 oldal
Borító: kartonált

Horváth Balázs
Faust Groteske (2008-2011)
szimfonikus zenekarra, DVD lejátszóval
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,1 - Pf. 3 Perc., - Archi)
Partitúra és DVD

A darab az Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőver-
seny nagyzenekari kategóriájának 1. díját kapta Fausték az 
elvarázsolt kastélyban címmel. Négy tétele Liszt Ferenc 
Eine Faust-Symphonie című műve három főszereplőjének 
eltorzított arcát mutatja be. A Video Prolog tételhez két-
perces képfájl tartozik, melyet DVD-lejátszóról kell leját-
szani. A felvételen a zeneszerző „ügyetlen” előadásában 

Duos pour trompettes
pour les premiers pas

Trombitaduók
kezdôk számára

Trompetenduos
für Anfänger

Trumpet Duos
for beginners

EDITIO MUSICA BUDAPEST /  Z.  14 731

perenyikesz_Layout 1  2011.03.04.  13:35  Page 1
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Z. 14767
Nehézségi szint: nagyon nehéz 
Méret: 29,7 × 42 cm
Terjedelem: 58 oldal
Előlészületben

szólal meg J. W. Goethe: Faust című darabja 2. részének 
zárókórusa, mely Liszt Faust-szimfóniájának zárószaka-
sza is. 

Madarász Iván
Concerto F(L)A
fuvolára és vonószenekarra (1993)
Partitúra

„EMB Contemporary Music” sorozat

A cím három nagy betűje 
kettős jelentésű. Elsősorban 
a FA és LA (tehát az F és A) 
hangok kiemelt jelentőségét 
mutatja, második jelentése 
pedig a fuvola-flauto szavak 
rövidítése. A darab egyetlen 
tételből áll, de egyértelműen 
felismerhető egy „tradici-
onális” versenymű hármas 
tételbeosztása, középütt egy 
quasi „lassú” tétellel. 

A mű ajánlása Bálint János fuvolaművésznek szól.

Z. 14627
Méret: 20,2 × 28,5 cm
Terjedelem: 52 oldal
Borító: kartonált

Wolfgang Amadeus Mozart
Varázsfuvola – részletek
ifjúsági vonószenekarra
(4 vl1, 4 vl2, 3 vla, 2 vlc, cb)
Partitúra és szólamok
Válogatta és átírta Soós András

„Opera Hits” sorozat

Az Opera Hits (Operaslá-
gerek) néven bevezetett új 
sorozat közreadója újszerű 
gondolatot vet fel: az ope-
rákból ne csak a nyitányt 
vagy a zenekari közjátékokat 
játszhassa el a zenekar – je-
len esetben egy ifjúsági vagy 
nem hivatásos zenészekből 
álló vonószenekar –, hanem 
az énekes számokat (áriá-
kat, duetteket stb.) is. A Soós 

András által átírt népszerű, közismert operarészletek vonzó 
repertoár-kiegészítésként szolgálhatnak és sikeres műsor-
számai lehetnek az említett együtteseknek.

Z. 14657
Nehézségi szint: könnyű 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 110  oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa

Klasszikus zene 
gyermek-vonószenekarra
(3 vl1, 3 vl2, 3 vl3, 2 vla, 2 vlc)
Partitúra és szólamok
Válogatta és átírta Zempléni László, Soós András

„Leggierissimo” sorozat

A sorozat igen könnyű vonós-
zenekari darabjait a gyerekek 
már néhány évi hangszerta-
nulás után eljátszhatják. A 
partitúrában brácsa helyett 
harmadik hegedű szerepel és 
valamennyi kötet valameny-
nyi szólama első fekvésben 
játszható. Ez a kötet Gluck, 
Mozart, Haydn, Beethoven, 
J. Chr. Bach, Vanhal, Hum-
mel, Gebauer, P. Schulz és 

Diabelli kis darabjainak és tánctételeinek, valamint három 
1800-as évekből származó magyar táncnak könnyű vonó-
szenekari átiratát tartalmazza.

Z. 14653
Nehézségi szint: könnyű 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 104 oldal
Borító: kartonált, fóliázva, mappa
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„concert bAnd” sorozat

A 2009-ben útjára indított új fúvószenekari sorozatban a legkiválóbb magyar fúvós-szerzők művei szerepelnek; részben 
frissen komponált, részben pedig már kipróbált, népszerű darabok. Gyermek- és ifjúsági zenekarok, felnőtt műkedvelő, 
illetve hivatásos együttesek egyaránt találnak köztük játszani valót – az egyes művek nehézségi fokát 1-6-ig terjedő 
skálán adjuk meg. A mappa (partitúra + szólamok) mellett a partitúrák külön is megvásárolhatók.

Z. 14 769

Zempléni
UtazásEurópában

European Journey

s c o r e – p a r t i t ú r a

for concert band · ifjúsági fúvószenekarra

Z. 14 737

BalázsEarly HungarianDancesfromGömörRégi magyartáncok Gömörbol
s c o r e – p a r t i t ú r a

for concert band · ifjúsági fúvószenekarra

BALÁZS/ Régi PART és SET.indd   1

12/20/11   4:35:48 PM

A.FarkasBotleDanceÜvegestánc

Z.14 706

s c o r e – p a r t i t ú r a

for concert band · ifjúsági fúvószenekarra

Farkas Üvegestánc PART és SET.indd   1

4/16/10   12:33:59 PM

s c o r e – p a r t i t ú r a

Z. 14 690

BogárHellas GreekSuiteGörögszvitfor wind orchestra · fúvószenekarra

Bogár Hellas PART és SET.indd   1

7/3/10   7:56:07 PM

Tavaszi szimfónia

DubrovaySpringSymphony
for symphonic band ·  fúvószenek arras c o re  a n d  p a r t s – p a r t i t ú r a  é s  s zó l a m o k

Z.14686

balázs árpád 
Négy kép
ifjúsági fúvószenekarra

Balázs Árpád (1937) egykori zeneszerzés-tanárai – Farkas 
Ferenc, Aram Hacsaturján és Goffredo Petrassi – egy-
mástól függetlenül arra a véleményre jutottak, hogy a lí-
rai alkatú Balázs Árpád igazi alkotó területe a kórus és 
a fúvószenekar lesz. A hajdani jóslatot igazolja a szerző 
azóta született mintegy kétszázötven énekkari és közel 
húsz fúvószenekari műve. Érdekes, hogy a Négy kép című 
szvitben egyesülnek a két rokon zenei terület stílusjegyei. 
Itt a fúvós hangszerek is énekelnek! Nem véletlen, hogy a 
nagy ívű második tétel éppen a „Cantilena”, a kissé moz-
galmasabb, de ugyancsak lírai ihletettségű harmadik pe-
dig az „Arietta” címet kapta. A mű nyitótétele harsányan 
jókedvű, lendületes induló, de nem a „menetelős” fajtából: 
a 6/8-os lüktetés könnyed karaktert ad neki. Ez a zene nem 
titkolt rokonságban van Prokofjev balettmuzsikájával.

Partitúra – Z. 12368 
Nehézségi szint: 2
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 12368set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 + 190 oldal
Borító: kartonált, mappa

balázs árpád
Régi magyar táncok Gömörből
ifjúsági fúvószenekarra

A Régi magyar táncok Gömörből című szvit címe tánc-
dallamok feldolgozását, megharmonizálását sejteti, ám a 
háromtételes ciklus sokkal több ennél: a témanyagát adó 
régi udvari táncdallamok szabad továbbgondolása, ki-
teljesítése. A 18. századi melódiákat oly módon kelti új 
életre a szerző, ahogyan azt Kodály Zoltán tette a galán-
tai és a marosszéki, Antonin Dvořák a szláv, vagy Johan-
nes Brahms a magyar táncokkal. A mű legfőbb erényei a 
színekben gazdag, változatos hangszerelés, az archaizáló 
hangvételnek és korunk zenei nyelvének ízléses társítása, 
s nem utolsósorban az, hogy minden üteme jól játszható, 
könnyen befogadható.

Partitúra – Z. 14737 
Nehézségi szint: 3
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14737set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 + 192 oldal
Borító: kartonált, mappa
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Partitúra – Z. 14690 
Nehézségi szint: 5
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 56 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14690set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 56 + 282 oldal
Borító: kartonált, mappa

dubrovay László
Kis szvit
fúvószenekarra

A szerző a művet 2005-ben írta ifjúsági fúvószenekar szá-
mára. A négytételes kompozíció minden darabja külön is 
előadható. A tételek címei: 1. Jókedvvel, 2. Dal, 3. Tréfa, 
4. Induló. A modern nyelvezetű, sok érdekes új effektussal 
gazdagított zene lehetőséget teremt a fiataloknak a vicces, 
jókedvű együttmuzsikálásra és felkészíti őket nehezebb 
kortárs zenei művek eljátszására is.

Partitúra – Z. 14493 
Nehézségi szint: 4
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 56 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14493set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 56 + 248 oldal
Borító: kartonált, mappa

dubrovay László
Tavaszi szimfónia
fúvószenekarra

A VI. szimfónia 2009 tavaszán keletkezett. Ajánlása Neu-
mayer Károly karmesternek és zenekarának, a Pécsi Vas-
utas Koncert Fúvószenekarnak szól. 
A szerző írja művéről: „A három tételes kompozíció követi 
a klasszikus hagyományokat, de az első tétel a szkrjabini 
szonátaformát fejleszti tovább két gyors tétel összedolgo-
zásával. A második tételben a lírai alaphangvétel ellenté-
teként egy mélybe húzó, negatív erő is megjelenik, amely 
drámai harcban alulmarad a lírai anyag korálszerűvé váló, 
modális hangsorokból származó tömbszerű, átszellemült 
közösségi énekével szemben. A harmadik tétel vidám, tán-
cos scherzo komikus, humoros hangeffektusokkal.”

Partitúra – Z. 14686 
Nehézségi szint: 6
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 104 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14686set
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 104 + 552 oldal
Borító: kartonált, mappa

erkel Ferenc
Fegyvertánc a Dózsa György című operából
ifjúsági fúvószenekarra
Átdolgozta Pécsi József

Erkel Ferenc (1810–1893) zeneszerző, zongoraművész,  
karmester és pedagógus, a 19. század magyar zenéjének 
vezéralakja, a magyar nemzeti opera megteremtője volt. 
Magyar történelmi tárgyú műveiben (Bátori Mária: 1840, 
Hunyadi László: 1844, Bánk bán: 1861, Dózsa György, 
1867 stb.) Bellini, Meyerbeer és Verdi stílusának elemeit 
a verbunkossal ötvözve megteremtette a sajátosan magyar 
opera műfaját. A „Fegyvertánc” a Dózsa György népszerű 
balettbetéte, amelyet most, Pécsi József átiratában az ifjú-
sági fúvószenekarok is felvehetnek repertoárjukba.

Partitúra – Z. 14723 
Nehézségi szint: 4
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14723set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 + 372 oldal
Borító: kartonált, mappa

bogár István
Hellas – görög szvit
fúvószenekarra

Bogár István műve az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb 
nemzetközi sikert aratott magyar fúvószenekari darabja. 
A Magyar Rádió felkérésére készült, ősbemutatója 1982-
ben volt. A remekül hangszerelt mű sikeresen ötvözi a 20. 
századi zenei nyelvezetet a témából adódó antik elemekkel 
– például rögtön a „Thesszaloniki„ című 1. tételben egy ősi 
görög aszimmetrikus ritmussal. A 2. tétel a meghökken-
tő geológiai csodákhoz, a meteórákhoz kalauzol el min-
ket; a 3. tétel a delfi táncosok képét jeleníti meg; a 4. tétel 
(„Athén”) már a címében jelzi a benne alkalmazott formát, 
ami a több évezredes Akropolisznak és a buzuki-zenétől 
viszhangzó mai környezetének („Plaka”) kontrasztáló 
egységét örökíti meg. A szerző a szvitben mesterien hasz-
nálja ki a fúvószenekar-adta hangszerelési lehetőségeket, 
a rendkívül hatásos mű minden együttes hálás koncertda-
rabja lehet.
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Farkas Antal
Népdalszvit fúvószenekarra
Átdolgozta Farkas Tamás

Farkas Antal: Népdalszvit című művét a zeneszerző fia, 
Farkas Tamás szimfonikus fúvószenekari szólamokkal 
bővítette ki, s néhány helyen a mai kor igényeinek megfe-
lelően kissé át is dolgozta. 
„A művet ajánlom a világ bármely részén működő zene-
karnak, hiszen a darab élményszerű, segít az intonációs 
problémák megoldásában, a többféle zenei karakter értel-
mezésében, a homogén hangzás kialakításában, a technika 
és az együttjátszás fejlesztésében, és a közönségsiker el-
érésében is. Minden zenésznek kívánom, hogy sok örömét 
lelje benne!” (Csikota József, a Fúvószenekarok és Együt-
tesek Világszövetsége elnöke.) 

Partitúra – Z. 14705 
Nehézségi szint: 3
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14705set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 140 oldal
Borító: kartonált, mappa

Farkas Antal
Üveges tánc
ifjúsági fúvószenekarra
Átdolgozta Farkas Tamás

Az Üveges tánc őse a soroksári Kék Duna Harmonikaze-
nekar számára készült az 1960-as évek elején. Később a 
kiváló néptánc-koreográfus, Manninger Miklós ösztönzé-
sére megszületett egy fúvószenekari feldolgozás abból a 
célból, hogy német nemzetiségi darabok mellett magyar 
tánc is bővítse az együttes repertoárját. A produkció mind 
a közönség, mind a megszólaltató zenészek körében ferge-
teges sikert aratott, ezért a szerző hamarosan önálló – mu-
tatós, virtuóz hatású, de mégis könnyen játszható – fúvós-
zenekari művet komponált az Üveges táncból. Az ifjúsági 
zenekari feldolgozás a nagyzenekari mű egyszerűsített és 
rövidített változata.

Partitúra – Z. 14706 
Nehézségi szint: 4
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14706 set
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 20 + 142 oldal
Borító: kartonált, mappa

galli jános
Négy ének Szent István királyról
ifjúsági fúvószenekarra

Galli János (1921-2006) karnagy, zeneszerző, zenetanár, 
a magyar fúvószenei élet ismert és elismert személyisé-
ge volt. Zenetanárként számos vonós és fúvós együttest, 
kórust vezetett, s százával készített fúvószenekari átirato-
kat, hangszerelt műveket különböző méretű és összetételű 
zenekarok számára. Saját kompozíciói közül indulói, nép-
dalfeldolgozásai és egyházzenei füzetsorozata a legjelen-
tősebbek. Kiváló hangszerelő volt. A magyar államalapító 
király emlékére írt művét jó hangzása és könnyű játszha-
tósága miatt ajánljuk az ifjúsági fúvószenekarok és karna-
gyaik számára.

Partitúra – Z. 14724 
Nehézségi szint: 3
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14724set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 24 + 158 oldal
Borító: kartonált, mappa

Hidas Frigyes
I. Népdal-szvit (Békés-megyei népdalok)
ifjúsági fúvószenekarra 

Hidas Frigyes rendkívül kedvelt népdalszvitjei a szerző 
érett stílusának legnagyszerűbb példái. Népdalfeldolgo-
záshoz csak kevesen képesek méltó módon hozzáfogni. 
Bartók maga a következőképpen fogalmazta meg azokat a 
kihívásokat, amelyekkel ez a műfaj a 20. századi zeneszer-
zőt szembesítette: „Népi dallamokkal bánni tudni: egyike 
a legnehezebb feladatoknak. Merem állítani, van olyan ne-
héz, ha nem nehezebb, mint egy nagyszabású eredeti mű 
megírása” Annyi bizonyos, hogy a népdalfeldolgozások-
hoz éppen annyira szükséges a megfelelő inspiráció, mint 
bármilyen más mű megírásához.”
Az Első szvit kilenc különböző karakterű és hangulatú 
népdalt dolgoz fel. Előadásához biztos technika és szabad 
formálókészség szükséges.

Partitúra – Z. 13145 
Nehézségi szint: 4
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 13145 set
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 36 + 258 oldal
Borító: kartonált, mappa

magykat-ujdonsag.indd   24 2012.07.31.   14:42:02



ú
jd

o
n

sá
g

o
k

  2009–2012

25

Hidas Frigyes
II. Népdal-szvit (Balatoni népdalok)
ifjúsági fúvószenekarra 

A Második szvit, visszatérő szerkezetével öt népdalt hasz-
nál fel modern harmóniai környezetben, ami még inkább 
kiemeli a dallamok szépségét.

Partitúra – Z. 13147 
Nehézségi szint: 4
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 13147set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 32 + 198 oldal
Borító: kartonált, mappa

Lendvay kamilló
Fúvós-szimfónia
fúvószenekarra

Lendvay Kamilló, a világszerte ismert magyar zeneszer-
ző (*1928) operái, oratóriumai, kantátái, szimfonikus és 
versenyművei, valamint kamarazenéje és szólóhangszerre 
komponált művei mellett jelentős számú fúvószenekari da-
rabot is komponált. A 2007–2008-ban keletkezett Fúvós-
szimfónia négy tételes: I. Invokáció a múzsákhoz – II. Nap-
felkelte a Copacabanán – III. Az Iguazú vízesés – IV. Riói 
karnevál. A mű hivatásos együttesek számára készült. 

Partitúra – Z. 14691 
Nehézségi szint: 6
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 76 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14691set
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 76 + 378 oldal
Borító: kartonált, mappa

Zempéni László
Utazás Európában
ifjúsági fúvószenekarra

Zempléni László, az EMB-nél megjelent számos peda-
gógiai kötet szerzője-átdolgozója ezúttal európai népda-
lok ifjúsági fúvószenekari feldolgozásával jelentkezik. A 
kötetben szereplő dallamok: „Laß’ doch meine Jugend” 
(német), „My native land” (ír), „Ah mon beau chateau” 
(francia), „Kom, skal i klippe (norvég), Moj llokumja me 
sheqer” (albán), „Ma come balli bella bimba” (olasz), „Az 
oláhok, az oláhok” (magyar). A darabok előadhatók egy-

Partitúra – Z. 14769 
Nehézségi szint: 2
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 28 oldal
Borító: kartonált

Partitúra és szólamok – Z. 14769set 
Méret: 23 × 30,2 cm
Terjedelem: 28 + 388 oldal
Borító: kartonált, mappa

befüggő sorozatként vagy külön-külön is, továbbá a kar-
nagyok 2-3-4 tételes, rövid csokrokat is összeállíthatnak 
belőlük.

122 Bicinia a 16. századból
iskolai és liturgikus használatra
Összeállította és közreadja Soós András

A gyűjtemény, a 111 bicinia 
a 15. századból (EMB 14478) 
című kiadványhoz hasonlóan, 
többszólamú egyházi kórus-
művek hosszabb-rövidebb 
kétszólamú részleteit közli, 
elméleti és gyakorlati peda-
gógiai, valamint liturgikus 
használatra. Tanítási anyag-
ként egyrészt bemutatja és 
rövid szöveges meghatározá-
sokban regisztrálja az adott 

részlet zenei jellemzőit, másrészt könnyen feldolgozható 
példákat ad a zenetörténet-, szolfézs- és ellenpont-okta-
táshoz (hangközgyakorlás, lapról olvasás, diktálás, stílus-
gyakorlat stb.). Ugyanakkor az önálló egységként is funk-
cionáló tételek gyorsan megtanulható, esetenként gyer-
mekkórussal is előadható anyaggal színesíthetik a liturgia 
(mise és zsolozsma) zenei palettáját. A kötet legnagyobb 
részét Palestrina, Lassus, Gombert, Clemens non Papa és 
mások misetételeiből illetve Magnificatjaiból vett részle-
tek teszik ki. Külön fejezetet kaptak az evangélikus egy-
házzene kezdeti fázisában már népszerű, oktatási célokat 
is szolgáló német nyelvű, korál-alapú biciniumok.

122 Bicinia

Editio Musica Budapest
Z. 14 732

www.emb.hu

www.emb.hu

122 Bicinia
from the 16th Century • aus dem 16. Jahrhundert

du XVIe siècle • a 16. századból

from the 16th Century • aus dem 16. Jahrhundert
du XVIe siècle • a 16. századból

For school and liturgical use • Zum Gebrauch in Schule und Liturgie
À usage scolaire et liturgique • Iskolai és liturgikus használatra
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Z. 14732 
Nehézségi szint: könnyű, közepes, nehéz
Méret: 20,2 × 28,5 cm
Terjedelem: 80 oldal
Borító: kartonált, fóliázva

ének
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Horváth Istvánné smid Anna
Csicsergő
Mondókák, versek, dalok óvodásoknak

A CSICSERGŐ zenei tankönyvcsalád legújabb tagja az 
iskolába készülődő óvodás gyermek zenei készségének 
játékos, komplex fejlesztésében, a zenei írás-olvasás és 
a hangszeres játék előkészítésében szeretne segíteni. Az 
óvodai és zeneóvodás foglalkozások játékos kiegészítő-
jeként is alkalmazható. A két oldalról lapozható könyv 
egyik oldalról mondókás könyv, a másik oldalról dalos 
könyvként tárul elénk.

EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 14 689

Horváth Istvánné Smid Anna

Horváth Istvánné Smid Anna

9

ISMN 979 0 080 14689 7

790080 146897

csicsergo_borito.indd   1
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Z. 14689
Nehézségi szint: könnyű, közepes, nehéz
Méret: 21 × 29,7 cm
Terjedelem: 56 + 4 oldal
Borító: kartonált, lakkozva

Marosi László
Két évszázad katonazenéje Magyarországon
A magyarországi katonazene története,  
Katonakarmesterek 1741–1945

„A kötet fejezeteiben a XVIII. századi Magyarország ál-
landó hadseregeinek zenei életével foglalkozunk, ekkor 
alakulnak az együttesek, itt lehet nyomon követni a ze-

nekarok első lépéseit, majd 
kialakulásuk után a műkö-
désüket. A könyv fejezetei 
bemutatják azt a XIX. szá-
zadi folyamatot, melynek 
során a katonazenekarok be-
épültek a városi zeneéletbe: 
így lettek meghatározó sze-
replői a városok kulturális 
életének, a koncertéletnek, 
az egyházi zenének, vagy 
a színházak előadásainak.  
A könyv a magyarországi katonazene kétszáz éves törté-
nete, feldolgozza a katonazenekari műsorokat, a szervezeti 
formákat, bemutatja az egyenruhákat, a működési terüle-
teket és a karmesterek életrajzait. Az utolsó fejezetekben 
kapott helyet a magyarországi katonakarmesterek és kato-
naindulók jegyzéke”. (Marosi László)
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Billentyűs HangszereK

zongora (Csembaló)

Zongora szóló

 albéniz, i.
 13826 – album (Héra a., sármai j.) [4] 

„album sorozat zongorára” 
 13591 – spanyol szvit, op. 47  

(sármai j.) „Worldwide Works”  
 antalffy-zsiross D.
 13107 – apróságok – reprint    
 13108 – polonaise caracteristique – reprint    
 Bach, C. Ph. e.
 13364 – rondo h-moll (Bülow, H.) – reprint 

[3] 
 Bach, j. s.
 30 – 13 könnyű kis zongoradarab  

a „notenbüchlein für anna magda-
lena Bach” c. műből  
(bartók b.) [�] 

 1879 – 18 kis prelúdium (Hernádi l.) [2]  
 3179 – 18 kis zongoradarab anna 

magdalena Bach hangjegyfüzeté-
ből (Hernádi l.) [2] 

 13975 – 3 tétel a zenekari szvitekből  
(Kistler-liebendörfer, b.)

 8636 – 6 partite per il clavicembalo  
[6 partita csembalóra],  
BWv 825–830 (pertis zs.)  
„emb urtext” 

  – album (máriássy i.)  
„album sorozat zongorára”

 70�8  1. kötet [3/4]
 7051  �. kötet [4]
 7212 – angol szvitek, BWv 806–811 

(Zászkaliczky T., pertis Zs.)  
„emb urtext”

  – das wohltemperierte Klavier  
(bartók b.) 

 4475  1. kötet BWv 846–869
 4476  2. kötet BWv 870–893 
  – das wohltemperierte Klavier  

(lantos i.) „emb urtext”
 8015  1. kötet BWv 846–869 
 8016  2. kötet BWv 870–893 
  – das wohltemperierte Klavier  

(lantos i.) „emb study scores”
 40041  1. kötet BWv 846–869 
 40042  2. kötet BWv 870–893
 7190 – Francia szvitek, BWv 812–817 

(Zászkaliczky T., pertis Zs.)  
„emb urtext” 

 14021 – Három adagio  
(Kistler-liebendörfer, b.)

 6913 – Háromszólamú invenciók  
(15 sinfonien) BWv 787–801  
(solymos p.) [3/4] „emb urtext” 

 40043 – invenciók és sinfoniák 
   bWv 77�-801 (solymos p.)  

„emb study scores”
 6912 – Kétszólamú invenciók,  

BWv 772–786 (solymos p.) [3] 
„emb urtext” 

 13197 – Könnyű mesterdarabok  
(Csurka m.) [�]  
„Kezdők zongoramuzsikája” 

 7964 – sonata vi (Bartók B.) 

 Bach (W. fr., C. Ph. e., j. Chr. f., j. Chr.)
 14699 – Könnyű zongoradarabok  

(lakos á.) „Fedezzük fel újra!”  új
 Bach – händel
 918 – Könnyű zongoradarabok (j. s. 

bach,  C. ph. e. bach, W. fr. bach  
és g. f. Händel) (Hernádi l. ) [�]

 Bakfark B.
 7170 – Három fantázia (Farkas F.) 
 Balakirev, m.
 13774 – album (Kováts g.) [4/5] 

„album sorozat zongorára” 
 Balassa p. t. – lelkes p. – vécsey e.
 2890 – jazz-zongora iskola     
 Bariola, o.
 13121 – 10 négyszólamú darab. Billentyűs 

muzsika a 16. és 17. századból 
(fittler K.) [3] 
„musica per la tastiera” 

 Bartók B.
 934 – 14 bagatell, op. 6 (Bartók p.)  
 4626 – az ifjú Bartók (dille, d.) [5]  
 7995 – gyászinduló (a szerző átirata a 

Kossuth szimfónia Fináléjából)
  – gyermekeknek (Bartók p.) [2]
 5454  1–2. kötet 
 5455  3–4. kötet 
 1763 – Három burleszk, op. 8/c [5]  
 1764 – Három csíkmegyei népdal [3]    
 989 – Kezdők zongoramuzsikája.  

a Bartók–reschofsky zongora- 
iskolából [1/�]

 2128 – Két elégia, op. 8/b [5]  
 867 – Két kép. virágzás – a falu tánca,  

op. 10 [5] 
 60 – Két román tánc, op. 8/a [4/5]  
  – mikrokozmosz 
 1�5  1. kötet [1]
 1�6  �. kötet [1/�]
 1�7  3. kötet [�]
 1�8  4. kötet [3]
 1�9  5. kötet [3/4]
 130  6. kötet [3/4]
 1765 – négy siratóének, op. 9/a [3]  
 2335 – négy zongoradarab [5]    
 1971 – rapszódia, op. 1 [5]  
 117 – szonatina [3]   
 300 – tíz könnyű zongoradarab [2]    
 1762 – vázlatok, op. 9/b [4/5]  
  – zongorázó ifjúság. darabok a 

tanulás 2. és 3. esztendejére [2]
 987  1. kötet 
 988  �. kötet 
 Bartók B. – reschofsky s.
  – zongoraiskola [1] 
 4636  (m, n) 
 6179  (f) 
 5��0  (a) 
 Beethoven, l. van
  – album „album sorozat zongorára” 
 4354  �. kötet [4]
 7723 – alla ingherese quasi un capriccio,  

op. 1�9 (brendel, a.)  
„Wiener urtext”

 671 – Für elise [2]
 d671 – Für elise [2]
 2048 – Három kontratánc (seiss, i.) [3] 
 14654 – Hits & rarities – Beethoven 
   (péteri j.)  új
 2286 – Két menüett: g-dúr, a-dúr [2]   

 13210 – Könnyű mesterdarabok (csurka 
m.) [2] „Kezdők zongoramuzsikája” 

 116 – skót táncok (Bartók B.) [2] 
 2042 – szonáta op. 27, no. 2, cisz-moll 

„Holdfény” (bartók b.)  
 8648 – szonatinák (solymos p.) [3] 
 2868 – török induló (rubinstein, a.) [4] 
 13412 – variációk op. 105, 107  (ad lib. 

fuvolakísérettel) (jarecki, g.)  
„Wiener urtext”

 13773 – zongoradarabok (Brendel, a.)  
„Wiener urtext”

  – zongoraszonáták (Weiner l.)  
 �347  �. kötet 
 �348  3. kötet  
  – zongoraszonáták (solymos p.)  

„emb urtext” 
 88��  1. kötet 
 88�3  �. kötet 
 88�4  3. kötet 
  – zongoraszonáták (solymos p.) 

„emb study scores”
 40086  1. kötet
 40088  3. kötet
  Különnyomatok a Zongoraszonáták  
	 	 1–3.	köteteiből  (Weiner l.)
 6947  op. �, no. 1, f-moll
 8147  op. �, no. �, a-dúr
 8148  op. 7, esz-dúr
 6948  op. 10, no. 1, c-moll
 7883  op. 10, no. �, f-dúr
 6949  op. 13, c-moll „patetikus”
 8149  op. 14, no. 1, e-dúr 
 6950  op. 14, no. �, g-dúr
 8150  op. �6, asz-dúr
 8151  op. �7, no. �, cisz-moll, „Holdfény”
 73�6  op. �8, d-dúr, „pasztorál”
 7454  op. 31, no. �, d-moll
 7885  op. 49, no. 1, g-moll
 815�  op. 49, no. �, g-dúr
 75�8  op. 53, C-dúr „Waldstein”
 73�4  op. 57, f-moll, „appassionata”    
 7435  op. 78, fisz-dúr
 73�5  op. 81/a, esz-dúr, „les adieux”    
 8154  op. 90, e-moll
 8155  op. 111, c-moll
 Bertini, h.
 306 – 45 tanulmány (chován K.) [3] 
  – válogatott etűdök (Kováts g.) 
 1�9�4  1. kötet [�]
 1�9�5  �. kötet [3]
 1�9�6  3. kötet [4]
 Borodin, a.
 13775 – album (Kováts g.) [4/5] 

„album sorozat zongorára”
 Borsody l.
 12146 – sonanta mondo. 8 zongoradarab [4/5]    
 Bozay a.
 5648 – Bagatellek, op. 4 [5]  
 6316 – intervalli, op. 15 [5]  
 6354 – medáliák. 36 kis zongoradarab  

[1/�] 
 7367 – utójáték, op. 19/a [5]  
 5425 – variazioni, op. 10 [5]    
 13209 – vii. zongoradarab, op. 30 b/1 [5]  
 Brahms, j.
 13373 – 51 gyakorlat (Kováts g.) [4/5] 
 5021 – album [4/5]  

„album sorozat zongorára” 
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 13604 – Balladák, op. 10, nos. 1–4  
(Kováts g.) [4/5]

 8195 – Két rapszódia, op. 79 „Wiener urtext”
 4239 – magyar táncok  

(borgulya a., váczi K.) [4/5]
	D502114 – magyar táncok no. 5
 3583 – rondo alla zingarese  

(dohnányi e. átirata) [5] 
 Chopin, F.
 6787 – Keringők [3/4] 

„a romantika mesterei” 
 13348 – Könnyű mesterdarabok  

(Csurka m.) [�/3]  
„Kezdők zongoramuzsikája” 

 6788 – mazurkák [3]  
„a romantika mesterei” 

 12057 – noktürnök (Kováts g.) [4]  
„a romantika mesterei”

 7174 – prelűdök [4]  
„a romantika mesterei”

 1870 – skót táncok, op. 72, no. 3 [3/4] 
 (Hernádi l., szelényi i.)

 Ciaia, a. B. della
  – szonáta g-dúr (Bartók B.)  

„itáliai csembaló- és orgona- 
muzsika a 17. és 18. századból”

 13605  1. Toccata [5]
 13606  �. Canzone [5]
 13607  3. primo Tempo [3] 
 13608  4. secondo Tempo [3]
 Clementi, m.
 12251 – 7 szonáta zongorára (Kováts g.)  

[3/4] 
 4240 – gradus ad parnassum  

(Tausig, C.) [4/5] 
 12203 – szonatinák zongorára (Kováts g.)  

[�/3] 
 Couperin, F.
  – album (gát j.)  

„album sorozat zongorára” 
 7377  1. kötet [4]
 83�6  �. kötet [3/4] 
 4372 – csembalódarabok (gát j.) 
   1. kötet [3/4]
  – csembalódarabok (gát j.) 

„emb study scores”
 40007  �. kötet
 40008  3. kötet
 40009  4. kötet
 13495 – Könnyű mesterdarabok  

(Csurka m.) [�]  
„Kezdők zongoramuzsikája” 

  – válogatott zongoradarabok  
(bartók b.)

 1769  1. kötet [�]
 �631  �. kötet [3]
  – válogatott zongoraművek  

(gát j.) 
 5�33  1. kötet [3]
 5�34  �. kötet [3/4] 
 Cramer, j. B.
  – válogatott tanulmányok (dohnányi e.)  
 3015  1. kötet [4]
 3016  �. kötet [5]
 Croner, d.
 8731 – lanttabulatúra (1681, 1682) 

(pernye a., Benkő d., Fittler K.) [2] 
„musica per la tastiera”

  

 Czerny, C.
 3990 – 160 rövid gyakorlat, op. 821 [2/3]  
  – a kézügyesség iskolája, op. 299 

(szendy á.) 
 13078  1. kötet (a, f) [3]
 13079  �. kötet (a, f) [3]
 1��7  3. kötet (m, n) [3/4]
 1748  4. kötet (m, n) [3/4]
 13081  4. kötet (a, f) 
  – a virtuozitás iskolája, op. 365  

(szendy á.) [4/5]
 1�555  1. kötet 
 1�556  �. kötet  
 1�557  3. kötet 
 1�558  4. kötet 
 28 – előtanulmányok a „Kézügyesség 

iskolájá”-hoz, op. 23 (chován K.)  
[�/3]

 73733 – erster lehrmeister, op. 599 
(schultzová) (mf) 

 2398 – Könnyű technikai gyakorlatok     
 Czerny, C. – Bertini, h.
 2520 – etűdök [3]    
 Cziffra gy.
 13253 – Két koncertetűd (rimszkij-

Korszakov: a dongó; j. strauss: 
Triccs-traccs polka) [5]   

 Csajkovszkij, p. i.
 D502205 – anyegin – Keringő 
	D502208 – chanson triste
	D502204 – csipkerózsika – Keringő
 D502209 – dal szöveg nélkül
 D502201 – diótörő – induló
 D502202 – diótörő – virágkeringő
 D502212 – dumka
 7151 – évszakok, op. 37/b [4]  

(Hambalkó e.)  
 D502207 – gondoladal
 D502203 – Hattyúk tava – Bevezető és 

Keringő
 6715 – ifjúsági album, op. 39 
   (solymos p.) 

„Worldwide Works”  
 13526 – Könnyű mesterdarabok (Both l.)  

[2/3] „Kezdők zongoramuzsikája” 
 D502210 – Orosz tánc
 491 – románc, op. 5 
 D502206 – románc
	D502211 – szentimentális keringő
 Csapó gy.
 14430 – a desert march  [sivatagi induló] 

„emb Contemporary music”  
 Csillag, p.
 13453 – iniciálék 
 Daquin, l.-C.
 2656 – Két zongoradarab (Horusitzky Z.) [3] 
 Debussy, C.
 7753 – a kis néger (solymos p.) [2]    
 8682 – Berceuse héroïque (solymos p.)  
 6056 – children’s corner [gyermekkuckó] 

(solymos p.) [3/4] 
 6030 – clair de lune [Holdfény]  

(solymos p.) [3] 
 8685 – danse [tánc] (solymos p.)
  – estampes [metszetek]  

(solymos p.) 
 6059  �. la soirée dans grenade  

[granadai este] [5]
 6060  3. jardins sous la pluie  

[Kertek esőben] [4]

 6051 – images [Képek] (solymos p.) 
   1. kötet [4/5]
 6029 – Két arabeszk (solymos p.) [3] 
 8683 – la plus que lente (solymos p.) 
 8686 – l’isle joyeuse [Boldog sziget] 

(solymos p.)  
 8684 – masques (solymos p.)  
 6055 – pour le piano (solymos p.) [5] 
  – prelűdök (solymos p.) 
 6057  1. kötet 
 6058  �. kötet  
 6053 – suite bergamasque (solymos p.) 

[4] 
 Delibes, l.
 2650 – Két keringő a „naila” és a „cop-

pelia” c. balettekből (dohnányi e.)
 Dinyés D.
 14618 – próza
   „emb Contemporary music”  
 Diruta, g.
 8608 – il transilvano (pernye a.,  

Zászkaliczky T., barlay ö.) [3/4] 
„musica per la tastiera” 

 Dohnányi e.
 7464 – album [5] „album sorozat  

zongorára” 1. kötet 
  – a legfontosabb ujjgyakorlatok  

a biztos zongoratechnika 
   elsajátítására [3/4]
 �65�  (a, m, n)
 6180  (f)  
 14393 – Hat koncertetűd, op. 28 [5]  
 2653 – ruralia Hungarica, op. 32/a
 3584 – változatok egy magyar népdalra,  

op. �9 [5] 
 Dubrovay l.
 8599 – Felhangok [4]    
 8857 – interferenciák no. 2, elhangolt 

zongorára [4]    
 14760 – öt zongoradarab „emB 

Contemporary music” új
 Durkó zs.
 12077 – andromeda csembalóra  

(vagy orgonára) [5]
 7366 – chance [5]   
 8623 – gyermekzene zongorára [2]   
 12628 – Hang és fény [5]    
 12892 – Három rondó [5]    
 7401 – microstructures [5]    
 5099 – psicogramma [5]    
 Dvořák, a.
 13827 – album (Héra a., sármai j.) [4/5] 

„album sorozat zongorára” 
 eisikovits, m.
 12471 – miniatűrök     
 12470 – niggun     
 12469 – rondó máramarosi haszid  

népdalokra    
 12462 – szvit, máramarosi népdalok
 Farkas F.
 12095 – Ballada [4] 
 12097 – correspondances. 8 darab [3/4] 
 7169 – Három burleszk [3/4] 
 5295 – Három monogram [2] 
 12096 – Hybrides. 10 rövid darab [2/3]   
 2769 – Két akvarell [2]
 14592 – Kis zongoradarabok magyar nép-

dalok nyomán
 13280 – movimento improvvisato [4]    
 13802 – naplójegyzetek 1986 [3/4]    
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 (Farkas F.)
 13804 – naplójegyzetek 1987 [3/4]    
 7908 – nyári kirándulások. Hat zongora-

darab az ifjúság számára [3] 
 13281 – Omaggio a scarlatti per clavi-
   cembalo solo [4] 
 2600 – öt könnyű zongoradarab csángó-

magyar népdalok felhasználásával 
[�] 

 797 – régi magyar táncok a 17.  
századból [�/3]

 2202 – régi nóta, régi tánc. Két kis  
zongoradarab

 2660 – római hangjegyfüzet. Hat  
zongoradarab [3/4]

 Frescobaldi, g.
 13578 – Fúga g-moll (Bartók B.) [5] 

„itáliai csembaló- és orgona- 
muzsika a 17. és 18. századból” 

 13577 – toccata g-dúr (Bartók B.) [5] „itáliai 
csembaló- és orgonamuzsika a 17. 
és 18. századból” 

 gergely, j.
 13565 – Harmadik zongoraszonáta     
 13564 – második zongoraszonáta     
 13455 – toccata     
 geszler gy.
 3634 – szonatina c-dúr no. 1
 2747 – szonatina d-moll     
 glinka, m.
 14781 – complete Works ii.  új 

(yekimovsky, v., bonzovkin, a.)
 gonda j.
  – a rögtönzés világa 
 14111  1. kötet – rögtönzés és  

improvizáció a zene alapelemeivel
 14112  2. kötet – a jazz-improvizáció elmé-

lete és gyakorlata
 14113  3. kötet – zongoradarabok impro-

vizációs és kompozíciós lehetősé-
gekkel (CD-vel)

 gounod, Ch.
 204 – ave maria [2]    
 grieg, e.
  – album „album sorozat zongorára” 
 7�63  1. kötet (jancsovics a.) [4]
 7830  �. kötet [3/4]
 13267 – Könnyű mesterdarabok  

(Héra a., sármai j.) [3] 
„Kezdők zongoramuzsikája” 

  – lírikus darabok (Héra a., sármai j.) 
 13500  1. kötet [3/4]
 13501  �. kötet [4] 
 7956 – peer gynt. Két szvit, op. 46,  

op. 55 [4]
 hajdu l.
 6638 – 10 könnyű zongoradarab [1/2]    
 händel, g. F.
 4250 – 16 kis zongoradarab (Hernádi l.) 

[�] 
  – album „album sorozat zongorára” 
 6990  1. kötet [�/3]
 6991  �. kötet [4]
 4321 – Csembalódarabok (brodszky f.) [3] 
 13165 – Könnyű mesterdarabok  

(Kováts g.) [�] 
 „Kezdők zongoramuzsikája” 

 hanon, Ch. l.
 7783 – a zongoravirtuóz. ujjgyakorlatok 

[3/4]   

 haydn, j.
 5546 – album [2/3/4]  

„album sorozat zongorára” 
 2964 – Fantázia, c-dúr (Hernádi l.) [3] 
 3292 – Hat szonatina (Brodszky F.) [2] 
 13211 – Könnyű mesterdarabok (csurka m.) 

[2] „Kezdők zongoramuzsikája” 
 1736 – négy igen könnyű menüett  

(varró m.) [�]
 2585 – szonáta no. 7 e-moll (Bartók)
 2965 – variációk f-moll (Hernádi l.) [4] 
 3658 – válogatott zongoraszonáták,  

�. kötet (Hernádi l.)  [4]
 8197 – zongoradarabok „Wiener urtext”
 heller, s.
 13592 – romantikus etűdök (sármai j.) [3] 
 hellewell, D.
 8713 – micro-music [2/3]    
 7543 – zongoradarab [5] 
 hummel, j. n.
 14802 – Könnyű zongoradarabok  új 

(lakos á.) „Fedezzük fel újra!”
 huszár l.
 8425 – öt zongoradarab    
 ittzés t.
 14601 – Four rags
 járdányi p.
 1777 – i. szonatina [2]    
 3041 – ii. szonatina [2] 
 2856 – rondó [3] 
 jeney z.
 8907 – arthur rimbaud a sivatagban, 

billentyűs hangszerre [3] 
 5756 – öt zongoradarab [4] 
 13659 – soliloquium no. 3  
 8312 – something lost, preparált 
   zongorára [4] 
 7539 – végjáték 
 joplin, s.
  – ragtime-ok (Fellegi á.) 
 1�655  1. kötet [4]
 1�656  �. kötet [4/5] 
 kabalevszkij, D.
 13098 – zongoradarabok gyermekeknek [2]    
 kadosa p.
 4739 – 24 könnyű technikai tanulmány [2]   
 14440 – 55 kis zongoradarab [1/2]    
 92 – capriccio zongorára, op.23/h [3] 
 5550 – i. szonáta, op. 7 [4]  
 kalmár l.
 7613 – invenzioni [5]    
 5677 – négy kánon [5]    
 károlyi p.
 6133 – 24 zongoradarab gyermekeknek  

[1/�] 
 kjui, C.
 13911 – album (Kováts g.) [4] 

„album sorozat zongorára” 
 kocsár m.
 14448 – Hang-köz-játékok. zongora-   
   darabok kezdőknek [1/2]  
 7304 – improvvisazioni [5]
 14655 – zongoradarabok  új 
 kocsis z.
 12519 – utolsó előtti találkozás zongorára 

(csembalóra)
 kodály z.
 1677 – 24 kis kánon a fekete billentyűkön [1]    
 1177 – Kilenc zongoradarab, op. 3 [4]  
 

 7029 – tizenkét kis darab [1]    
 866 – valsette     
 komjáthyné – Fantóné –  

hernádiné – inselt k.
  – zongoraiskola 
 5��9  1. kötet (máthéné) [1]
 5�4�  �. kötet [�]
 köhler, l.
  – a kézügyesség iskolája, op. 242  

(bartók b.)
 1�188  1. kötet [�] 
 1�189  �. kötet [�/3]
 kurtág gy.
  – játékok 
 8377  1. kötet [1/�]
 8378  �. kötet [�/3]
 8379  3. kötet [�/3/4]
   (4. kötet zongorára négy kézre és 

két zongorára) 
 1400�  5. kötet [3/4/5]
 14068  6. kötet [3/4/5]
 14069  7. kötet [3/4/5] 
 8735 – szálkák, op. 6/d  
 lajtha l.
 13154 – egy muzsikus írásaiból.  

9 fantázia, op. 1 [4/5] – reprint 
 13156 – szonáta, op. 3 [5] – reprint
 lakos á.
  – a barátságos zongoraiskola (m, szl)a barátságos zongoraiskola (m, szl)
 14749  1. kötet (Cd-vel) új
 14750  �. kötet új
	 14751  3. kötet  o
 1475�  4. kötet  o
  – a barátságos zongoraiskola (m, r)a barátságos zongoraiskola (m, r)
 14753  1. kötet (Cd-vel) új
 14754  �. kötet új
	 14755  3. kötet  o
 14756  4. kötet  o
 15270 – a barátságos zongoraiskola,a barátságos zongoraiskola,  új
   �. kötet  
 láng I.
 8530 – concatenation [láncolat] [5]    
 6849 – intermezzi [5]    
 liszt F.
 766 – 12 etűd zongorára, op.1  

(Zempléni K.) [3/4]
 14268 – albumlapok marie von sayn-

Wittgenstein hercegkisasszony 
számára (eckhardt m.) [�/3]  

 d4355 – az alpesi pásztorlány
 d8469 – Berceuse (erste Fassung, 1854)
 13730 – Bravúrvariációk paganini témáira, 

op. post. (mező i.)  
 12786 – die gräberinsel der Fürsten zu 

gotha (schnapp, f.)  
 12023 – die zelle in nonnenwerth  

(1. változat) (sulyok i., mező i.)  
 1900 – első elfelejtett keringő (solymos p.)  
 14758 – emléklapok – miniatűrök 

(Kaczmarczyk a.)
 40116 – études d’exécution transcendente  

(gárdonyi Z., szelényi i.) 
„emb study scores”

 14135 – Fantázia mozart don giovanni és 
figaro házassága c. operáinak 
témáira. első teljes kiadás  
(Howard, l.)

 d2508 – Hangnemnélküli bagatell  
(szelényi i.)

 14622 – Hits & rarities – liszt (péteri j.)
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 14097 – les préludes (tausig, c.)
 13961 – resignazione 1. és 2. változat 

(sulyok i., mező i.)  
 3868 – valse impromptu     
 
 új liszt Összkiadás
  a kiadványsorozat kötetei  
  vászonkötésben (a – kritikai kiadás)  
  és karton borítóval (B) is megjelen- 
  nek. rendeléskor a katalógusszám  
  mellett az a vagy B jelzés is  
  feltüntetendő.
 
 60424 – Katalógus. az i. és ii. sorozat,  

valamint a kiegészítő kötetek 
tartalma és mutatója (vászonkötés) 
(mező i.)  

  I.	sorozat:	Szóló	zongoraművek
  (sorozatszerkesztők: 
  gárdonyi Z., szelényi i.)

 5411  1. kötet: etűdök 1. 
(gárdonyi Z., szelényi i.)

   transzcendens etűdök
 541�  2. kötet: etűdök 2. 
   (gárdonyi Z., szelényi i.)  

Három koncertetűd, trois caprices  
poétiques, ab irato, paganini  
etűdök, Két koncertetűd

 6�10  3. kötet: magyar rapszódiák 1.  
nos. 1–9 (gárdonyi z., szelényi i.) 

 6�11  4. kötet: magyar rapszódiák �.  
nos. 10–19  
(gárdonyi Z., szelényi i.) 

 7�95  5. kötet: nagy koncertszóló, 
   h-moll szonáta, b-a-C-H 
   (boronkay a.)  
 7474  6. kötet: Zarándokévek 1. 

1. év – svájc (album d’un 
   voyageur) (sulyok i., mező i.)  
 6785  7. kötet: Zarándokévek �. 

2. év – itália (sulyok i., mező i.)  
 6957  8. kötet: Zarándokévek 3.
   3. év (sulyok i., mező i., zempléni K.)  
 8011  9. kötet: Különböző ciklikus művek 1 
   (mező i., sulyok i.)  
 8459  10. kötet: Különböző ciklikus művek 2
   (mező i., sulyok i.)  
 6�16  11. kötet: Karakterdarabok 1. 
   (mező i., sulyok i.)  
 6�17  12. kötet: Karakterdarabok �. 
   (mező i., sulyok i.)  
 8�5�  13. kötet: Táncok, indulók és   

scherzók 1. (mező i., sulyok i.)  
 8858  14. kötet: Táncok, indulók és  

scherzók 2. (mező i., sulyok i.)  
 8�53  15. kötet: saját művek zongora-
   átiratai 1. (mező i., sulyok i.)  
 8859  16. kötet: saját művek zongora-
   átiratai 2. (mező i., sulyok i.)átiratai 2. (mező i., sulyok i.) 2. (mező i., sulyok i.)  
 8860  17. kötet: saját művek zongora- 

átiratai 3. (mező i., sulyok i.) 3. (mező i., sulyok i.)  
 1�903  18. kötet: (Függelék) etűdök,  

op. 6, magyar nemzeti  
dallamok (mező i., sulyok i.)  

  II. sorozat: Szabad átdolgozások és
  átiratok szóló zongorára
  (sorozatszerkesztők: sulyok i., mező i.)

  – Szabad átdolgozások  –
 8766  1. kötet: auber, berlioz, bihari,   

diabelli, fáy, Halévy, paganini, 
   rossini, spontini (Éger gy.,  

gémesi g., mező i., sulyok i.)
 8767  2. kötet: garcia, pacini, bellini,  
   donizetti, mercadante, meyerbeermercadante, meyerbeermeyerbeer  

(Kaczmarczyk a., sulyok i.)  
 1�39�  3. kötet: bellini, rossini, schubert  

(martos l., sulyok i.) 
 1�393  4. kötet: beethoven, bellini, 
   donizetti, mercadante, schubert
   (martos l., mező i., vikárius l.) 
 1�394  5. kötet: auber, bellini, donizetti,  

Krov, mendelssohn, meyerbeer, 
mozart (Kaczmarczyk a., mező i.) 

 1�395  6. kötet: alabjev, Bulakov, 
   bulgakov, donizetti, ernst herceg, 

glinka, soriano, vielgorszkijsoriano, vielgorszkijvielgorszkij   
(martos l., sulyok i.) 

 1�396  7. kötet: beethoven, schubert   
(mező i., sulyok i.)

 1�397  8. kötet: auber, Chopin, Conradi,   
dessauer, gaetano és giuseppe   
donizetti, erkel, festetics, verdi,   
Weber (Kaczmarzyk a., sulyok i.)

 1�398  9. kötet: ernst herceg, franz,  
mendelssohn, meyerbeer, 
schumann, verdi (martos l., 
sulyok i.)

 1�399  10. kötet: berlioz, raff, schubert, 
   Wagner (sulyok, martos)   
 1�400  11. kötet: arcadelt, j. s. bach,  

berlioz, gounod, meyerbeer, 
schumann, verdi, Wagner   
(Kaczmarczyk a., sulyok i.)

  1�401  12. kötet: allegri, bach, beethoven, 
gounod, meyerbeer, mozart, 
Wagner (mező i., sulyok i.)

 1�40�  13. kötet: bülow, Herbeck, lassen, 
mosonyi, pezzini, schumann, 
spohr, verdi, Wagner, Zamoyska 
(bozó p., Kaczmarczyk. a.)  

 1�403  14. kötet: dargomizsszkij, Händel,  
Huber, Knop, lassen,  
saint-saëns, szabadi–massenet, 
verdi, Zichy   
(gémesi g., mező i., sulyok i.) 

 1�404  15. kötet: csajkovszkij, goldschmidt, 
Kjui, lessmann, rubinstein, 
schubert, schumann, Tirindelli, 
vereby végh j., verdi, Wagner  
(Kassai i., sulyok i.)   

  – Átiratok  –
 13353  16. kötet: Berlioz művei  

(mező i., martos l.)
 13354  17. kötet: beethoven szimfóniái 

nos. 1, �, 3, 4 (farkas Z., gémesi  g., 
mező i., sulyok i., szerző K.)

 13355  18. kötet: beethoven szimfóniái 
nos. 5, 6, 7 (Farkas z., mező i.,   
sulyok i, szerző K.)

 13356  19. kötet: beethoven szimfóniái 
nos. 8, 9 (farkas Z., gémesi g.,  
mező i., sulyok i.)

 13357  20. kötet: rossini, schubert  
(martos l., sulyok i.)  

 13358  21. kötet: schwanengesang;  
Winterreise. franz schubert dalai 
(Krause a., sulyok i.)

 13359  22. kötet: beethoven: szeptett 
op. �0; j. s. bach: 6 prelúdium és  
fúga orgonára (mező i., vikárius l.)  

 13360  23. kötet: beethoven, festetics,festetics, 
Hummel, rossini, Wagner, Weber,Wagner, Weber,Weber, 
művei (Kaczmarczyk a., sulyok i.)

 13361  24. kötet: j. s. bach, beethoven,  
f. david, lassen, mozart, Cl. és   
r. schumann és Wagner művei 
(Kaczmarczik a., sulyok i.)

  Pótkötetek az I. és II. sorozathoz 
  (sorozatszerkesztők:  
  Kaczmarczyk a., mező i.)
 
 1��66  1. kötet: Technikai tanulmányok 1. 
   (mező i.)  
 1��67  2. kötet: Technikai tanulmányok �. 

(mező i.)
 1��68  3. kötet: Technikai tanulmányok 3. 
   (mező i.)
 14499  4. kötet: vingt-quarte (douze) 

grandes études és más művek 
(Kaczmarczyk a.) új

 14500  5. kötet: album d’un voyageur i, iii; 
Clochette et Carnaval de venise. 
Korai változatok (Kaczmarczyk a., 
mező i.)

 14501  6. kötet: Harmonies poétiques 
et religieuses – Korábbi verziók 
(Kaczmarczyk a.) új

 14504  9. kötet: Harold en italie (berlioz)  
és más művek  
(Kaczmarczyk a., mikusi e.) új 

 14506  11. kötet: symphonies de l. van 
beethoven nos 5-7, marche  
funebre (no. 3, ii) első változatok 
(mező i.)  új

 14567  12. kötet: etűdök korai verziói és 
más darabok  
(Kaczmarczyk a., mező i.) o

 14711  13. kötet: zarándokévek – második 
év, itália (Korábbi verziók és más 
művek) (Kaczmarczyk a.) új

  Etűdök	(különnyomatok)
 8156  no. 2, a-moll etűd
 d6493  no. 4, mazepa
 d6494  no. 5, lidércfény
 6495  no. 7, eroica
 6496  no. 8, Wilde jagd
 6497  no. 9, ricordanza
 6498  no. 10, f-moll etűd
 d6499  no. 11, esti harmóniák
 8160  no. 1�, Hófúvás
 6500  paganini etűdök
 1�913  la campanella
 6501  Három koncertetűd
 6502  ab irato; Két koncertetűdab irato; Két koncertetűdKét koncertetűd

  Magyar rapszódiák 
  (különnyomatok)
 816�  no. �
 8163  no. 3
 8164  no. 4
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 (liszt F.)
 8165  no. 5 „Héroïde-élégiaque”
 8166  no. 7
 d757�  no. 8
 d7561  no. 11
 d7530  no. 1�
 1�900  h-moll szonáta (boronkay a.) 

(különnyomat)
 40115  h-moll szonáta (boronkay a.) 

„emb study scores”

  Années de pèlerinage [Zarándok-  
  évek] (különnyomatok)
 8189  dante-szonáta
 8176  forrásnál
 8186  a villa d’este ciprusai no. 2
 8180  genfi harangok
 d8542  genfi harangok***** 
 8187  a villa d’este szökőkútjai
 d8541  lyon 
 8177  vihar
 8543  Zsoltár
 8191  sunt lacrymae rerum –  

gyászinduló
 8183  Három petrarca-szonett
 8178  obermann völgye
 8190  velence és nápoly

  Különböző	ciklikus	művek	
  (különnyomatok) 
 1�699  �. ballada
 1�690  ave maria
 12696  cantique d’amour  
 12697  consolations (nos. 1–6)
 1�694  funérailles
 1�31�  Harmonies poétiques et religieuses 

(nos. 1–10)
 12700  Harmonies poétiques et  

religieuses (első	változat)
 d1�3�5  Klavierstück fis-dur
 12313  legendák (nos. 1–2)
 1�767  legendák no. �. (könnyített  

változat)
 12316  Karácsonyfa (nos. 1–12)
 D1231501 premiere Élégie 
 D1231502 Zweite elegie
   
  Táncok	(különnyomatok)
 13950  négy elfelejtett keringő  
 13951  öt mephisto keringő – mephisto 

polka

 	Saját	műveinek	zongoraátiratai
  (különnyomatok)
 1�705  buch der lieder 
 12728  gaudeamus igitur (Humoresque)
 12707  szerelmi álmok (nos. 1–3)
 1�730  szózat és magyar himnusz
 1�718  Haláltánc  
 1�7�9  magyar induló a koronázási  

ünnepségekre
 D12714  mefisztó keringő no. 1

  Karakterdarabok (különnyomatok)
 D12329  70 Takte nach motiven aus der 

ersten beethoven-Kantate
 D12327  ave maria
 D12337  ave maria (aus den neun 

Kirchenchorgesängen
 D1233801 Carrousel de madame p-n

 D12333  elfelejtett románc, un portrait en 
musique  o

 D1217901 en reve (nocturne)
 D1233802 epithalam
 D1218002 impromptu
 D12331  in festo transfigurationis domini 

nostri jesu Christi
 D12330  recueillement
 1�3�8  romanze 
 D1218001 r. W. – venezia
 D1233501 sancta dorothea
 D1217902 Toccata
 D12332  Wiegenlied – altatódal
 ljadov, a.
 13776 – album (Kováts g.) [4] 

„album sorozat zongorára” 
 majkapar, s.
 14692 – Könnyű zongoradarabok új
   „Fedezzük fel újra!”
 marcello, B.
 13572 – szonáta B-dúr (Bartók B.) [4] 

„itáliai csembaló- és orgona- 
muzsika a 17. és 18. századból” 

 mendelssohn-Bartholdy, F.
 4546 – album [3/4]  

„album sorozat zongorára” 
 7354 – dalok szöveg nélkül (Kovács g.)  

[3/4] „a romantika mesterei” 
 7812 – gyermekdarabok, op. 72  

(Kováts g.) [3] 
 3029 – nászinduló, op. 61, no. 9 [4] 
 13983 – szentivánéji álom. szvit, op. 61  

(Kováts g.) [4/5]  
„a romantika mesterei” 

 mező i.
 12996 – 16 könnyű zongoradarab [2]    
 mortaro, a. – schmid, B.
 12163 – négy darab négy szólamra  

(pernye a., fittler K., balla gy.) [3] 
„musica per la tastiera” 

 mozart, W. a.
 4323 – album [3/4]  

„album sorozat zongorára” 
 3991 – egy kis éji zene. szerenád,  

Kv 5�5 [3]   
 139 – Fantázia, d-moll, Kv 397 [3]    
 13847 – Fantázia és szonáta, c-moll 

Kv 475, 457 „Wiener urtext”
 2395 – Hat bécsi szonatina (solymos p.)  

„Worldwide Works” [�/3] 
 13164 – Könnyű mesterdarabok (Kováts g.) 

[2/3] „Kezdők zongoramuzsikája” 
 1102 – marcia alla turca (török induló)  

az a-dúr szonátából, Kv 331  
(bartók b.) [3]

 2283 – menüett a d-dúr divertimentóból,  
Kv 334 [�]   

  – szonáták (Bartók B.) 
 3996  1. kötet 
 3997  �. kötet 
 3175 – tíz könnyű tánc (Hernádi l.) [2] 
 13041 – variációk „Wiener urtext”
 13744 – zongoraszonáták 2 (Füssl, K. H., 

scholz, H.) „Wiener urtext”

  Különnyomatok a Szonáták 1–2.
	 	köteteiből	 (bartók b.)
 8051  (3) C-dúr, Kv 300/h 
 805�  (6) f-dúr, Kv 189/e 
 8053  (8) b-dúr, Kv 189/f 

 �593  (9) a-dúr, Kv 331 
 8054  (11) C-dúr, Kv �84/b 
 8056  (14) d-dúr, Kv 576 
 8057  (16) a-moll, Kv 300/d 
 8058  (19) esz-dúr, Kv 189/g 
 8059  (�0) b-dúr, Kv 498? (Kv anh.  

C. �5. 04/05) 
 muszorgszkij, m.
 7017 – album [3/4]  

„album sorozat zongorára” 
 1991 – gopak     
 orbán gy.
 14742 – varázserdő. Kis zongoradarabok 

Cd-vel  új
 13443 – zongoraszvit [5]    
 Papp l.
 13216 – 22 kis zongoradarab [1/2]    
 5704 – 27 kis zongoradarab (czövek e.)  [1] 
 14671 – a kővágó. 13 kis zongoradarab 

kezdőknek japán mese nyomán új
 d14022 – aquarium. 11 zongoradarab [2]   
 14564 – az aranykulcs. 16 kis zongora- 

darab kezdőknek [1/2] 
 14305 – az égig érő fa. etűdök egy magyar 

népmesére [�] 
   állatképek – szvit [3]
 D1413915 – a fiatal pávián
 D1413907 – az oroszlán álma
 D1413902 – Bölény
 D1413906 – Búslakodó antilop
 D1413914 – cerkófmajmok
 D1413913 – elefánt
 D1413911 – ibisz marabuval
 D1413901 – Kenguru
 D1413908 – madárház
 D1413910 – madárpók
 D1413912 – mókusok
 D1413904 – Orrszarvú
 D1413903 – pávián
 D1413905 – tengerimalacok
 D1413909 – trópusi melegház krokodillal
 D1413916 – vágtató zebrák
 14046 – csordapásztorok. magyar karácsonyi 

énekek zongorára, kezdőknek [1]   
 6624 – első játékok a zongorán. 
   bevezetés a mai zene hangzás- és 

mozgásformáiba [1/�]   
 5300 – Három rondó [3] 
 5703 – Három zongoradarab [2]
 4684 – Hat bagatell [3] 
 6383 – improvvisazione [4]
 13217 – meseképek zongorára,  

kezdőknek [2]  
 14472 – petite suite. Hommage à 

Kabalevski [�]
 d5500 – variazioni [4]    
  – zongora-aBc „Hangszeres aBc”
 14019  1. kötet [1]
 14064  �. kötet [1/�]
 pazeller, j.
 14439 – Herkulesfürdői emlék (CD-vel) 
 petrovics e.
 5426 – négy önarckép álarcban. szvit 

csembalóra [3/4]   
 poldini e.
 13106 – petits croquis [apró vázlatok]  

4 könnyű darab, op. 76 [2]  reprint
 13105 – valse et étude japonaises [japán 

keringő és etűd] op. 27 [4]  
reprint 
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 purcell, h.
  – album [2/3] (máriássy i.)(máriássy i.) 

„album sorozat zongorára” 
 7553  1. kötet
 8�7�  �. kötet 
 rahmanyinov, sz.
 258 – prelűd,  cisz-moll, op. 3, no. 2   
 12001 – vocalise, op. 34, no. 14  

(Kocsis Z. átirata)  
 ránki gy.
 12143 – iii. zongoraszonáta (egy tételben) [4]    
 ravel, m.
 13396 – szonatina (Kováts g.)  
 reschofsky s.
 346 – lánc, lánc, eszterlánc. magyar 

gyermekdalok kezdő zongoristák 
számára [1/�]   

 rimszkij-korszakov, ny.
 643 – a dongó (rahmanyinov, sz.)  
 13817 – album (Kováts g.) [4] 

„album sorozat zongorára” 
 rossi, m.
 13575 – Három courante (Bartók B.) [4] 

„itáliai csembaló- és orgona- 
muzsika a 17. és 18. századból” 

  – Két toccata (Bartók B.) [4] 
„itáliai csembaló- és orgona- 
muzsika a 17. és 18. századból” 

 13573  no. 1 C-dúr 
 13574  no. � a-moll 
 rubinstein, a.
 13777 – album (Kováts g.) [3/4] 

„album sorozat zongorára” 
 saint-saëns, C.
 12406 – album (Kováts g.) [4/5] 

„album sorozat zongorára” 
 sári j.
 12504 – pillanatképek [5]
 12506 – praeludium, interludium, 
   postludium [5]
 8886 – variazioni immaginarie [3] 
 sáry l.
 8021 – collage [5]    
 12059 – Koan bel canto zongorára  

(csembalóra vagy cimbalomra) [5]   
 6591 – sonanti no. 1 csembalóra [5] 
 satie, e.
 12526 – gyermekdarabok (Kováts g.) [1/2] 
 sauer, e.
 13102 – echo de vienne. Hangversenykeringő 

(koncertváltozat) [5] – reprint 
 13103 – echo de vienne.  

Hangversenykeringő (könnyített 
változat) [4] – reprint 

 13104 – etude – galop [5] – reprint 
 scarlatti, D.
 14695 – 16 sonatas „Hits and rarities” új
   (péteri j.)
  – 200 sonate per clavicembalo  

(pianoforte) (balla gy.) [3/4] 
„emb urtext” 

 7817  1. kötet 
 8�68  �. kötet 
 8480  3. kötet 
 8666  4. kötet 
 2843 – válogatott szonáták (solymos p.) 

�. kötet [3] „Thesaurus musicus” 
 schmitt, a.
 12869 – gyakorlatok zongorára, op. 16  

(Kováts g.) [�] 

 schubert, F.
 203 – ave maria, op. 52, no. 6 [3]     
 3992 – impromptuk és moments  

musicale-ok [3/4]  
„a romantika mesterei” 

 7355 – Keringők (Hambalkó e.) [2/3]  
„a romantika mesterei”

 13212 – Könnyű mesterdarabok (csurka m.) 
[2/3] „Kezdők zongoramuzsikája” 

 13411 – ländlerek, ecossaisek, menüettek 
„Wiener urtext”

 13159 – összes táncai, 1. kötet  
(Kann, H., Weinmann, a.)  
„Wiener urtext”

 3582 – valses nobles (dohnányi e.) [4] 
 schumann, r.
  – album (jancsovics a., rados a.)  

„album sorozat zongorára” 
 7�93  1. kötet [4/5]
 7�94  �. kötet [3/4/5]
 8462 – arabeszk, op. 18 – Blumenstück, 

op. 19 „Wiener urtext”
 7146 – gyermekjelenetek, op. 15  

(Károlyi p.) [3]  
„a romantika mesterei” 

 14658 – Hits & rarities – schumann új 
(péteri j.) 

 2345 – ifjúsági album, op. 68  
(solymos p.) [�/3] „Worldwide 
Works”

 13543 – Könnyű mesterdarabok  
(Csurka m.) [�/3]  
„Kezdők zongoramuzsikája” 

 7690 – papillons, op. 2 „Wiener urtext”
 12799 – papillons, op. 2 fakszimile kiadás 

„Wiener urtext”
 12056 – Waldszenen, op. 82  

„Wiener urtext”
 serei zs.
 14484 – albumlapok és közjátékok 

„emb Contemporary music”
 12073 – vélt találkozás preparált  

zongorára „Hi-fi scores” 
 soproni j.
 7403 – intarziák [5]    
 7272 – invenzioni sul B-a-c-H [5] 
  – jegyzetlapok
 14457  1. kötet [�/3]   
 14458  �. kötet [5]  
 8738 – Quattro intermezzi [5]    
 speer, d. g.
 73711 – zongora- és generálbasszus-iskola 

1687, 1698 (godár, v.) (a, n, szl) 
mf  

 strauss, johann ifj.
 61 – a kék dunán, keringő, op. 314
 54 – album. a legszebb strauss- 

keringők
 5615 – album zongorára vagy harmoniká-

ra (Kola j.)
 2651 – Két keringő (schatz-Walzer,  

Te és Te) (dohnányi e. átiratai)
 strauss, joseph és strauss,  

johann ifj.
 1807 – Három polka (anna-polka, pizzi-

cato-polka, Tere-fere-polka) 
 sugár m.
 13149 – Felhő-variációk [5]    
 sugár r.
 d8916 – Barokk szonatina [3]    

 6896 – magyar gyermekdalok zongorára 
[�] „magyar gyermekdalok” 

 szabó Cs.
 8285 – parlando, giusto e corale     
 szabó F.
 12260 – válogatott zongoradarabok,  

1. kötet (inselt K.) [�] 
 székely e.
 7280 – iii. szonáta [5]    
 8839 – tre esercizi [5]    
 szelényi i.
  – 40 kis előadási darab kezdők 

számára 
 �577  1. kötet [1/�]
 �578  �. kötet [�] 
 szervánszky e.
 8813 – zongorakompendium  

(barna i., Kovács m.) [�] 
 szkrjabin, a.
 13623 – album (Both l.) [4/5]  

„album sorozat zongorára” 
 szőllősy a.
 13557 – paesaggio con morti [5]    
 szőnyi e.
 4737 – cinque preludi [3/4]    
 5153 – toccatina [3]    
 takács j.
 13046 – Közel s távol muzsika. 21 könnyű 

zongoradarab    
 tamás j.
 73730 – i. zongoraszonáta mF
 73731 – ii. zongoraszonáta mF
 73732 – iii. zongoraszonáta mF
 73729 – rapszódia mF
 telemann, g. ph.
 13452 – Könnyű mesterdarabok  

(Csurka m.) [�] 
   „Kezdők zongoramuzsikája” 
 türk, D. g.
 13463 – gyermekévek (sármai j., Héra z.) 

[1/�/3] 
 vajda j.
 13840 – Könnyű szonatina [4] 

„emb Contemporary music”
 vidovszky l.
 14154 – Kilenc kis Kurtág-köszöntő korál [2] 

„emb Contemporary music”
 14197 – más gymnopédiák 

„emb Contemporary music”
 8423 – schroeder halála, preparált  

zongorára 
 Wagner, r.
 8999 – a nürnbergi mesterdalnokok. 

előjáték (Kocsis z. átirata)  
 13449 – tűzvarázs a Walkür c. operából 

(Kocsis Z. átirata)  
 12247 – parsifal. viráglányok és Finálé 

(Kocsis Z. átirata)  
 8526 – trisztán és izolda. előjáték  

(Kocsis Z. átirata)  
 Weber, C. m. von
 13395 – Könnyű mesterdarabok  

(Héra a., sármai j.) [�] 
„Kezdők zongoramuzsikája” 

 Weiner l.
 8060 – caprice [4] 
 144 – Három magyar népi tánc [3]   
 58 – Húsz könnyű kis zongoradarab,  

op. �7 [�]
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 (Weiner l.)
 954 – magyar népi muzsika. 30 kis  

darab a zongorázó ifjúság  
számára, op. 4� [�/3] 

  – magyar parasztdalok 
 486  1. sorozat, op. 19 [4]
 986  �. sorozat, op. 19/a [4] 
 487  3. sorozat, op. �� [3/4]
 7  4. sorozat, op. 33 [3] 
 8  5. sorozat, op. 34 [4]  
 zipoli, D.
 13579 – pastorale c-ben (Bartók B.) [4] 

„itáliai csembaló- és orgona- 
muzsika a 17. és 18. századból

gyűjtemények

 6145 a Bach család zongoramuzsikája 
(fraknói r.) [�]  

 8764 a francia barokk (Kováts g.) [�/3] 
„300 év zongoramuzsikája” 

 51 a gyermek mozart. Kis zongorada-
rabok gyűjteménye (Hernádi l.) [2] 

 897� a mediterrán barokk (Kováts g.) [3] 
„300 év zongoramuzsikája” 

 8913 a német későbarokk (Kováts g.) 
[3/4] „300 év zongoramuzsikája” 

 8659 a rokokó (Kováts g.) [�/3] 
„300 év zongoramuzsikája” 

 5941 a strauss család Budapesten 
album (brodszky f.) [3] 

 1441� a zongora-szonatina mesterei  
   (Csurka m.) [�/3]  
 1�030 angol virginálzene (Hambalkó e.) 

[3] „300 év zongoramuzsikája” 
 7416 angol zongoramuzsika  

ifjú muzsikusok számára  
(balla gy.) [�/3] 

   „nemzetek zongoramuzsikája”
 8865 az első Bach-tanulmányok  

(Teöke m.) [�/3] 
 7517 Bach-fiúk (máriássy i., miklós gy.) 

[4] „300 év zongoramuzsikája” 
  Barokk táncok (nagy o.) 
 4�3�  1. kötet [�/3]
 4�33  �. kötet [3] 
 7975 Bécsi klasszikusok  

(Zempléni K., Kováts g.) [3/4] 
„300 év zongoramuzsikája” 

 13545 Bécsi mesterek könnyű zongora-
darabjai [�] (Csurka m.)  

 14701 Bravissimo. Híres dallamok  új 
zongorára (lakos á.)

   „Fedezzük fel újra!”
	 14801 Con variazioni. Könnyű zongora-

darabok (Händel, bach, C. p. e., 
Haydn, purcell, scarlatti, Weber) 
(lakos á.) új

   „Fedezzük fel újra!”
 14773 Csodagyermek-zeneszerzők 

(péteri j.)  új
 14761 Északi fény. romantikus zongora-

darabok (lakos á.) új
   „Fedezzük fel újra!”
 8477 Forradalmi romantika  

(Kováts g.) [3] 
„300 év zongoramuzsikája” 

 6857 Francia zongoramuzsika ifjú  
muzsikusok számára (solymos p.) 
[2] „nemzetek zongoramuzsikája”

 7353 itáliai zongoramuzsika ifjú muzsi-
kusok számára (máriássy i.) [3] 
„nemzetek zongoramuzsikája”

 14604 játszó-tér. Zongoradarabok  
gyermekeknek (sármai j.) [1/�]

 1470� kaleidoscope – romantikus  
zongoradarabok (burgmüller, field, 

   gurlitt, Heller, Kühler) (lakos á.) 
	   „Fedezzük fel újra!” új
 74 kis kezek, nagy mesterek. 
   Könnyű átiratok régi és új szerzők  

népszerű műveiből [2/3]   
 1�060 korai német zongoramuzsika   

(Hambalkó e.) [3/4] 
„300 év zongoramuzsikája” 

 �719 könnyű szonatinák  
(Fantóné, Hernádiné, Hajdu a., 
Komjáthyné) [2]

 1�164 könnyű zongoramuzsika a bécsi 
klasszika korából (Kováts g.) [�]

 1�409 könnyű zongoramuzsika  
a romantika korából  
(Héra a., sármai j.) [�/3] 

 493 könnyű zongoramuzsika a 18. 
századból (Hernádi l.) [�/3]

  magyar szerzők kis zongora- 
darabjai [�]

 50�5  1. kötet 
 50�6  �. kötet 
 3185 magyar szerzők könnyű zongora-

darabjai (váczi K.) [�] 
 5�69 magyar zongoramuzsika  

a zeneiskolák alsó osztályai  
számára (szávai m.) [�] 

 8797 magyar zongoramuzsika ifjú  
muzsikusok számára  
(Hambalkó e.) �. kötet [4] 
„nemzetek zongoramuzsikája”

 737�1 mesterek szonatinái (schultzová) 
(mf)

 6751 miniatűrök gyermekeknek  
(Czövek e.) [1/�] 

 7814 német billentyűs muzsika  
(pernye a., pertis Zs.) [3] 
„musica per la tastiera” 

 7554 német romantikusok  
(Kováts g.) [�/3]  
„300 év zongoramuzsikája” 

 1�137 német zongoramuzsika ifjú mu-
zsikusok számára (Krause a.) [3] 
„nemzetek zongoramuzsikája”

 7487 notenbüchlein für anna  
magdalena Bach (sulyok i.) [�]  
„emb urtext ”

 7976 preromantika 
(Zempléni K.,Kováts g.) [3]  
„300 év zongoramuzsikája” 

 14700 presto e leggiero. zongoraetűdök 
minden hétre (burgmüller, Czerny, 
engel, Köhler, lemoine, schytte) 
(lakos á.)  
„Fedezzük fel újra!” új

 8�88 régi dalok és táncok  
(dobszay l., papp l.) [1/�] 

  régi mesterek szonátái  
(bényi m., sági i.) 

 1�460  1. kötet [�/3]
 1�461  �. kötet [3]
 7�09 régi német zongoramuzsika  

(fodor á.) [3] 

 �6�9 régi táncok gyermekeknek 
(Fantóné, Hernádiné, Hajdu a., 
Komjáthyné) [2/3]

  répertoire zeneiskolásoknak –  
Zongora „répertoire” 

 14�07  1. kötet [1/�] ( sármai j.)
 14�08  �. kötet [�] ( sármai j.)
 14�09  3. kötet [�/3] (Csurka m.)  

 14�10  4. kötet [�/3] (Csurka m.)  
 4566 rómeó és júlia (berlioz, gounod, 

prokofjev és csajkovszkij művei)
 1476� szláv miniatűrök zongorára  

(fibich, glinka, moszkowski, 
smetana, szymanowska) 
(lakos á.) „Fedezzük fel újra!”  új

 7981 szláv romantikusok (Kováts g.)  
[2/3] „300 év zongoramuzsikája” 

 1�80 szonatinagyűjtemény  
(Hofmann v.) [�/3] 

  szovjet szerzők könnyű zongora-
darabjai (Csurka m.) [�]

 13406  1. kötet 
 13407  �. kötet 
 7769 tarka-barka. válogatott zongora-

darabok borsody, bozay, Huszár, 
Kocsár, Kurtág és soproni művei-
ből (teöke m.) [2/3] 

  válogatott etűdök (Teöke m.) 
 1�005  1. kötet [1]
 1�006  �. kötet [�]
 1�007  3. kötet [�]
 1�008  4. kötet [�/3]
 1�009  5. kötet [3]
 1�010  6. kötet [3]
  zongoramuzsika kezdők számára  

(szávai m., veszprémi l.) [�] 
„Kezdők muzsikája” 

 5910  1. kötet (a, m, n)
 6731  1. kötet (f, o)
 698�  �. kötet (a, m, n)
 1�619  �. kötet (f, o)

Zongoraiskolák, hangszeres ABC-k:

 ld. Bartók B. – reschofsky s.
 ld. Komjáthyné – Fantóné –  

Hernádiné – inselt K. – máthé K.
 ld. lakos á.
 ld. papp l. 

Zongora négykezes

 Beethoven, l. van
 13530 – négykezes zongoradarabok  

(Kováts g.) [3/4] 
 Brahms, j.
  – magyar táncok  

(Kováts g., szerző K.) [4]
 13401  1. kötet 
 1340�  �. kötet  
 Debussy, C.
 12609 – Hat antik sírfelirat (Kováts g.) [4] 
 Diabelli, a.
 12412 – 28 dallamos gyakorlat öt hang  terje-

delemben, op. 149 (Chován K.) [�] 
 geszler gy.
 13769 – architektonikus konstrukció 

vasarely színes városához    
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 13768 – musica Optica. Hommage à  
vasarely

 goldmark k.
 14588 – Három négykezes zongoradarab, 

op. 1� (dévai T.)
 kadosa p.
 2601 – Kis szvit, op. 49/c [2]   
 kalmár l.
 7370 – nyolcadok [4]    
 kurtág gy.
 13823 – átiratok machaut-tól j. s. Bachig 

zongorára (négy és hat kézre) és 
két zongorára [�]

 14704 – Hét Bach-korál új    
  – játékok négy kézre és két 

zongorára
 8380  4. kötet 
 14591  8. kötet
 2210 – suite [2]  
 liszt F.
 d13962 – „der, welcher wandert” mozart  

„a varázsfuvola” c. operájából 
(mező i.) [3]

 13528 – Karácsonyfa (Kováts g.) [3/4]
 12942 – via crucis (mező i.) 
 mező i.
 14094 – népdalvilág. 16 könnyű darab [2]
 mozart, W. a.
 13590 – összes négykezes zongoraműve. 

szonáták, Kv 19, 381, 358, 497, 
5�1, 357, andante, Kv 501 
(Kováts g.) [4] 

 Papp l.
 13218 – gyermekdalok európából.  

46 négykezes zongoradarab  
kezdőknek [1/2]

 sári j.
 12501 – Kilenc miniatűr     
 12502 – lépésről-lépésre      
 soproni j.
 6776 – öt kis zongoradarab [2]    
 sugár r.
 6984 – magyar gyermekdalok zongorára, 

négy kézre [1/�] 
   „magyar gyermekdalok” 
 szelényi i.
 14441 – Húsz könnyű zongoradarab [2]
 szőllősy a.
 2330 – régi magyar tánc [2]   
 Weiner l.
 d13 – Három kis négykezes  

zongoradarab, op. 36 [�]
 3232 – Három magyar népi tánc [3/4]    
 5297 – tündérek tánca [4]   

gyűjtemények

 1�610 könnyű négykezes  
zongoramuzsika (Kováts g.) [3] 

 14703 maestro e scolaro. négykezes 
etűdök zongorára (Bertini, czerny, 
diabelli, duvernoy, gurlitt)  
(lakos á.)  új

  muzsikáljunk együtt   
(szávai m., veszprémi l.) 

 �79�  1. kötet [�]
 �793  �. kötet [3]
 3743  3. kötet [�/3]

 67�3 négykezes zongoramuzsika  
kezdők számára (váczi K.)  
(a, m, n) [�]  
„Kezdők muzsikája” 

 1�611 romantikus zongoramuzsika 
(Kováts g.) [3/4] 

Két zongora

 Bach, C. Ph. e.
 5754 – concerto d-moll (darvas g.)     
 Bartók B.
 8534 – Két kép, op. 10 (Kocsis z. átirata) 
 Berlioz, h.
 12088 – roméo et juliette. la reine mab 

on la fée des songes – scherzo 
(Kocsis Z. átirata)

 Borsody l.
 8903 – Feladatok csembalóra és  

zongorára
 Csajkovszkij, p. i.
 12816 – diótörő. virágkeringő  

(Kocsis Z. átirata)  
 Csengery D.
 14606B – concertino zongorára és vonósze-

nekarra. Kétzongorás változat   új
 Debussy, C.
 8804 – szirének (Három noktürn iii)  

(Kocsis Z. átirata)
 Dohnányi e.
 12187 – Kadenciák mozart Kv 365,  

esz-dúr zongoraversenyéhez 
 Durkó zs. 
 12582 – zongoraverseny (nagy O.)
 jeney z.
 8310 – desert plants két zongorára vagy 

két preparált zongorára    
 kadosa p.
 3665 – szonáta, op. 37   
 5868 – iv. zongoraverseny, op. 63   
 kurtág gy.
 13823 – átiratok machaut-tól j. s. Bachig 

zongorára (négy és hat kézre) és 
két zongorára

  – játékok négy kézre és két 
zongorára

 8380  4. kötet 
 14591  8. kötet
 lendvay k.
 13022 – as you like it
 4348 – concertino zongorára, fúvós hang-

szerekre, ütőkre és hárfára     
 liszt F.
 13643 – i. esz-dúr zongoraverseny, r. 455 

(rados f.)
 7809 – rákóczi-induló (szegedi e.)
 7810 – réminiscences de don juan 

(szegedi e.)
 13619 – zongoraverseny esz-dúr,  

op. post. (rosenblatt, j.) 
 ravel, m.
 13642 – la valse (Kocsis z. átirata) 
 sári j.
 12940 – mosaiken „Hi-Fi scores ” 
 sáry l.
 6203 – catacoustics 
 sugár r.
 1785 – rondó zongorára és ifjúsági  

vonószenekarra   

 vanhal, j. B.
 13611 – zongoraverseny c-dúr  

(Csurka m., vigh l.) [3] 
 vidovszky l.
 8323 – double, két preparált zongorára    
 14154 – Kilenc kis Kurtág-köszöntő korál (1) 

két klavírra; (�) két kézre [�]
   „emb Contemporary music”

keyboard

 50�50 ez így gyerekjáték. mesefilmek 
zenéiből (zsoldos B.)

 14175 keyboard-iskola (Kovács g.) (CD-vel)
 50�58 nagy mesterek slágerei (victor m.) 

(beethoven, boccherini, Chopin, 
massenet, mozart, rubinstein, schubert, 
verdi) 

orgona

 antalffy-zsiross Dezső
 13122 – válogatott orgonaművek (Koloss i.)
 Bach, j. s.
 7452 – Korálelőjátékok (zászkaliczky t.)  
 12136 – négyszólamú korálfeldolgozások 

(sulyok i.)
 3098 – nyolc kis prelúdium és fúga  

(Zalánfy a.)  
  – összes orgonaműve  

(Zászkaliczky T.) 
1�9�7   1. kötet: prelúdiumok és fúgák i
 1�9�8  �. kötet: prelúdiumok és fúgák ii  
 1�9�9  3. kötet: Toccaták és fúgák,   

 fantáziák és fúgák, passacaglia 
 12930  4. kötet: Különböző kisebb művek 
 1�931  5. kötet: orgelbüchlein,   

 Korálpartiták, Kánonvariációk 
 1�93�  6. kötet: schübler-korálok,18 korál 
 1�933  7. kötet: Klavierübung iii 
 1�934  8. kötet: egyes korálok,   

 „neumeister-korálok” 
 1�935  9. kötet: Triószonáták, Triók 
 1�936  10. kötet: Concertók 
 13082  11. kötet: a fúga művészete
  – összes orgonaműve  

(Zászkaliczky T.)  
„emb study scores”

 40090  1–2. prelúdiumok és fúgák i–ii
40091  3–4. toccaták és fúgák, Fantáziák  

 és fúgák, passacaglia,   
 különböző kisebb művek

 40093  7–8. Klavierübung iii, Korálok,  
 „neumeister korálok”

 40094  9–10.triószonáták, triók, concertók
 40095  11. a fúga művészete
 Dohnányi e.
 14775 – Fantasie új
 Dubrovay l.
 7142 – délivrance     
 Durkó zs.
 12077 – andromeda csembalóra (vagy 

orgonára) [5]
 7125 – assonanze      
 Farkas F.
 5866 – canephorae. öt darab 
 12488 – passacaglia    
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 gárdonyi z.
 12421 – meditatio in memoriam Kodály 

Zoltán
 hidas F.
 12588 – Fantasia (Hommage à F. liszt)     
 jeney z.
 12201 – soliloquium no. 4 
 kodály z.
 6086 – epigrammák (trajtler g.)  
 liszt F.
 8753 – ave maria no. 4 – O sacrum  

convivium (sulyok i.) 
   – válogatott orgonaművek
 14�0�  1. kötet (Zászkaliczky T.)
 �99�  �. kötet (gergely f.)
 �915  3. kötet (pécsi s.) 
 pécsi s.
 2406 – elméleti és gyakorlati harmónium 

(orgona) iskola kezdők és önkép-
zők számára (m, n)

 pikéthy t.
 2756 – 70 közjáték az „Orgonamuzsika” c. 

műből 
 13129 – idyll, op. 60
 12510 – introdukció és fúga, op. 56
 12512 – prelúdium és fúga, op. 78
 12511 – toccata, introdukció és fúga  

a-moll, op. 33 
 sári j.
 7137 – acciaccature 
 sáry l.
 7384 – versetti nuovi     
 sulyok i.
 d3275 – Két orgonadarab 
 12745 – partita nagybánkai mátyás  

énekének dallamára     
 5088 – szonáta     
 szendrei i.
 2757 – prelúdiumok orgonára  

(vagy harmóniumra)     
 szőnyi e.
 2773 – Hat orgonadarab
 Wunderlich, h.
 13943 – Bevezetés és toccata a B-a-c-H 

névre    
 14364 – emotion und Fuge per 
   augmentationem et diminutionem  
 13942 – Fuga variata      
 14039 – invokáció – dona nobis pacem     
 13944 – Kontrapunktikus chaconne  

g-moll  
 13945 – mixolyd toccata      
 13946 – Orgonaszonáta egy témára     
 13948 – Orgonaverseny a B-a-c-H névre 
 14331 – partita über „macht hoch die tür” 
 14246 – prelúdium és kettősfúga régi 

stílusban
 13947 – sonata tremolanda Hiroshima
 14108 – szonáta jónás zsoltárára
 zalánfy a.
  – az orgonajáték művészete.  

orgonaiskola 
 2043  1. kötet – manuáliskola 
 2783  2. kötet – pedáliskola

Húros HangsZereK

hegedű

Hegedű szóló

 Bach, j. s.
 8665 – szonáták és partiták szóló- 

hegedűre, BWv 1001–1006  
(devich s.)  [4/5] 

 Benda, Fr. & j.
 12578 – 28 etűd, op. post. (lenkei g.) [3/4] 
 Bertali, a.
 73720 – chiacona szólóhegedűre  

(godár, v.) mf  
 Bloch, j.
  – Hangsoriskola tört akkordokkal,  

op. 5
 1766  1. kötet [1/�]
 1767  �. kötet [�/3]
 1768  3. kötet [3/4]
  – Kettősfogások iskolája. a kezdő 

foktól a legmagasabb kiképzésig,  
op. 50

 1��6  1. kötet [1/�]
 8000  �. kötet [�/3/4]
 2441 – ujjgyakorlatok, op. 16 [1/2]  
 Czidra l.
 14254 – Barokk etűdök szopránfurulyára 

vagy más dallamhangszerre (fuvo-
lára, oboára vagy hegedűre)  

 Csemiczky m.
 12387 – szonáta „Hi-Fi scores” [5]   
 Dancla, Ch.
 8878 – 20 études brillantes et charactéris-

tiques, op. 73 (lenkei g.) [4] 
 Dénes l. – lányi m. – mező i. – 

skultéty a.
  – Hegedűiskola 
 5�35  1. kötet (Kállay g.) (m, n) [1]
 5�44  �. kötet (a, m, n) [1](a, m, n) [1][1]
 5245  3–4. kötet (m, n) [2](m, n) [�][�]
 7111  5–6. kötet (m, n) [2](m, n) [�][�]
 Dont, j.
 2604 – 24 előkészítő gyakorlat r. Kreutzer 

és j. p. rode tanulmányaihoz,  
op. 37 (garay gy.) [3] 

 Dubrovay l.
 12212 – solo no. 1 [5]
 Farkas F.
 13916 – szonáta [4]    
 Fiorillo, F.
 2778 – 36 gyakorlat (rados d.) [3] 
 gaviniès, p.
 8081 – 24 matinées (Hubay j.) [4] 
 gergely, j.
 13856 – szonáta szólóhegedűre (Bálint m.) [4]    
 hubay j.
 12191 – Hat etűd hegedűre, op. 63 [4]  
 jeney z.
 8840 – soliloquium no. 2 [4/5] 
 kalmár l.
 8346 – monologo 2 [5]    
 károlyi p.
 8239 – motivo 2 [5]    
 kayser, h. e.
 14196 – 36 gyakorlat hegedűre, op. 20 

(sándor f.) [1/�]
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gyűjtemények

  magyar orgonazene (pécsi s.)  
 419�  1. kötet  
 4663  �. kötet 
 73710  szlovák orgonamuzsika a  

17. és 18. századból (Ka�ic, l.)�ic, l.), l.)  
mf

  

Orgona és hegedű

 károlyi p.
 8582 – triphtongus 3/b. constellatio
 Wunderlich, h.
 14038 – invokáció – dona nobis pacem 
 14325 – variationa twelvetonata

harmonika

 Bogár I. – várhelyi a.
  – Harmonikaiskola
 5441  1. kötet 
 6386  �. kötet 
 Chopin, F.
 2033 – album a legnépszerűbb keringők-

ből és mazurkákból harmonikára, 
könnyű letétben (Kola j.)  

 geszler gy. – vas g.
 4431 – 111 kétszólamú olvasógyakorlat 
 joplin, s.
 50264 – 8 ragtime harmonikára (vas g.)  
 lőrincz a.
 4277 – Hangsoriskola     
 schubert, F.
 14566 – táncok (ernyei l.)
 vas g.
 4322 – dallamos basszusetűdök 

gyűjtemények

  az ifjú harmonikás (vas g.)
 4638  1. kötet 
 576�  �. kötet 
 14597 gyermekdalok 23 országból  

(vas g.)
 4673 harmonika etűdök  

Czerny, Kühner, le Couppey, vogel 
és Wohlfahrt művei (Bartók K.)

 14373 harmonikamuzsika kezdők  
számára (ernyei l.)   
„Kezdők muzsikája”

 53�0 kis előadási darabok (bartók K.)     
 3013 klasszikus táncok és virtuóz  

darabok �. kötet�. kötet 
(Kardos i.,Kardos i., veszprémi l.), 

 1437� magyar muzsika harmonikára  
(vas g.)

 6747 mai magyar szerzők művei  
(lukács p.)  

 7436 muzsikáló gyermekvilág (vas g.)
 5615 strauss album zongorára vagy 

harmonikára (Kola j.)  
 5�67 szonatina album  

(bogár i., bartók K.) 
 3�57 tulipános láda. száz magyar dal 

könnyű átiratban, ujjrenddel  
(Kola j.)  
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 kocsár m.
 14153 – szonáta szólóhegedűre  

(1961–1991) [4/5] 
   „emb Contemporary music”
 konyusz, j. e.
 852 – Hegedűgyakorlatok és kis etűdök. 

Kettősfogások első fekvésben [2]   
 kreutzer, r.
 2560 – 42 gyakorlat (sándor F.) [3]
 kurtág gy.
 14220 – jelek, játékok és üzenetek 
 láng I.
 7124 – villanások [5]    
 madarász i.
 8249 – mozaikok 
 mazas, j.-F.
  – etűdök, op. 36 (Országh t.) 
 2244  1. kötet: speciális etűdök [2/3]
 2245  2. kötet: virtuóz etűdök [3]
 orbán gy.
 13441 – szonáta [4/5]    
 országh t.
 1975 – Hangsoriskola hegedűre [2]    
 paganini, n.
 12552 – 24 capriccio szólóhegedűre, op. 1  

(ricci, r.) [5] 
 12198 – 60 Barucaba variáció, op. 14  

(devich s.) [5] 
 Papp l.
 14269 – rapszódia no. 1 
 6764 – vázlatok [4/5]
 petrovics e.
 12634 – rapszódia [4]    
 rode, j. p.
 2453 – 24 capriccio (garay gy.) [4] 
 sándor F. – járdányi p. – 

szervánszky e.
  – Hegedűiskola (a, F, m, n)(a, f, m, n)
 8064  1. kötet [1]
 8065  �. kötet [1]
 8066  3. kötet [1]
 8067  4/a kötet (rényi a.) [�]
 8068  4/b kötet (rényi a.) [�]
 8069  5. kötet [�]
 sárai t.
 8782 – Birthday music, yehudi menuhin  

60. születésnapjára [4/5]     
 székely e.
 12420 – Hegedű szólószonáta [5]
   „Hi-fi scores ”
 szende o. – kállay g.
 5452 – Középfokú hegedűiskola 1. kötet [3]
 szokolay s.
 2952 – szólószonáta [4/5]    
 szunyogh B.
 12361 – Három tétel szólóhegedűre [4/5]    
 tartini, g.
 6461 – szonáta d-dúr szólóhegedűre  

(ney T.) [3] 
 tihanyi l.
 14099 – attis (1986)
 vieuxtemps, h.
 14332 – 32 gyakorlat, op. 48 (Hubay j.) 
 Wohlfahrt, h.
 3797 – 60 gyakorlat, op. 45 (sándor f.) [1/�]
 13878 – 40 alapfokú gyakorlat, op. 54  

(répássy gy.) [�] 

Hegedűiskolák,	Hangszeres	ABC:

 ld. dénes l. – Kállai g. – lányi m. –  
mező i. – skultéty a.

 ld. dénes l. – réger j. – németh r.
 ld. sándor F. – járdányi p. – 

rényi a. – szervánszky e.
 ld. szende O. – Kállay g.

Két és több hegedű

 Bartók B.
 6554 – duók (a kétszólamú kórusművek-

ből átírta szervánszky e.) [3]
 6555 – triók (a háromszólamú kórusmű-

vekből átírta szervánszky e.) [3]
 Borgulya a.
 13241 – Hegedűduók (pallagi j.) [2] 
 Bozay a.
 5201 – duo per violini, op. 1 [3/4]  
 Dancla, Ch.
 7918 – etűdök hegedűre, második hegedű 

kíséretével, op. 68 (Kállay g.) [�]
 Dont, j.
  – gradus ad parnassum.  

30 fokozatos gyakorlat hegedűre, 
második hegedű kíséretével,  
op. 38 (rados d.) [�]

 ��14  1. kötet 
 ��15  �. kötet  
 ��16  3. kötet 
 Farkas F.
 12571 – tíz tanulmány két hegedűre  

(Turle, r.)[3] 
 Feigerl, p.
  – 24 hegedűgyakorlat 24  

hangnemben, második hegedű 
kíséretével (rados d.)  

 �377  1. kötet [�]
 �378  �. kötet [�/3]
 giardini, F.
 13335 – Három duó, op. 2 (vigh l.) [2/3] 
 járdányi p.
 8812 – Hegedűduók [2]   
 kondor á.
 14482 – douze coups. 12 etűd két hege-

dűre „emB contemporary music”
 mestrino, n.
 14663 – tre duetti concertanti per due  

violini, op. 3 (Kertész i.)  
„emb urtext”  új

 mező i.
 3927 – trió [2]    
 mozart, l.
 2451 – 16 duó két hegedűre (vagy hege-

dűegyüttesre vagy két klarinétra) 
(brodszky f.) [�]  
„Thesaurus musicus” 

 mozart, W. a.
 4726 – album hegedűsöknek, 2. kötet: 

duók (dobszay l.) [�] 
 Papp l.
 14093 – „csordapásztorok”.  

Karácsonyi dalok két (három) 
hegedűre kezdőknek [1]

 14206 – 3 trió 3 hegedűre [2]

 pleyel, i.
  – duók hegedűre (Bloch j.) [2]
 1�165  1. kötet op. 8
 1�166  �. kötet op. 48 
 reményi a.
 12567 – Hét duó [2/3]    
 13247 – nyolc duó [3]    
 szelényi i.
 6282 – 15 könnyű hegedűduó [1/2]    
 szervánszky e.
 3083 – 25 könnyű kis hegedűduó magyar 

népdalok felhasználásával [1/�]
 szokolay s.
 7254 – magyar gyermekdalok két és 

három hegedűre [2]  
„magyar gyermekdalok” 

 telemann, g. ph.
  – Hat szonáta két hegedűre  

(két furulyára, két fuvolára)  
(Kořínek, v.) mF

 73703  1. kötet, 1-3.
 73704  �. kötet, 4-6.
 vivaldi, a.
 8507 – szonáta két hegedűre, rv 68, 70,68, 70,70,  

71, 77 (pejtsik á.) [3]  
„régi kamarazene” 

 Wieniawski, h.
 8005 – 8 capriccio hegedűre, második 

hegedű kíséretével (Hubay j.) [4/5] 

gyűjtemények

 14�76 Barokk táncok két altfurulyára vagy 
két fuvolára vagy két hegedűre 
(Czidra l.) [�/3]  

 14�83 Barokk táncok két szoprán- 
furulyára vagy két oboára vagy  
két hegedűre (czidra l.) [2/3] 

 7917 hegedűduók (pejtsik á., szász j.) 
[�] „régi kamarazene” 

 8307 hegedűduók kezdők számára  
(vigh l.) [1/�]  
„Kezdők muzsikája” 

 146�3 hegedűtriók (soós a.)
   „musica da camera”
 7916 hegedűtriók (pejtsik á., szász j.) 

[�] „régi kamarazene”

Hegedű(k) és zongora

 Bach, j. s.
 13748 – air (BWv 1068/ii)  

(orbán gy., Tátrai v.) [3] 
„moments musicaux hegedűre” 

  – Hegedűverseny  
(flesch, C., Weiner l.) [3]

 1600  a-moll, bWv 1041 
 1601  e-dúr, bWv 104� 
 3188 – lant-prelúdium (Kodály z.) [2]    
 8473 – 2 szonáta hegedűre és basso 

continuóra, g-dúr, e-moll,  
bWv 10�1, 10�3 [3]  
„Wiener urtext”

  – 6 szonáta hegedűre és  
csembalóra, [4]  
„Wiener urtext”

 8748  1. kötet, BWv 1014–1016
 8749  2. kötet, BWv 1017–1019 
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 Csajkovszkij, p. i.
 434 – románc , op. 5 (Országh t.) [4] 
 2928 – valse-scherzo, op. 34 [5]  
 Daquin, l.-C.
 13715 – a kakukk (répássy gy.) [3] 

„moments musicaux hegedűre” 
 Decsényi j.
 6484 – concertino hegedűre és ifjúsági 

vonószenekarra [3]
 Dénes l. – németh r. – réger j.
 14098 – Hegedű-aBc zongorakíséretes 

előadási darabokkal [1] 
„Hangszeres abC”

 Dinicu, g.
 2870 – Hora staccato – pacsirta [4]    
 Dittersdorf, C. D. von
 12292 – 3 szonáta hegedűre és basso 

continuóra (zongorára)  
(szeredi-saupe g., balla gy.) [3] 

 Dobos k.
 4118 – musica di camera [4]    
 Dohnányi e.
 2654 – ruralia Hungarica, op. 32/c [4]  
 Dvořák, a.
 13703 – Humoreszk (rechfeld, F., tátrai v.) 

[3] „moments musicaux hegedűre” 
 Farkas F.
 958 – Bihari román táncok (Bartók Béla 

biharmegyei gyűjtéséből) hegedűre 
(brácsára, fuvolára vagy klarinétra) 
és zongorára [�]

 2989 – Burattinata [2]
 d1186 – Hétfalusi boricza-tánc [3]
 3818 – iii. szonatina [2/3]
 1868 – Két szonatina [3]    
 2424 – régi magyar táncok a 17. század- 

ból hegedűre (vagy gordonkára) és 
zongorára [1]   

 12417 – rondo capriccio [4]    
 Fibich, z.
 13704 – poème (Kubelik, j. tátrai v.) [3] 

„moments musicaux hegedűre” 
 gabrielli, D.
 12653 – 4 balletto hegedűre (két hegedűre) 

és basso continuóra, op. 1, nos. 3, 
4, 5, 8 (vigh l.) [�] 

 geszler gy.
 6107 – largo e allegro deciso hegedűre 

(gordonkára) és zongorára [3/4]    
 gossec, F.-j.
 13706 – gavott (Burmeister, W., tátrai v.)  

[2/3] „moments musicaux hegedűre” 
 hajdu m.
 7985 – ii. szonáta [4/5] 
 3319 – Kis szvit két hegedűre és zongorára
 haydn, j.
 13555 – Hegedűverseny g-dur,  

Hob. viia: 4* (Halász F.) [2/3]
 haydn, m.
 13343 – concerto B-dúr szólóhegedűre és 

vonószenekarra 
(murányi r. á., Koloss i.) [3]

 händel, g. F.
 14408 – Balettzenék szopránfurulyára  

(vagy hegedűre vagy fuvolára vagy 
oboára) és continuóra  
(bali j., Kecskeméti l., nándori j.) 

 12309 – 6 sonate per violino e basso conti-
nuo (garay gy., pertis Zs.) [3/4] 
„emb urtext” 

 hidas F.
 6238 – concertino hegedűre és  

zenekarra [3/4] 
 hotteterre, j.-m.
  – suites pour flûte traversière  

(flûte à bec, hautbois, violon)  
e basse continue (máriássy i.)  
„emb urtext” 

 13901  op. �
 1390�  op. 5
 hubay j.
 13747 – zephir, op. 30, no. 5 (tátrai v.) [4/5] 

„moments musicaux hegedűre” 
 járdányi p.
 3249 – arietta [2]    
 7653 – concertino hegedűre és vonósze-

nekarra (Kovács m.)  
 997 – concertino hegedűre és zongorára 

[�]   
 3236 – magyar tánc [2]    
 5491 – szonatina [1]    
 jeney z.
 8311 – ...a leaf falls – brackets to  

e. e. cummings, hegedűre vagy 
brácsára (kontakt mikrofonnal) és 
preparált zongorára 

 jommelli, n.
 12529 – 3 szonáta két fuvolára (oboára 

vagy hegedűre) és basso  
continuóra  (Balla gy., prőhle H.)

 kadosa p.
 8258 – ii. hegedűverseny, op. 32 (dénes i.) [5]
 5138 – nádihegedű, op. 16/f [1]  
 5030 – partita, op. 14 [3/4]  
 6561 – szvit, op. 6 [3]  
 kocsár m.
 6744 – saltus Hungaricus fuvolára (oboára 

vagy hegedűre) és zongorára
 kodály z.
 768 – adagio hegedűre (brácsára vagy 

gordonkára vagy nagybőgőre) és 
zongorára (duka n.) [4]    

 2135 – valsette (telmányi e.) [3/4] 
 kókai r.
 14264 – verbunkos rapszódia hegedűre, 

vagy brácsára vagy klarinétra  
zongorakísérettel  
(Kígyósi á., jánosi s., Kraszna l.)  
könnyített változat  

 krebs, j. l.
  – 6 trió két fuvolára (hegedűre) és 

basso continuóra (gyenge e.) 
 139�3  1. kötet 
 139�4  �. kötet
 kurtág gy.
 14104 – tre pezzi, op. 14/e 
 láng I.
 8910 – concerto hegedűre és zenekarra     
 leclair, j.-m.
  – 6 szonáta hegedűre basso conti-

nuóval (nagy o., pallagi j.) [3/4]
 1�90�  1. kötet 
 1�914  �. kötet  
 3614 – Hét darab (Kádár K.) [2/3] 
 lendvay k.
 4437 – Hegedűverseny     
 liszt F.
 7220 – első elfelejtett keringő (Hubay j.) [4] 
 6652 – la lugubre gondola hegedűre és 

zongorára (szelényi i.)

 Bartók B.
 8961 – andante (somfai l.) [3/4] 
 6444 – ii. burleszk (Kicsit ázottan) op. 8/c 

(urai, W.) [4] 
 2524 – este a székelyeknél  

(fülep T.) [�] 
 213 – gyermekeknek. apró darabok 

hegedűre zongorakísérettel  
(Zathureczky e.) [�/3] 

 1527 – magyar népdalok a 
„gyermekeknek” c. sorozat i–ii. 
füzetéből (Országh t.) [3]

 5366 – szonáta (dille, d., gertler e.) [5] 
 433 – szonatina (gertler e.) [3] 
 4081 – tíz szlovák népdal a 

„gyermekeknek” c. sorozatból  
(moži, a.) [1/2] 

 Beethoven, l. van
 13494 – Két románc (Orbán gy., pauk gy.) 

[4] 
 3365 – szonáták hegedűre és zongorára,  

�. kötet (Weiner l.) [4/5]
 Boccherini, l.
 12904 – 6 szonáta hegedűre és zongorára, 

op. 5, �. kötet  
(fittler K., vermes m.) [3]

 Boni, p.
 13328 – négy szonáta hegedűre (fuvolára) 

és basso continuóra, op. �  
(vigh l.)  [�/3] 

 Bonporti, F. a.
 13263 – négy szonáta hegedűre és basso 

continuóra, op.1�, nos. 3, 4, 6, 9, 
(orbán gy.) [3] 

 Brahms, j.
 13749 – Bölcsődal  

(mostras, C., Tátrai v.) [�]  
„moments musicaux hegedűre”

 13713 – magyar tánc no. 5  
(répássy gy., joachim j.) [4]  
„moments musicaux hegedűre”

 8750 – szonáta g-dúr, op. 78 [4/5]8750 – szonáta g-dúr, op. 78 [4/5] – szonáta g-dúr, op. 78 [4/5]g-dúr, op. 78 [4/5][4/5] 
„Wiener urtext” 

   Breiner, p.
 73724 – to dear mr. Bach on His Birthday 

mf 
 Chausson, e.
 8933 – poème [5]    
 Corelli, a.
  – 12 sonate per violino e basso conti-

nuo, op. 5 (Homolya i., devich s.)  
„emb urtext”

 12050  1/a kötet: nos. 1–3 [3/4]
 12051  1/B kötet: nos. 4–6 [3/4]
 12265  2. kötet: nos. 7–12 [2/3/4]

  Különnyomatok az op. 5-ös 
	 		 12	szonátából	(Homolya	I.,	Devich	S.)
 13436  no. 1 [3/4]
 13473  no. 7 [3/4]
 13474  no. 8 [�/3]
 13475  no. 10 [�]
 13600  no. 1� „follia” [4]
 Corrette, m.
  – 6 szonáta fuvolára (hegedűre)  

és basso continuóra, op. 13  
(máriássy i.)

 13690 – 1. kötet: nos. 1–3
 13691 – 2. kötet: nos. 4–6
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 7219 – valse impromptu (Hubay j.) [4] 
 mancini, F.
 73701 – szonáta no. 1 d-moll, furulyára 

(fuvolára, hegedűre) és basso 
continuóra (rusó, v.) mf  

 marcello, B.
 73700 – szonáta g-dúr, op. 1 no. 7,  

furulyára (fuvolára, hegedűre) és 
basso continuóra (rusó, v.) mf

 maros r.
 2455 – Balkán szvit gordonkára (hegedűre 

vagy mélyhegedűre) és zongorára
 mendelssohn-Bartholdy, F.
 7044 – Hegedűverseny, op. 64  

(Hubay j.) [4] 
 monti, v.
 13700 – csárdás (tátrai v.) [4] 

„moments musicaux hegedűre” 
 mozart, W. a.
 13722 – adagio, Kv 261  

(pallagi j., orbán gy.) [3/4]  
„moments musicaux hegedűre” 

  – album hegedűsöknek  
(dobszay l.) 

 47�1 1. kötet: dalok [�]47�1 1. kötet: dalok [�]  1. kötet: dalok [�]
 5891  4. kötet: adagio és andante  

tételek [�]
 5946  5. kötet: szonátatételek [3]
 13698 – concertone in c két hegedűre és 

zenekarra, Kv 190  
(Kaposi g., Halász f.) [3]

  – gyermekkori szonáták  
(sz. Kovács b., szelényi i.) 

 3635  1. kötet [�]
 3636  �. kötet [3]
  – szonáták hegedűre és zongorára  

(marguerre, K., Kremer, g.) [4] 
„Wiener urtext”

 8937  1. kötet 
 1�408  �. kötet 
 13791  3. kötet
 nardini, p.
 5987 – concerto g-dúr hegedűre, vonó-

sokra és csembalóra (nagy o., 
ney T., Horusitzky Z.) [�/3] 

 paganini, n.
 5382 – album (ney t.) [4/5] 

„album sorozat hegedűre” 
 Papp l.
 14171 – magyar variációk [1]
 pepusch, j. Chr.
 73702 – Három szonáta furulyára  

(fuvolára, hegedűre) és basso 
continuóra (rusó, v.) mf  

 pierné, g.
 13709 – szerenád (tátrai v.) [3] 

„moments musicaux hegedűre” 
 purcell, h.
  – Hegedűdarabok (Brodszky F.)  

„Thesaurus musicus” 
 336�  1. kötet [�/3]
 3489  �. kötet [�]
 raff, j.
 13745 – cavatina (tátrai v.) [3] 

„moments musicaux hegedűre”
 rahmanyinov, sz.
 775 – románc, op. 4, no. 5 (Országh t.) [3]

 rameau, j.-ph.
  – Hegedűdarabok  

(Horusitzky Z., Tátrai v.) [�]
 4651  1. kötet 
 6�88  �. kötet  
 ránki gy.
 6456 – Két könnyű hegedűdarab vietnami 

stílusban [1]   
 8201 – raga di notte hegedűre és  

zenekarra    
 rieding, o.
 2521 – concertino, d-dúr, op. 5 [2]  
 12192 – marcia, op. 44 [1/2]
 rimszkij-korszakov, ny.
 13724 – a dongó (pallagi j.) [4] 

„moments musicaux hegedűre”
 rubinstein, a.
 13710 – a rokka (répássy gy.) [3] 

„moments musicaux hegedűre” 
 saint-saëns, C.
 13725 – a hattyú (pallagi j.) [2/3] 

„moments musicaux hegedűre” 
 7752 – danse macabre, op. 40 [2]  
 7221 – introduction és rondo capriccioso,  

op. �8 (bizet, g.) [4] 
 sárai t.
 7764 – Kis szvit [2]    
 sarasate, p. de
 12993 – caprice basque, op. 24  

(szenthelyi m.) [4]
 12994 – introduction és tarantella, op. 43 

(szenthelyi m.) [4] 
  – spanyol táncok (szenthelyi m.)
 1�775  1. malagueña, op. �1, no. 1 [4]
 1�768  �. Habanera, op. �1, no. � [4]
 1�769  3. romanza andaluza, op. ��,   

no. 1 [3]
 1�770  4. jota navarra, op. ��, no. �  [4]
 1�771  5. playera, op. �3, no. 1 [3]
 1�77�  6. Zapateado, op. �3, no. � [4]
 1�773  7. op. �6, no. 1 [4]
 1�774  8. op. �6, no. � [4]
 sáry l.
 6382 – Fluttuazioni     
 schubert, F.
 13702 – am meer (Wilhelmlj, a., tátrai v.) 

[4] „moments musicaux hegedűre” 
 2626 – ave maria, op. 52, no. 6  

(Kemény e.) [3]
 12677 – szonáta (szonatina) d-dúr,  

op. 137, no. 1 [3/4]  
„Wiener urtext”

 7841 – szonáták hegedűre és zongorára  
(Ojsztrah, d., Kann, H., Holl, m.) 
[3/4] „Wiener urtext”

 schubert, F. (von Dresden)
 13701 – a méhecske, op. 13, no. 9  

(Tátrai v.) [3]  
„moments musicaux hegedűre” 

 serei zs.
 12072 – ív hegedűre vagy brácsára és 

zongorára [5] „Hi-fi scores” 
 soproni j.
 12208 – i. szonáta [5]    
 12493 – ii. szonáta [5]    
 speer, d. g.
 73706 – táncok a musikalisch-türkischen 

eulen-spiegelből két hegedűre és 
basso continuóra (godár, v.) mf  

 strauss, j. ifj.
 3481 – album hegedűre és zongorára [3] 

„album sorozat hegedűre” 
 sugár r.
 3235 – concertino [2] 
 sulyok i.
 3783 – introduzione e rondo [2]
 d2105 – négy könnyű hegedűdarab az első 

fekvésben, zongorakísérettel [1]
 2351 – változatok egy magyar népdalra  

[1/�] 
 székely e.
 5838 – sinfonia concertante hegedűre, 

zongorára és zenekarra [4/5]   
 szelényi i.
  – 24 könnyű kis előadási darab  

(sándor f.)  
 �648  1. kötet [1]
 �649  �. kötet [�]
 szervánszky e.
 2006 – tíz könnyű hegedű-zongora- 

darab. magyar népdalfeldolgozá-
sok (prohászka f.) [1] 

 szőnyi e.
 3400 – preludio [2]    
 1960 – szerenád – Hajnali tánc [1]
 4741 – szonatina [1]    
 tardos B.
 12151 – pezzo per violino e orchestra [4]    
 tartini, g.
 6128 – concerto e-dúr hegedűre és zene-

karra (ney T., Horusitzky Z.) [3] 
 3513 – Három szonáta  

(sándor f., nagy o.) [3/4]
 telemann, g. ph.
 12055 – Hat szonatina hegedűre és  

csembalóra (zongorára)  
(Kalmár l., pallagi j.) [�/3] 

 vecsey F.
 810 – valse triste [3] 
 vieuxtemps, h.
 12081 – cantilena, op. 48, no. 24  

(Hubay j.) [3] 
 12082 – lamento, op. 48, no. 18  

(Hubay j.) [3] 
 8415 – rève, op. 53, no. 5 (Hubay j.)  

[3/4] 
 vitali, t. a.
 13045 – négy szonáta (szonatina) hegedű-

re és basso continuóra (vigh l.) [�] 
 vivaldi, a.
  – 12 szonáta hegedűre és basso 

continuóra (nagy o., pallagi j.) 
 1�1�9  1. kötet [4]
 1��38  �. kötet [3]
 5642 – album. Három koncert rv 394, 

334 (460), 345 (nagy o.) [�/3] 
„album sorozat hegedűre”

  – a négy évszak, op. 8  
(sulyok i., Tátrai v.) [4]

 4617  no. 1, rv �69, Tavasz 
 4618  no. �, rv 315, nyár 
 4619  no. 3, rv 293, ősz
 46�0  no. 4, rv �97, Tél 
 6467 – concerto F-dúr 3 hegedűre,  

vonósokra és csembalóra, rv 551 
(Károlyi p.) [4]

 3515 – concerto a-dúr hegedűre,  
vonósokra és csembalóra, rv 345  
(országh T., nagy o.) [3] 
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 Barokk táncok  
(nagy o., sándor f.) 

 4703  1. kötet [�]
 4704  �. kötet [�/3] 
 1�311 Bécsi klasszika  

(szeredi-saupe g., vermes m.) 
[3/4] „300 év hegedűmuzsikája” 

  előadási darabok  
(lányi m., lenkei t., mező i.) [2]

 4535  1. kötet 
 6988  �. kötet  
  előadási darabok hegedűre és 

zongorára (dénes l., lányi m.,  
mező i., skultéty a.)

 6106  1. kötet: a „Hegedűiskola” 3–4.   
kötetéhez [1/�]

 7398  2. kötet: a „Hegedűiskola” 5–6.   
kötetéhez [�]

 17�� előadási darabok gyűjteménye 
(Zaharina, T.) [1] 

 50�86 „Édesanyám, te jó asszony” 
magyar dalok az édesanyáról 
énekhangra (hegedűre) zongorakí-
sérettel (vas g., mészáros T.) 

  hegedűmuzsika kezdők számára 
(lenkei g.) „Kezdők muzsikája” 

 6311  1. kötet [1]
 6749  �. kötet [�]
 50�8� hullámzó Balaton tetején. dalok  

a „magyar tengerről” énekhangra 
(hegedűre) zongorakísérettel  
(mészáros T., vas g.) 

 �777 húzd rá, cigány! 60 magyar 
nóta hegedűre és zongorára (ifj. 
magyary i., farkas f., ránki gy.)

 50�79 in vino veritas. borban az igazság. 
magyar mulatós dalok énekhang-
ra (hegedűre) zongorakísérettel, 
harmonikajelzéssel (vas g.)  

 4303 kis előadási darabok hegedűre és 
zongorára (dénes l., mező i.) [1] 

 1��83 korai klasszika  
(szeredi-saupe g., vermes m.) [3] 
„300 év hegedűmuzsikája” 

 133�9 könnyű klasszikus szonáták  
(lenkei g., Csurka m.) [�] 

 8�93 magyar táncok  
(bihari j., járdányi p., sugár r., 
szelényi i., szervánszky e.,  
Weiner l.) [�/3]

 14309 olasz táncok 1610–1660 egy és 
két dallamhangszerre (furulyára, 
fuvolára, hegedűre vagy oboára) 
continuo kísérettel (bali j.) [�/3]

  régi mesterek művei az ifjúság 
számára (moffat, a.)  

 �750  1. kötet [1/�] 
 �751  �. kötet [�] 
 �75�  3. kötet [1/�] 
 510� régi zene hegedűre. Könnyű  

darabok a 17–18. századból  
(brodszky f.) [1]

  remekművek. album hegedűre és 
zongorára

 3199  1. kötet [4]
 3558  �. kötet [3/4]
 3805  3. kötet [3/4]
 4054  4. kötet [3/4]

 1�5301�530 romantika   
 1. kötet [3/4] 
(szeredi-saupe g., vermes m.)  
„300 év hegedűmuzsikája” 

 1�663 romantikus hegedűvirtuózok 
(szeredi-saupe g., vermes m.)  
[4/5] „300 év hegedűmuzsikája”

 50�78 szép vagy, gyönyörű vagy, 
magyarország. dalok hazánkről, a 
hazafiságról énekhangra (hegedű-
re) zongorakísérettel (vas g.)

  szól a nóta – színe-java 
 50�74  1. kötet: 40 magyar nóta  

énekhangra (hegedűre) zongora-
kísérettel (déki lakatos s., vas g.)

 50�75  �. kötet: 46 magyar nóta 
   énekhangra (hegedűre) zongora-énekhangra (hegedűre) zongora-

kísérettel (déki lakatos s., vas g.) (déki lakatos s., vas g.)
 50�77  3. kötet: 40 magyar nóta 
   énekhangra (hegedűre) zongora-énekhangra (hegedűre) zongora-

kísérettel (déki lakatos s., vas g.) (déki lakatos s., vas g.)
 50�81  4. kötet: 45 magyar nóta 
   énekhangra (hegedűre) zongora-énekhangra (hegedűre) zongora-

kísérettel (mészáros T., vas g.)(mészáros T., vas g.) 
 50�84  5. kötet: 49 magyar nóta  
   énekhangra (hegedűre) zongora-énekhangra (hegedűre) zongora-

kísérettel (mészáros T., vas g.) (mészáros T., vas g.)
 14160 táncok és kontratáncok dallam-

hangszerre (szopránfurulyára, 
fuvolára, oboára vagy hegedűre) 
és continuóra (bali j.) [�]

Brácsa (mélyhegedű)

brácsa szóló

 hollós m.
 12822 – ének, hajolj ki ajkamon „Hi-Fi scores” 
 jemnitz s.
 13239 – szonáta szólóbrácsára, op. 46 

reprint
 károlyi p.
 7281 – motivo i „Hi-Fi scores”
 kocsár m.
 12636 – Hét változat     
 kósa gy.
 8579 – in memoriam... 
 kurtág gy.
 14221 – jelek, játékok és üzenetek 
 lukács p.
 1883 – Fekvésváltó gyakorlatok (felső fok)
 nagy s.
 12946 – öt etűd     
 országh t.
 1070 – Brácsaiskola  

(Temesváry j., lukács p.)  
 petrovics e.
 12635 – ii. rapszódia     
 pichl, v.
 8504 – Hat fúga fúgaelőjátékkal, op. 41 

(szeredi-saupe g.)  
 sáry l.
 8763 – ...for violoncello or viola  

(Hommage à philip glass)   

 (vivaldi, a.)
 6257 – concerto a-dúr három hegedűre, 

vonósokra és csembalóra, rv 55� 
(fodor á.) [3]

 4154 – concerto d-moll viola d’amore-ra 
(vagy hegedűre), vonósokra és 
csembalóra, rv 394  
(lukács p., nagy o.) [3] 

 13925 – concerto a-moll hegedűre, vonó-
sokra és csembalóra op. 3, no. 6,  
rv 356 (jancsovics a., vigh l.) [�] 

 6483 – concerto B-dúr két hegedűre, 
vonósokra és csembalóra, rv 5�4 
(berlász m.) [3] 

 13909 – concerto g-dúr hegedűre,  
vonósokra és basso continuóra  
op. 3 no. 3, rv 310  
(jancsovics a., vígh l.) [�] 

 3514 – concerto g-moll hegedűre,  
vonósokra és csembalóra, rv 334  
(országh T., nagy o.) [�] 

 1854 – siciliano az „il ritiro”  
hegedűversenyből  
(szabolcsi b., Zathureczky e.) [3] 

 13714 – siciliano, rv 256/ii  
(répássy gy., d. Kelemen l.) [3] 
„moments musicaux hegedűre” 

 viviani, g. B.
 14252 – capricci armonici, op. 4 per violino 

e basso continuo. (Kertész i., 
spányi m.) [3/4] „emb urtext”

 Weiner l.
 14314 – Három magyar népi tánc  

hegedűre (brácsára) és zongorára 
(jánosi s., ney T.) [�/3]  

 7961 – Húsz könnyű kis darab (Fülep t.) [1] 
 1976 – ii. szonáta, fisz-moll, op. 11 [4]  
 1797 – lakodalmas, op. 21/b [3]  
 460 – peregi verbunk hegedűre  

(brácsára, klarinétra) és  
zongorára, op. 40 [3]

 2692 – szonáta d-dúr, op. 9 [4]  
 Wieniawski, h.
 d8001 – Kujawiak (Bloch j.) [2/3] 
 8004 – legenda Op. 17 (Bloch j.) [3] 
 8003 – mazurka, op. 19, no. � (bloch j.) [3] 

gyűjtemények

 143�3 9 sonate facili hegedűre és basso 
continuóra vagy hegedűre és gor-
donkára (pejtsik á.) [2]

 14�13 17. századi olasz kamarazene két 
dallamhangszerre és continuóra 
(bali j.)

 14187 34 angol air altfurulyára (fuvolára, 
hegedűre) és basso continuóra  
(bali j.) [�/3]

 �13� 50 csárdás énekhangra (hegedűre) 
zongorakísérettel  
(farkas f., mészáros T.)

 8960 a későbarokk  
(szeredi-saupe g., vermes m.) [3] 
„300 év hegedűmuzsikája” 

 8988 az olasz barokk  
(szeredi-saupe g., vermes m.) [3] 
„300 év hegedűmuzsikája” 

h
eg

eD
ű

, B
r

á
C

sa



41

brácsa és zongora

 Bartók B.
 5453 – este a székelyeknél – tót  

legények tánca (váczi K.)
 Bonporti, F. a.
 13083 – due invenzioni per viola e cembalo 

(pianoforte) (martos l., nagy s.)
 Corelli, a.
 13268 – Két szonáta, op. 5, nos. 7, 8  

(martos l., nagy s.)  
 Dávid gy.
 627 – Brácsaverseny (lukács p.)
 6384 – szonatina  
 Durkó zs.
 7535 – varianti     
 Farkas F.
  2990 – arioso gordonkára (vagy  

brácsára) és zongorára    
 958 – Bihari román táncok (Bartók Béla 

biharmegyei gyűjtéséből) hegedűre 
(brácsára, fuvolára vagy klarinétra) 
és zongorára [�]

 händel, g. F.
 13830 – 2 szonáta (martos l., nagy s.)  
 jeney z.
 8311 – ...a leaf falls – brackets to e. e. 

cummings, hegedűre vagy  
brácsára (kontakt mikrofonnal) és 
preparált zongorára 

 kodály z.
 768 – adagio hegedűre (brácsára,  

gordonkára vagy nagybőgőre) és 
zongorára (duka n.)

 kókai r.
 14264 – verbunkos rapszódia hegedűre 

vagy brácsára vagy klarinétra  
zongorakísérettel (Kígyósi á., 
jánosi s., Kraszna l.)   
könnyített változat 

 liszt F.
 1922 – romance oubliée brácsára  

(vagy klarinétra) és zongorára  
(Temesváry j., balassa gy.)

 maros r.
 2455 – Balkán szvit gordonkára (hegedűre 

vagy mélyhegedűre) és zongorára
 serei zs.
 12072 – ív hegedűre (vagy brácsára) és  

zongorára „Hi-fi scores”
 soproni j.
 12647 – rapszódia
 4308 – szonatina (lukács p.)  
 szőnyi e.
 12811 – Francia szvit
 telemann, g. ph.
 12872 – concerto g-dúr brácsára (vagy 

gordonkára) és zenekarra  
(nagy O., pejtsik á., szeredi-
saupe g.)

 tihanyi l.
 14770 – nyolc invokáció a Hold fázisaihoz 

„emb Contemporary music” új
 vivaldi, a.
 12616 – concerto g-moll, rv 417  

brácsára, vonósokra és csembaló-
ra (bársony l., nagy o.)  

 4154 – concerto d-moll viola d’amore-ra 
(vagy hegedűre), vonósokra és 
csembalóra, rv 394  
(lukács p., nagy o.) 

 Weiner lászló
 3229 – szonáta brácsára és zongorára 

(lukács p.) 
 Weiner leó
 14314 – Három magyar népi tánc hege-

dűre (brácsára) zongorakísérettel 
(jánosi s., ney T.) [�/3]

 460 – peregi verbunk, op. 40 hegedűre  
(vagy brácsára vagy klarinétra) és  
zongorára

gyűjtemények

  Brácsamuzsika  
(szeredi-saupe g.) 

 1�846  1. kötet (bachtól stamitzig)
 12847  2. kötet (Webertől Brahmsig)
 13397  3. kötet 
 14155 Brácsamuzsika kezdők számára 

(barta f., loy, s.)  
„Kezdők muzsikája”

 4�93 régi zene mélyhegedűre. átiratok 
a 17–18. század muzsikájából 
(brodszky f.)

gordonka (cselló)

gordonka szóló

 Bach, j. s.
 13965 – Hat szvit, BWv 1007–1012  

(banda e.)
 14065 – partita d-moll (az a-moll fuvola- 

partita bWv 1013 átirata) 
   (pertorini r.) 
 Balassa s.
 8806 – az utolsó pásztor, op. 30   
 Bozay a.
 6315 – Formazioni, op. 16    
 Csemiczky m.
 12386 – egyperces novellák     
 Dotzauer, j. j. F.
  – 113 gyakorlat 
   (pejtsik á., Klingenberg, j.)
 13486  1. kötet [�/3]
 13487  �. kötet [3] 
 13488  3. kötet [3/4] 
 13489  4. kötet [4/5] 
 franchomme, a.
 13871 – 12 etűd (ii. gordonka ad lib.)  

op. 35 (pejtsik á.) [3] 
 Friss a.
  – gordonkaiskola
 5��4  1. kötet (a, m, n) [1]
 5�40  �. kötet (a, m, n) [1/�]
 5�41  3. kötet (a, m, n) [�]
 5949  4. kötet (a, m, n) [�/3]
 6563  5. kötet (a, m) [3]
  – Útmutató a gordonkaiskola  

tanításához
 550�  �. kötet 
 5811  3. kötet 
 5950  4. kötet 
 6793  5. kötet 

 godár, v.
 73716 – O crux. meditáció gordonkára mF 
 grützmacher, F.
 13872 – 12 etűd (ii. gordonka ad lib.)  

op. 72 (pejtsik á.) [2/3] 
 jákó j.
 5963 – Hüvelykujjgyakorlatok [2/3]    
 kalmár l.
 12444 – monologo 4  

„Hi-fi scores” 
 kocsár m.
 13920 – változatok szólógordonkára  [4] 

„emb Contemporary music”emb Contemporary music”
 kodály z.
 6000 – capriccio (mező l.)  
 krajči, m.
 73723 – …a v prach sa obrátiš… (és porrá… (és porrá (és porrá 

leszel…) mf 
 kummer, f. a.
 13873 – 10 études mélodiques (ii. gordonka 

ad lib.) op. 57 (pejtsik á.) [2/3]
 kurtág gy.
 14224 – jelek, játékok,üzenetek
 láng I.
 6178 – szonáta
 lee, s.
 12195 – negyven könnyű gyakorlat gordon-

kára, op. 70 (pejtsik á.) [1/2] 
 lendvay k.
 8957 – Fifthmusic
 Papp l.
 6762 – négy darab 
 petrovics e.
 14279 – rapszódia no. 2a (mező l.) 

„emb Contemporary music”    
 Popper d.
 13409 – tizenöt könnyű gyakorlat, op. 76/1 

(pejtsik á.) [1/2] 
 reményi a.
 13062 – solo à livre ouvert „Hi-Fi scores” 
 rode, j. p.
 13191 – 6 capriccio (Kemény K.) [4/5]
 sáry l.
 8763 – ...for violoncello or viola  

(Hommage à philip glass) 
 sixta, j.
 73714 – recitativo mF 
 szabó F.
 d2712 – szólószonáta
 szelényi i.
 14510 – Kis szvit
 székely e.
 6104 – szonáta     
 szokolay s.
 8965 – szonáta      
 vajda j.
 13063 – just for you „Hi-Fi scores” 
 zsámboki m.
 2141 – tört hármas- és négyeshangzat 

tanulmányok (a hüvelykujj  
alkalmazásával) [3/4]

gyűjtemény

 �138 tanulmányok gordonkára 
(Kummer, lee, dotzauer és mások 
műveinek felhasználásával)  
(somló K.) [�]
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 14766  13. kötet – 4 gordonkára új
   (csajkovszkij, chopin, liszt, 

schumann)
 14831  14. kötet – 3 gordonkára 

(Brahms, debussy, dvořák) o 

Két, három gordonka és zongora

 Buxtehude, D.
 13876 – szonáta d-dúr viola da gambára 

(vagy brácsára vagy gordonkára), 
hegedűre, nagybőgőre (vagy 2. 
gordonkára) és basso continuóra 
(pejtsik á.) [3]

 marcello, B.
  – 6 szonáta két gordonkára  

(viola da gambára) és basso  
continuóra, op. 2 (pejtsik á.) [2/3]

 13490  nos. 1–3
 13491  nos. 4–6
 
gyűjtemények

  gordonkaduók kezdők számára  
(pejtsik á.) „Kezdők muzsikája” 

 8158  1. kötet [1/�]
 14�01  �. kötet [�]
 7��� régi művek két és három  

gordonkára (pejtsik á.) [1/2] 
„régi kamarazene” 

 14110 9 könnyű barokk szonáta  
gordonkára és continuóra (vagy két 
gordonkára) (pejtsik á., vigh l.) [2]

gordonka és zongora

 anfossi, p.
 13471 – concerto g-dúr gordonkára,  

vonósokra, � kürtre és csembalóra  
(pejtsik á., Koloss i.) [4]

 arapov, B.
 13692 – szonáta     
 Bach, j. s.
 13976 – 3 orgonakorál  

(Kistler-liebendörfer, b.)
 13626 – arioso (pejtsik á.) [2/3] 

„moments musicaux gordonkára” 
 Baklanova, n.
 4606 – dallamos fekvésváltó gyakorlatok [�]    
 Bartók B.
 8319 – este a székelyeknél  

(mező l., mező i.) [3]
 2325 – gyermekeknek  

 (liebner j., Halász K.) [�/3]
 Bárdos l.
 1535 – estéli dallam – Fönt a hegytetőn
 Boccherini, l.
 13631 – menüett  

(goltermann, g., pejtsik á.) [3]  
„moments musicaux gordonkára” 

 Brahms, j.
 13630 – Keringő, op. 39, no. 15  

(pejtsik á.) [3/4]  
„moments musicaux gordonkára” 

 8476 – szonáta F-dúr, op. 99, gordonkára8476 – szonáta F-dúr, op. 99, gordonkára – szonáta F-dúr, op. 99, gordonkáraf-dúr, op. 99, gordonkáragordonkára 
és zongorára (müller, H-C., (müller, H-C.,(müller, H-C., 
boettcher, W., Kraus, d.)  
„Wiener urtext”

 Caldara, a.
 12043 – szonáta gordonkára és  

basso continuóra   
(Orbán gy., mező l.) [3] 

 Chabran, f.
 13597 – allegro rondo  

(nachéz, t., pejtsik á.) [5]  
„moments musicaux gordonkára” 

 Csajkovszkij, p. i. 
 13593 – noktürn, op. 19, no. 4  

(Fitzenhagen, W., pejtsik á.) [3]  
„moments musicaux gordonkára” 

 Debussy, C.
 13371 – en bateau (Kocsis z., perényi m.)
 13622 – Kis szvit (Kocsis z. , perényi m. )  
 13880 – la plus que lente. valse 

(Kocsis Z. , perényi m.)
 13193 – menuet (Kocsis z.,  perényi m.) 
 Dohnányi e.
 3586 – ruralia Hungarica, op. 32/d  
 elgar, e. W.
 13884 – salut d’amour (pejtsik á.) 

„moments musicaux”
 Farkas F.
 4439 – all’antica viola da gambára  

(gordonkára) és csembalóra  
(zongorára)    

 2990 – arioso gordonkára (vagy mélyhe-
gedűre) és zongorára    

 5296 – Ballada     
 5626 – Hétfalusi boricza-tánc  (alla danza 

ungherese) [4]    
 2458 – népdalszonatina nagybőgőre 

(vagy fagottra vagy gordonkára) és 
zongorára [3]

 6032 – négy darab [3/4]
 2424 – régi magyar táncok a 17. század-

ból hegedűre (vagy gordonkára) és 
zongorára [�]

 Fauré, g.
 13583 – siciliano, op. 78 (pejtsik á.) [2] 

„moments musicaux gordonkára” 
 Fiorè, a. m.
 14662 – 3 trattenimenti per due violoncelli 

o violoncello e basso continuo 
(pejtsik á., máriássy i.) új

 geszler gy.
 6107 – largo e allegro deciso hegedűre  

(vagy gordonkára) és zongorára
 goens, D. van
 13595 – tarantella op. 24 (pejtsik á.) [4] 

„moments musicaux gordonkára” 
 goltermann, g.
 13889 – capriccio (pejtsik á.) [4] 

„moments musicaux gordonkára” 
 gounod, Ch.
 13887 – ave maria (pejtsik á.) [3] 

„moments musicaux gordonkára” 
 granados, e.
 13596 – madrigál (pejtsik á.) [3] 

„moments musicaux gordonkára” 
 hajdu m.
 7015 – magyar gyermekdalok (mező l.) 

[1/�] „magyar gyermekdalok” 
 händel, g. F.
 14020 – Három fúga (Kistler-liebendörfer, b.)  
 hook, j.
 14405 – Hat szonáta gordonkára és 	
   zongorára vagy két gordonkára 

(pejtsik á.) [2/3] 

Két és több gordonka

 Fioré, a.
 14662 – 3 trattenimenti per due violoncelli  

o violoncello e basso continuo 
(pejtsik á., máriássy i.) új

 hajdu m.
 7014 – magyar gyermekdalok két  

gordonkára (mező l.) [1/2] 
„magyar gyermekdalok” 

 haydn, j.
 13380 – négy duó (pejtsik á.) [2/3]
 hook, j.
 14405 – Hat szonáta gordonkára és 
   zongorára vagy két gordonkára 

(pejtsik á.)  [2/3]    
  kodály z.
 7710 – tíz trió (a triciniumokból átírta  

jákó j.) [�/3]
 7426 – tizenöt duó (a 33 kétszólamú 

olvasógyakorlatból átírta jákó j.) 
[�/3]   

 offenbach, j.
 13883 – grand duo concertant két  

gordonkára, op. 34, no. 1  
(pejtsik á.) [5]    

 Papp l.
 6722 – 15 kis gordonkaduó (somló K.) [1/2]    

gyűjtemények

  kamarazene gordonkákra  
(pejtsik á.) – pt. + sz.  [�/3] 

14306  1. kötet – 4 gordonkára  
(csajkovszkij, gesualdo,  
Kossovits, de swert)    

 14324  2. kötet – 4 gordonkára  
(Bach, j. s., csajkovszkij,  
goltermann, pachelbel)      

 14403  3. kötet – 4 gordonkára  
(boccherini, grieg, Werner)    

 14422  4. kötet – 3 gordonkára  
(elgar, Haydn, j., mozart, W. a., 
purcell) 

 14447  5. kötet – 5 gordonkára  
(boccherini, mozart, W. a., schein)

 14446  6. kötet – 3 gordonkára  
(dotzauer, Haydn, j., schubert, 
Telemann)

 14585  7. kötet – 3 gordonkára  
(bréval, Chopin, mozart, W. a., 
vivaldi)

 14480  8. kötet – 4 gordonkára  
(csajkovszkij, dvořák, goltermann, 
Haydn, j., liadov)

 14661  9. kötet – 4 gordonkára   új
   (dvořák, goltermann, schubert) 
 14661p  9. kötet – 4 gordonkára   új
   (dvořák, goltermann, schubert) – sz.
14694  10. kötet – 4 gordonkára új
   (Beethoven, l. van, dvořák, 

Haydn, j., mozart, W. a., schubert)
14727  11. kötet – 3 gordonkára új
   (Choreae Hungarica, saltus 

Hungaricus, beethoven, l. van, 
dotzauer, gabrielli, Haydn, j., 
schubert)

14728  12. kötet – 4 gordonkára új
   (beethoven, l. van, berlioz, 

mendelssohn, Wagner)
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 horusitzky z.
 12522 – szonáta     
 járdányi p.
 2840 – melódia     
 6528 – szonatina [3]    
 kocsár m.
 14729 – magyar táncok a sepsiszentgyörgyi 

és a barkóczy-kéziratból új
 kodály z.
 768 – adagio hegedűre (vagy brácsára  

vagy gordonkára vagy nagybőgőre) 
és zongorára (duka n.) [4]

 14333 – romance lyrique (1898)  
(Wilheim a.) [3]

 5993 – szonatina (ginsburg, l. s.)   
 kondor á.
 14481 – Hälfte des lebens – ein ereignis 

„emb Contemporary music”
 kühnel, a.
 2821 – partita (Brodszky F.) [3] 

„Thesaurus musicus” 
 leclair, j.-m.
 13633 – a tamburin (nachéz, t., pejtsik á.) 

[3] „moments musicaux gordonkára” 
 lee, s.
 13629 – gavott, op. 112 (pejtsik á.) [3] 

„moments musicaux gordonkára” 
 lendvay k.
 8236 – pezzo concertato gordonkára és 

zenekarra 
 lisznyay szabó g.
 2525 – ősz
 liszt F.
 14779 – csárdás obstinée (csíki B.)  új
 6652 – la lugubre gondola hegedűre (gor-

donkára) és zongorára (szelényi i.)
 14768 – gordonkadarabok (pejtsik á.) új
 marcello, B.
 13547 – 6 sonate per violoncello e basso 

continuo, op. 1 (máriássy i.,  
pejtsik á.) [2/3] „emB urtext” 

 marie, g.
 13598 – la cinquantaine (pejtsik á.) [2] 

„moments musicaux gordonkára” 
 maros r.
 2455 – Balkán szvit gordonkára (hegedűre 

vagy mélyhegedűre) és zongorára
 martini, g. B.
 13182 – concerto d-dúr gordonkára,  

vonósokra és csembalóra  
(Koloss i., pejtsik á.) [2]

 13256 – concerto d-dúr gordonkára és ze-
nekarra (Homolya i., pejtsik á.) [3]

 massenet, j.
 13886 – mélodie – elégie, op. 10, no. 5  

(pejtsik á.) [3] 
„moments musicaux gordonkára” 

 13635 – thaïs (méditation) (delsart, j.,delsart, j., 
pejtsik á.) [3] 
„moments musicaux gordonkára” 

 mendelssohn-Bartholdy, F.
 13582 – dal szöveg nélkül, op. 109  

(pejtsik á.) [3] 
„moments musicaux gordonkára” 

 mező i.
 7518 – elégia [3] 
 offenbach, j.
 13599 – musette (pejtsik á.) [3] 

„moments musicaux gordonkára” 

 Papp l.
 6111 – négy kis darab (somló K.) [2/3] 
 4248 – szonáta 
 paradis, m. t. von
 13624 – siciliano (pejtsik á.) [2] 

„moments musicaux gordonkára” 
 pejtsik á.
 14177 – gordonka-aBc zongorakíséretes 

előadási darabokkal 
„Hangszeres abC” [1]

 14311 – gordonkaiskola 2. zongora-
kíséretes előadási darabokkal 
a gordonka-abC folytatása 
„Hangszeres abC” [�]

 14730 – gordonkaiskola 3. zongora 
kíséretes előadási darabokkal 
„Hangszeres abC” új

 pleyel, i.
 13043 – Koncert c-dur gordonkára (vagy 

fuvolára vagy klarinétra) és  
zenekarra [5]  
(pejtsik á., prőhle H., Kovács B.)

 Popper d.
 13634 – mazurka c-dúr, op. 51 (pejtsik á.) 

[5] „moments musicaux gordonkára” 
  – népszerű előadási darabok  

(pejtsik á)
 1�943  1. kötet [�/3]
 1�944  �. kötet [3/4] 
 Porpora, n. a.
 12802 – concerto a-moll (Orbán gy.) [3]
 12052 – szonáta F-dúr gordonkára és 

basso continuóra  
(máriássy i., pejtsik á.) [3]

 14832 – tre concerti facili (pejtsik á.) o
 rimszkij-korszakov, ny.
 13628 – chanson indoue [Hindu dal] 

(Klengel, j., pejtsik á.) [2] 
„moments musicaux gordonkára” 

 rossini, g.
 13625 – una lacrima [Könnycsepp]  

(pejtsik á.) [2]  
„moments musicaux gordonkára” 

 rubinstein, a.
 13594 – melódia, op. 3, no. 1  

(pejtsik á., popper d.) [3]  
„moments musicaux gordonkára” 

 saint-saëns, C.
 13585 – a hattyú (pejtsik á.) [3] 

„moments musicaux gordonkára” 
 sári j.
 13862 – capriccio disciplinato „Hi-Fi scores” 
 schenk, j.
 2557 – tizenkét gordonkadarab a  

„scherzi musicali”-ból, 1. kötet 
(brodszky f.) [3]  
„Thesaurus musicus” 

 schubert, F.
 13627 – ave maria, op. 52, no. 4  

(pejtsik á., popper d.) [3]  
„moments musicaux gordonkára” 

 13586 – moment musical, op. 93, no. 3  
(goltermann, g., pejtsik á.) [3] 
„moments musicaux gordonkára” 

 13885 – szerenád, d. 957 (pejtsik á.) [2] 
„moments musicaux gordonkára” 

 schumann, r.
 13584 – álmodozás, op. 15 no. 7  

(davidoff, c., pejtsik á.) [2]  
„moments musicaux gordonkára” 

 székely e.
 5883 – lassú és friss     
 szunyogh B.
 8017 – négy duó 
 tartini, g.
 13632 – grave (grützmacher, F., pejtsik á.) 

[3] „moments musicaux gordonkára” 
 telemann, g. ph.
 12872 – concerto g-dúr brácsára  

(vagy gordonkára) és zenekarra  
(nagy O., pejtsik á.,  
szeredi-saupe g.)  

 4724 – szonáta esz-dúr fagottra vagy 
gordonkára és basso continuóra 
(rudas i.) [3]  
„régi kamarazene”

 vecsey F.
 13888 – valse triste (pejtsik á.) [3] 

„moments musicaux gordonkára” 
 vivaldi, a.
 13439 – 9 sonate per violoncello e basso 

continuo, rv 39–47  
(pejtsik á., máriássy i.) [2/3]  
„emb urtext”

 8941 – concerto c-dúr gordonkára,  
vonósokra és csembalóra, rv 399  
(máriássy i., pejtsik á.) [2] 

 13524 – concerto d-dúr gordonkára,  
vonósokra és csembalóra, rv 403  
(pejtsik á., martos l.) [2/3]  

 6425 – concerto g-dúr gordonkára, 
vonósokra és csembalóra, rv 413 
(fodor á.) [3] 

 6253 – concerto a-moll gordonkára, 
vonósokra és csembalóra, rv 4�� 
(mező i.) [3]

 Weiner l.
 4152 – románc, op. 14   

gyűjtemények

 13310 7 szonatina (Haydn, mozart, 
beethoven, schubert)  
(pejtsik á., máriássy i.) [2/3/4] 

 14110 9 könnyű barokk szonáta  
gordonkára és continuóra  
(vagy két gordonkára)  
(pejtsik á., vigh l.) [2]

  Cello & piano (pejtsik á.) [3/4]
 14636   1. kötet
 14637   �. kötet
  előadási darabok gordonkára és 

zongorára 
 �417  1. kötet (Csáth e.) [1]
 4480  �. kötet (Csáth e., brodszky f.)  

[1/�]
 6�9� gordonkaalbum  

(somló K., papp l.)
  gordonkamuzsika kezdők számára 

„Kezdők muzsikája” 
 6312  1. kötet (lengyel e., pejtsik á.) [1]
 6748  2. kötet (lengyel e., pejtsik á.) [1/2]
 14037  3. kötet (pejtsik á.) [2]
 8�95 könnyű előadási darabok  

gordonkára és zongorára  
(pejtsik á.) [1/2] 

 5958 repertoire album (friss a.) [1/�]
 �45� régi zene gordonkára. átiratok a  

17–18. század muzsikájából  
(brodszky f.) [1] 
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gitár (lant)

gitár szóló

 abril, a. g.
 13566 – evocaciones. szvit gitárra  

(vereczkey l.)  
 aguado, D.
  – etűdök gitárra (tokos z.) 
1�377  1. kötet 
1�378  �. kötet  
 albéniz, i.
 8818 – gitárdarabok (velasco, v. g.) 

„musica per chitarra”
 albéniz, i. – granados, e.
 7020 – Két spanyol tánc (velasco, v. g.)  
 Bach, j. s.
 8500 – Húsz könnyű darab gitárra  

(szendrey-Karper l.)  
 8309 – lantművek (sárközy g.)  

„musica per chitarra” 
 13184 – lantszvit, BWv 997 (tokos z.)  

„musica per chitarra” 
  – szonáták és partiták (mosóczi m.) 

„musica per chitarra” 
 8426  1. kötet BWv 1001–1003
 8527  2. kötet BWv 1004–1006 
 Bach, W. fr.
 12608 – Hat darab (tokos z.)  

„musica per chitarra” 
 Bakfark B.
 12033 – Opera omnia A-sorozat – eredeti 

tabulatúra	(Homolya i., Benkő d.)
   3. kötet: Kisebb művek 
  – Opera omnia B-sorozat – gitárra 

alkalmazott kiadás (Homolya i., 
Benkő d.) „musica per chitarra”

 7031  1. kötet: a lyoni lantkönyv 
 7793  �. kötet: a krakkói lantkönyv
 Bartók B.
 7495 – gyermekeknek. 60 tétel  

(szendrey-Karper l.)  
  – gyermekeknek. válogatott  

darabok (brodszky f.) 
 5790  1. kötet 
 6349  �. kötet  
 Berki g.
 5385 – gitárakkordok a tánczenekarban  

(kezdők számára)
 Borsody l.
 8615 – négy skicc (szendrey-Karper l.)  
 8370 – pezzo per chitarra  

(szendrey-Karper l.)
 Brocá, j.
 8747 – spanyol gitárzene (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 Cabezón, a. de
 13250 – nyolc könnyű darab (mosóczi m.) 

„musica per chitarra” 
 Capirola, v.
 12554 – Fantáziák és táncok (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 Carcassi, m.
 12091 – 25 etűd gitárra, op. 60 (tokos z.)  
 Carulli, F.
 8821 – előadási darabok gitárra  

(Benkő d.) „musica per chitarra” 
 8856 – Hat etűd (Benkő d.)  

 Chopin, F.
 12379 – négy mazurka (tokos z.)  

„musica per chitarra” 
 Couperin, F.
 7669 – tizenkét darab gitárra  

(vereczkey l.)  
„musica per chitarra” 

 Csepei t.
  – Basszusgitár-iskola kezdők 

számára
 74�4  1. kötet 
 7449  �. kötet 
 7486 – elektromos gitár iskola. a gitár-7486 – elektromos gitár iskola. a gitár- – elektromos gitár iskola. a gitár-
   játék alapjai: zenei, technikai,  

akkord és ritmus alapismeretek 
   �. kötet 
 6641 – gitárakkord kislexikon. 5000  

akkord 14�0 ábrával    
 6209 – jazz-improvizációk a tánczenében 

gitárra és minden dallam- 
hangszerre     

 5843 – modern akkordjáték a gitáron (ha-
ladók számára)

 Debussy, C.
 8607 – Hat darab gitárra (vereczkey l.)  

„musica per chitarra” 
 Diabelli, a.
 8867 – 7 prelúdium gitárra, op. 103   

(Benkő d.)  
 8866 – szonáta gitárra (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 Dowland, j.
 8769 – táncok és fantáziák (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 8479 – tizenkét könnyű darab gitárra  

(Benkő d.) „musica per chitarra” 
 Durkó zs.
 13790 – divertimento
 Farkas F.
 6303 – régi magyar táncok a 17. század-

ból (szendrey-Karper l.)   
 Frescobaldi, g.
 13248 – táncok és variációk  

(mosóczi m., Zaszlavik gy.)  
„musica per chitarra” 

 gastoldi, g.
 8922 – Balletti a 3, lantra (gitárra)  

(Benkő d.) „Orpheus” 
 giuliani, m.
 12963 – 24 etűd, op. 48 (tokos z.)  
 12182 – Három rondó gitárra (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 8932 – sonata brillante, op. 15 (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 8931 – tíz könnyű darab (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 händel, g. F.
 12243 – Könnyű darabok gitárra (tokos z.) 

„musica per chitarra” 
 hollós m.
 12158 – igric ’80     
 joplin, s.
 12183 – ragtime-ok. 2 darab gitárra  

(fodor f.)  
„musica per chitarra” 

 kalmár l.
 6332 – monologo     
 kocsár m.
 13448 – szvit (adrovicz i.)  

gordon (nagybőgő)

gordon szóló

 kurtág gy.
 14225 – jelek, játékok, üzenetek
 montag l.
  – nagybőgőiskola 
 1811  1. kötet 
 1884  �. kötet 
 �411  3/a kötet
 4430  3/b kötet
 4469  3/c kötet
 7071  4. kötet: Hüvelykujjfekvések 
 8887  5. kötet: Hüvelykujjfekvések

Két gordon
 

 telemann, g. ph.
 5353 – Hat kánonszonáta két fagottra vagy 

más tenor–basszus  
hangszerpárra (oromszegi o.)

gordon és zongora

 Beethoven, l. van
 13120 – szonáta g-moll, az op. 5, no. 2 

gordonka-zongora szonáta átirata 
(duka n.)  

 Downie, g.
 12594 – micro-ludes
 Farkas F.
 5751 – négy darab
 2458 – népdalszonatina nagybőgőre 

(vagy fagottra vagy gordonkára) és 
zongorára

 kallusch, W.
 73727 – variációk nagybőgőre zenekari 

kísérettel (godár, v., viskup, a.) 
mf 

 kodály z.
 768 – adagio hegedűre (vagy brácsára 

vagy gordonkára vagy nagybőgőre) 
és zongorára (duka n.)

 13174 – epigrammák. a sorozat hét tétele 
nagybőgőre és zongorára  
(montag l.)  

 montag l.
 4500 – etude
 4494 – extrême     
 szőnyi e.
 13232 – szonáta 

gyűjtemények

  magyar szerzők művei gordonra és 
zongorára (montag l.) 

 �130  1. kötet
 1�353  4. kötet
 14370 répertoire zeneiskolásoknak  –  

nagybőgő (Kovács a. F.,  
Kubina p.) “répertoire”   
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 kodály z.
 7713 – Bicinia. Harminc átirat  

(vereczkey l.)
 kováts B.
 8742 – nocturne rhapsodique
  – rövid darabok gitártanulóknak
 8883  1. kötet
 1�065  �. kötet
 le roy, a.
 12274 – Fantáziák és táncok (Ortega, j.)   

„musica per chitarra” 
 mertz, j. k.
 13157 – 6 ländler (tokos z.)  

„musica per chitarra” 
 13519 – 6 válogatott darab  

(szendrey-Karper l.) 
„musica per chitarra” 

 13408 – gyakorlatok és könnyű stílusgya-
korlatok gitárra (szendrey- 
Karper l.) „musica per chitarra”

 milano, F. C. da
 13269 – 14 fantázia  

(mosóczi m., Zaszlavik gy.)  
„musica per chitarra” 

 mozart, W. a.
 12858 – rövid darabok (tokos z.)  

„musica per chitarra” 
 nagy e. – mosóczi m.
  – gitáriskola 
 8418  1. kötet
 1��80  �. kötet
 1��81  3. kötet
 1�735  4. kötet
 1�891  5. kötet
 newsidler, m.
 8880 – 10 könnyű tánc (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 paganini, n.
 6428 – előadási darabok (vereczkey l.)
 pápai gy.
  – gyakorlófüzet gitárra
 7456  1. kötet 
 7484  �. kötet 
 patachich i.
 8917 – Két tanulmány gitárra     
 12185 – enigmi e disegni     
 14740 – gyermekdalok gitárra  

(a Z. 8344 és a Z. 8345 kiadványok 
egy kötetben) (Benkő d.) új 

 8768 – Kis tanulmányok gitárra     
 purcell, h.
 8537 – darabok gitárra (sárközy g.)  

„musica per chitarra” 
 puskás t.
 5675 – gitáriskola     
 sári j.
 8533 – nyolc könnyű karakterdarab  

(vereczkey l.)   
 d12503 – signa malmai (prunnbauer, s.)    
 sor, f.
 8799 – 5 hangversenydarab gitárra  

(Benkő d.) „musica per chitarra” 
 13179 – szonáta c-dúr, op. 22  

(mosóczi m., Zaszlavik gy.)  
„musica per chitarra” 

 sugár r.
 7592 – magyar gyermekdalok 1 és  

� gitárra  (adrovicz i.)  
„magyar gyermekdalok” 

 szendrey-karper l.
  – gitárgyakorlatok és darabok
 87�9  1. kötet 
 1�039  �. kötet 
 1�040  3. kötet
 1�1�0  4. kötet
 1�1�1  5. kötet
 1��75  6. kötet
 1��76  7. kötet
 1��77  8. kötet
 tárrega, f.
 8653 – velencei karnevál (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 vereczkey l.
 14044 – gitár-aBc „Hangszeres aBc”
 viñas, j.
 8756 – spanyol gitárzene (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 virchi, p.
 5757 – saltarellók, canzonák és fantáziák  

(brodszky f.)  
 Waissel, m.
 8752 – lantkönyv (Benkő d.) „Orpheus”
  – tabulatúra (Benkő d.) „Orpheus”
 8557  1. kötet 
 8558  �. kötet 
 Weiner l.
 12290 – Húsz kis darab gitárra. magyar 

gyermek- és népdalok (Tokos Z.)  
 Weiss, s. l.
 12061 – tombeau – Fantaisie (Kováts B.)  

„musica per chitarra” 

gyűjtemények

 13445 15 dallam egy vilniuszi tabulatú-
ráskönyvből (Šilinskas, s.)  
„musica per chitarra” 

 73�9 50 magyar népdal  
(szendrey-Karper l.)

  gitármuzsika kezdők számára 
(vereczkey l.) „Kezdők muzsikája” 

 8110  1. kötet 
 13867  �. kötet  
 13198 gitáros képeskönyv (fodor f., 

marnitz Zs., vass v., dargay a.)  
 14101 játék hat húron. Könnyű  

koncertdarabok  
(mosóczi m , nagy e.)

 5505 klasszikus etűdök gitárra  
(puskás T.)     

 �848 klasszikusok gitárra. 18. és 19. 
századi zene (brodszky f.)  

 14733 könnyű reneszánsz muzsika  
gitárra (mosóczi m.) új

 7751 kubai gitárművek     
 130�7 magyar népdalok (adrovicz i.)  
 8998 régi spanyol muzsika (mosóczi m.)  

„musica per chitarra” 
 1790 régi zene gitárra. átiratok a  

17–18. század muzsikájából  
(brodszky f., Kováts b.)

 14445 répertoire zeneiskolásoknak – 
gitár (nagy e.) „répertoire” 

  1�901 romantikus album gitárra  
(Tokos Z.) „musica per chitarra” 

 83�783�7 romantikus gitárdarabok  
(tárrega, F., Benkő d.)  
„musica per chitarra” 

g
itá

rGitáriskolák, Hangszeres ABC:

 ld. Csepei T.
 ld. nagy e. – mosóczi m.
 ld. puskás T.
 ld. vereczkey l.

Két gitár

 albéniz, i.
 13462 – Két spanyol tánc, op. 164  

(Tokos Z.) „musica per chitarra” 
 Beethoven, l. van
 7396 – szonatina és adagio WoO 43  

(Benkő d.) „musica per chitarra” 
 7993 – szonatina és variációk (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 Couperin, F.
 7578 – Hat darab két gitárra (vereczkey l.) 

„musica per chitarra” 
 8660 – les folies françoises ou les domi-

nos [francia bolondságok avagy a  
dominók] (mosóczi m.)  
„musica per chitarra” 

 Daquin, l.-C.
 8820 – a kakukk (Kováts B.)  

„musica per chitarra” 
 Debussy, C.
 12961 – golliwogg’s cake Walk (roth e.)  

„musica per chitarra”  
 8661 – Hat darab (vereczkey l.)  

„musica per chitarra” 
 Diabelli, a.
 6844 – Fúga két gitárra (vereczkey l.)  
 händel, g. F.
 13175 – air con variazioni (tokos z.) 

„musica per chitarra”
 joplin, s.
 12496 – ragtime. Két darab két gitárra  

(fodor f.) „musica per chitarra” 
 Papp l.
 14089 – „csordapásztorok”. Karácsonyi 

dalok � (3) furulyára (gitárra) 
kezdőknek

 rameau, j.-ph.
 12273 – Három darab két gitárra  

(ortega, j.) „musica per chitarra” 
 scarlatti, D.
 7665 – öt szonáta (Fodor F., mosóczi m.) 

„musica per chitarra” 
 silva-leite, a. da
 8798 – 41 gitárduett (Benkő d.)  

„musica per chitarra” 
 sor, f.
 13189 – l’encouragement. Fantázia két 

gitárra, op. 34 (Tokos Z.)  
„musica per chitarra” 

 12160 – le premier pas vers moi, op. 53  
(Tokos Z.) „musica per chitarra” 

 sugár r.
 7592 – magyar gyermekdalok 1 és  

� gitárra (adrovicz i.)  
„magyar gyermekdalok”

 telemann, g. ph.
 8765 – Fantázia két gitárra (Kováts B.)  

„musica per chitarra” 
 Weiner l.
 13017 – magyar népi muzsika, op. 42  

(Tokos Z.)  
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gyűjtemények

 50187  ezer év gitáron (Benkő d.) 
 8805  gitárduók kezdők számára  

 (mosóczi m.)  
 „Kezdők muzsikája” 

 14587  reneszánsz muzsika két gitárra 
 (nagy e.) 

 8564  régi angol muzsika két gitárra  
 (mosóczi m.) „musica per chitarra” 

 8900  régi francia muzsika két gitárra  
 (mosóczi m.) „musica per chitarra” 

Három gitár

 hume, t.
 13721 – Két trió (roth e.)  

„musica per chitarra”
 14561 gitártriók (mosóczi m.)
   „musica da camera”

gitár (mandolin) és zongora

 vivaldi, a.
 5091 – concerto c-dúr mandolinra (vagy 

gitárra), vonósokra és csembalóra,  
rv 4�5 (nagy o.), zongorakivonat

gitár és egyéb hangszerek

 Bach, j. s.
 8654 – szonáta c-dúr, BWv 1033,  

fuvolára és gitárra (Benkő d.)
 Borsody l.
 13504 – molto semplice fuvolára, gordonká-

ra és gitárra – pt. + sz.
 Dvořák, a.
 13970 – Humoreszk gordonkára vagy  

mélyhegedűre és gitárra  
(Kedves T., Tokos Z., décsi Zs.) 
„musica per chitarra”

 Farkas F.
 12068 – egloga – Burattinata.  

Két darab fuvolára vagy hegedűre 
és gitárra

 Fusz j.
 7381 – Kvartett gitárra, hegedűre,  

brácsára és gordonkára, op. 1 
(vereczkey l.) „musica per chitarra” 

 giuliani, m.
 12046 – duo concertante fuvolára (vagy 

hegedűre) és gitárra, op. 85  
(Benkő d.) „musica per chitarra”

 haydn, j.
 12915 – 12 menüett furulyára (vagy egy 

tetszőleges dallamhangszerre) és 
gitárra (mosóczi m., vági l) 

 kurtág gy.
 12020 – a kis csáva piccolóra, harsonára és 

gitárra, op. 15/b – jpt. 
 marcello, B.
 8868 – sonata a-moll, Op. 2, no. 11  

fuvolára és gitárra (Benkő d.) 
 14443 – sonata d-moll, Op. 2, no. 2 

fuvolára és gitárra (Benkő d.)(Benkő d.) 
„régi kamarazene”

 ortiz, D.
 8503 – 4 ricercar gordonkára és gitárra 

(Benkő d.)  
 rossini, g. – Carulli, F.
 12036 – a tolvaj szarka. nyitány fuvolára, 

hegedűre és gitárra (Benkő d., 
pallagi j.) „musica per chitarra”   
pt. + sz.

 saint-saëns, C.
 13969 – a hattyú gordonkára (vagy brácsá-

ra) és gitárra (Kedves T., Tokos Z., 
décsi Zs.) „musica per chitarra” 

 vivaldi, a.
 7374 – Concerto d-dúr, lantra (gitárra), két 

hegedűre és gordonkára rv 93 
   „musica per chitarra”
 8869 – szonáta e-moll gordonkára és 

gitárra, rv 40 (Benkő d.)  
 8269 – trió c-dúr lantra (gitárra), hegedűre 

és gordonkára, rv 82 (Benkő d.)  
„musica per chitarra” – pt. + sz.

 8422 – trió g-moll lantra (gitárra), hege-
dűre és gordonkára, rv 85 (Benkő 
d.) „musica per chitarra” – pt. + sz.

gyűjtemények

 13974 Bécsi klasszikus zene fuvolára és 
gitárra (b. larsen, j. sommer)

 1�045 reneszánsz táncok fuvolára  
(furulyára) és gitárra (Benkő d.)  
„régi kamarazene” 

 7��7 régi zene fuvolára és gitárra  
(bántai v., Kovács i., nagy e.)  
„régi kamarazene” 

hárfa

Hárfa szóló

 Bartók B.
 4706 – este a székelyeknél (járdányi p.)  
 Farkas F.
 8627 – régi magyar táncok  

a 17. századból (pasquali l.)  
 Papp l.
 6333 – ricercare 
 tihanyi l.
 14358 – linos „emB contemporary music” „emb Contemporary music”

Hárfa és zongora

 albrechtsberger, j. g.
 5145 – Hárfaverseny (nagy O.)
 járdányi p.
 7654 – concerto hárfára és zenekarra 

(Kovács m.)

Hárfa és egyéb hangszerek

 lajtha l.
  – marionettes. szvit fuvolára, hegedű-

re, brácsára, gordonkára és hárfára, 
op. �6   

 13135  pt. 
 13136  sz. 

 láng I.
 13438 – affetti hegedűre, B-klarinétra, 

gordonkára és hárfára – jpt. 
 8978 – music 2-4-3 kamaraegyüttesre 

(oboára, kürtre, vibrafonra, címba-
lomra, hárfára, zongorára, hegedű-
re, brácsára és nagybőgőre) – pt. 

 Papp l.
 6592 – miniatures gordonkára és  

hárfára 
 patachich i.
 12205 – szonáta fuvolára és hárfára 

Citera

 Bozay a.
 8585 – tükör citerára és cimbalomra  

op. 28 – pt. 

Cimbalom

Cimbalom szóló

 Balassa s.
 13130 – Hajta virágai, op. 38
 gerencsér F. – szeverényi i.
 13015 – cimbalomiskola
 jeney z.
 8906 – Kiegészítések cimbalomra
 károlyi p.
 6166 – négy cimbalomdarab
 kocsár m.
 12646 – repliche no. 3     
 kósa gy.
 8284 – divertimento     
 kurtág gy.
 7563 – szálkák, op. 6/c  
 láng I.
 7538 – improvizáció     
 12744 – soliloquium     
 lendvay k.
 7953 – disposizioni     
 orbán gy.
 13219 – Hymnus  

„Hi-fi scores” 
 Papp l.
 6430 – 9 bagatell 
 petrovics e.
 8936 – deux mouvements egy és két 

cimbalomra
 sáry l.
 12059 – Koan bel canto zongorára  

(csembalóra vagy cimbalomra)    
 szokolay s.
 8849 – négy sirató
 tarjáni tóth i. – Falka j.
  – cimbalomiskola
 �5�8  1. kötet 
 3883  �. kötet 

Két cimbalom

 Dubrovay l.
 8710 – interferences
 8341 – zene két cimbalomra
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 kurtág gy.
 8773 – 13 darab két cimbalomra a  

„játékok”-ból   
 petrovics e.
 8936 – deux mouvements egy és két 

cimbalomra    
 soproni j.
 12209 – visszatérő epizódok     
 szokolay s.
 8850 – játék a hangközökkel.  

öt cimbalomduó

gyűjtemények

  Cimbalommuzsika (szöllős B.) 
 8464  1. kötet: egy és két cimbalomra
 8465  �. kötet: Cimbalomra és egy  

dallamhangszerre 

Ének és cimbalom / cimbalom és egyéb 
hangszerek

 Bozay a.
 8585 – tükör citerára és cimbalomra,  

op. 28 – pt. 
 Dubrovay l.
 7924 – mágikus négyzet hegedűre és 

cimbalomra – jpt.  
 kocsár m.
 6594 – repliche fuvolára és cimbalomra 

(csembalóra)  – pt. 
 8744 – repliche no. 2, kürtre és cimbalom-

ra (vagy zongorára) – pt.     
 kondor á.
 14431 – Hastières-dalok szoprán hangra, 

cimbalomra és kürtre (F) – jpt. 
„emb Contemporary music”   

 kurtág gy.
 12499 – Hét dal énekhangra és cimbalom-

ra Károlyi a. verseire és Kobayashi 
issa haikujára, op. 22 – jpt. 

 12661 – jelenetek egy regényből. 15 dal
   r. dalos verseire szoprán hangra, 

hegedűre, nagybőgőre és  
cimbalomra, op. 19 – jpt.

 4492 – nyolc duó hegedűre és  
cimbalomra, op. 4

 14131 – tre pezzi, op. 38; tre altri pezzi,  
op. 38a klarinétra és cimbalomra

 maros r.
 13234 – trió hegedűre, brácsára és  

cimbalomra – jpt. 
 soproni j.
 8646 – tre pezzi fuvolára és cimbalomra  

jpt. 

gyűjtemény

 1�83� négy szonáta cimbalomra continuo 
kísérettel (farkas gy., Tódy i.) 

 14189 Furulyaduók (szoprán- és  
altfurulya) zongorakísérettel kez-
dők számára  (malina j., mezei j.)  
„Kezdők muzsikája”  

 14�85 kamarazene három altfurulyára  
a 14–18. századból (bali j.)

  répertoire zeneiskolásoknak –  
furulya (bali j., mezei j.) 
„répertoire”

 1413�  1a kötet  
 14168  �a kötet  
 14063 szopránfurulya-duók kezdők szá-

mára zongorakísérettel (malina j., 
t. Bloch) „Kezdők muzsikája” 

 14669 túl a vizen. népi furulyamuzsika 
(Cd-vel) (nesztor i.)  új

furulya és zongora

 Bali j.
 14409 – a barokk díszítés iskolája (nádori j.)
 Bartók B.
 3744 – gyergyóból. Három csíkmegyei 

népdal szopránfurulyára (dille, d.)
 Bellinzani, p. B.
 13265 – 3 szonáta fuvolára és basso  

continuóra (csembalóra) op. 3,  
nos. 6, 7, 10 (máriássy i.)

 12792 – 4 szonáta fuvolára és basso 
continuóra, op. 3, nos. 3, 8, 11, 1� 
(máriássy i.)

 Bononcini, g.
 13613 – táncok és szonáták furulyára 

(vagy más dallamhangszerre) és 
basso continuóra op. 7, �. kötet  
(máriássy i.) 

 13334 – 7 könnyű szonáta két fuvolára  
(� furulyára) és basso continuóra 
(Homolya i.)

 händel, g. F.
 14408 – Balettzenék szopránfurulyára (vagy 

fuvolára vagy oboára vagy hegedű-
re) csembaló- vagy  
zongorakísérettel  
(Kecskeméti l., nándori j., bali j.)

 13405 – 6 szonáta furulyára és basso  
continuóra, �. kötet  
(malina j., martos l.)  
„emb urtext” 

 hotteterre, j.-m.
  – suites pour flûte traversière (flûte 

à bec, hautbois, violon) e basse 
continue (máriássy i.)  
„emb urtext” 

 13901  op. �
 1390�  op. 5
 kállay g.
 14071 – Hangnemgyakorló szoprán- 

furulyára zongorakíséretes előadási 
darabokkal

 kovács m.
 7348 – magyar népdalok
 loeillet, j.-B. (de gant)
  – 12 szonáta, op. 1 (Orbán gy.)
 12639  nos. 4–6 
  – 12 szonáta, op. 3 (máriássy i.) 
 13160  nos. 1–3 
 13161  nos. 4–6 
 13162  nos. 7–9 

fúvós HangsZereK

Furulya

egy és több furulya

 Bartók B.
  – Furulyamuzsika (jeney z.) 
 �786  1. kötet: alt- és tenorfurulyára  
 3331  �.  kötet: szoprán-, alt- és  

tenorfurulyára 
 333�  3.  kötet: szoprán-, alt-, tenor- és 

basszusfurulyára   
 Bartók B. – kodály z.
  – magyar dallamok és táncok két 

szoprán- és egy altfurulyára  
(jeney Z.) 

 3630  1. kötet 
 3631  �. kötet 
 Béres j.
  – Furulyaiskola
 5406  1. kötet 
 706�  �. kötet 
 733�  3. kötet
 Czidra l.
 14188 – altfurulya-aBc  

„Hangszeres abC”
 14254 – Barokk etűdök szopránfurulyára 

vagy más dallamhangszerre (fuvo-
lára, oboára vagy hegedűre)  

 kodály z.
  – Furulyamuzsika (jeney z.)
 2787  1. kötet: 3–4 furulyára
 3333  2. kötet: 2–3–4 furulyára 
 3334  3. kötet: 3–4 furulyára 
 Papp l.
 14089 – „csordapásztorok”. Karácsonyi 

dalok � (3) furulyára (gitárra) kez-
dőknek

 14191 – vidám furulyások. 55 könnyű duó 
   � szopránfurulyára
 szokolay s.
 7768 – magyar gyermekdalok két és  

három furulyára (bántai v.) 
„magyar gyermekdalok” 

 telemann, g. ph.
  – Hat szonáta két hegedűre (két 

furulyára, két fuvolára)  
(Kořínek, v.) mF  

 73703  1. kötet
 73704  �. kötet

gyűjtemények

 14140 altfurulyaduók kezdők számára 
(malina j.) „Kezdők muzsikája” 

 14�76 Barokk táncok két altfurulyára vagy 
két fuvolára vagy két hegedűre 
(Czidra l.)  

 14�83 Barokk táncok két szoprán-furulyára 
vagy két oboára vagy két hegedűre 
(Czidra l.)  

 14376 Francia barokk duettek  
    két altfurulyára (bali j.) 
 146�5 Francia reneszánsz táncok
   négy furulyára (díszítési útmutató-

val és koreográfiákkal)   
(Bali j., Kovács g.) – pt. + sz.
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 (loeillet, j.-B. [de gant])
 13163  nos. 10–12 
  – 12 szonáta fuvolára és basso conti-

nuóra, op. 4 (máriássy i.) 
 12989  nos. 1–3   
 12990  nos. 4–6 
 12991  nos. 7–9 
 12992  nos. 10–12 
 lőrincz l. – paragi j.
 14090 – Furulya-aBc, c-szopránfurulyára 

zongorakíséretes előadási  
darabokkal „Hangszeres abC” 

 mancini, F.
 73701 – szonáta no. 1 d-moll furulyára 

(fuvolára, hegedűre) és basso 
continuóra (rusó, v.) mf  

 marcello, B.
 73700 – szonáta g-dúr, op. 1 no. 7  

furulyára (fuvolára, hegedűre) és 
basso continuóra (rusó, v.) mf  

  – 12 sonate per flauto e basso  
continuo, op. � (máriássy i.)  
„emb urtext ”

 13476  nos. 1–6
 13477  nos. 7–12   
 pepusch, j. Chr.
 73702 – Három szonáta op. 1, furulyára 

(fuvolára, hegedűre) és basso 
continuóra (rusó, v.) mf 

 telemann, g. ph.
 13542 – sonaten für Blockflöte und Basso 

continuo (malina j., gyenge e.) 
„emb urtext” 

 valentine, r.
 12054 – 12 szonáta furulyára (vagy  

fuvolára) és basso continuóra  
(Kalmár l.)  

 vivaldi, a.
 14130 – 4 szonáta furulyára és basso 

continuóra (eredetileg hegedűre) 
(rv 8, �3, �7, 36)  
(varga p., Klembala g.) 
„régi kamarazene”

 5739 – concerto a-moll ottavinóra,  
vonósokra és csembalóra,  
rv 445 (nagy o.)

 3770 – concerto c-moll fuvolára,  
vonósokra és csembalóra rv 441 
(Hartai f., nagy o.)  

gyűjtemények

 14187 34 angol air altfurulyára (fuvolára, 
hegedűre) és basso continuóra  
(bali j.)

  Barokk mesterek variációi  
szoprán- és altfurulyára (Kállay g.)

 14136  1. kötet – szólódarabok continuo 
kísérettel

 14137  2. kötet – duettek continuo 
kísérettel

 13100 Barokk táncok furulyára  
(vagy más dallamhangszerre) 

   és zongorára (nagy o.) 
 14477 Francia barokk szvitek furulyára és 

continuóra (bali j.) 
  Furulyamuzsika kezdők számára 

„Kezdők muzsikája” 
 7888  1. kötet (Czidra l.)

 14095  �. kötet: altfurulyára, zongora- 
kisérettel) (malina j., T. bloch) 

 13846 házimuzsika gyermekeknek     
 14309 olasz táncok 1610–1660 egy és 

két dallamhangszerre (furulyára, 
fuvolára, hegedűre vagy oboára) 
continuo kísérettel (bali j.) 

  répertoire zeneiskolásoknak 
– Furulya (Bali j., mezei j.) 
„répertoire”

 14�16  1b kötet  
 14�17  �b kötet  
 14160 táncok és kontratáncok dallam-

hangszerre és continuóra 
(bali j., pointel, a.)

 14�13 17. századi olasz kamarazene két 
dallamhangszerre és continuóra 
(bali j.)

furulya és gitár

 haydn, j.
 12915 – 12 menüett furulyára (vagy más 

dallamhangszerre) és gitárra  
(mosóczi m., vági l.)

 1�045 reneszánsz táncok  
blockflötére, fuvolára és gitárra 
(Benkő d.)

Fuvola

fuvola szóló

 andersen, j.
 8520 – 24 etűd fuvolára op. 15 (Kovács l.)
 Bach, j. s.
 14565 – szvit g-dúr fuvolára. az e-dúr 

francia szvit (bWv 817) öt  
tételének átirata (Csalog b.)

 Bántai v. – kovács g.
  – skálaiskola fuvolára
 8�33  1. kötet 
 86�5  �. kötet 
 Czidra l.
 14254 – Barokk etűdök szopránfurulyára 

vagy más dallamhangszerre  
(fuvolára, oboára vagy hegedűre)  

 Csillag, p.
 13949 – Kavicsok   
 Csupor l.
 7266 – ujjgyakorlatok fuvolára     
 Debussy, C.
 8290 – en bateau fuvolára és zongorára 

– syrinx szólófuvolára  
(szebenyi j., nagy o.)  

 eördögh j.
  – technikai és olvasógyakorlatok
 1801  1. kötet
 1838  �. kötet
 5691  3. kötet 
 569�  4. kötet 
 gariboldi, g.
 8007 – 30 etűd kezdőknek és haladóknak     
 8519 – gyakorlatok kezdő fuvolásoknak  

(bántai v.)  
 jeney z. (fuvolaművész)
  – Fuvolaiskola
 5457  1. kötet (m, n)

 1�613  1. kötet (f)
 5458  �. kötet (m, n)
 1�614  �. kötet (f)
 jeney z.
 6153 – soliloquium no. 1     
 12938 – soliloquium no. 1/a „Hi-Fi scores” 
 kalmár l.
 8572 – monologo 3, szólófuvolára    
 köhler, e.
  – etűdök fuvolára (prőhle H.) 
 8513  op. 33, no. 1
 8514  op. 33, no. � 
 8515  op. 33, no. 3 
  – virtuóz etűdök fuvolára, op. 75  

(prőhle H.) 
 8516  1. kötet 
 8517  �. kötet 
 8518  3. kötet
 láng I.
 6404 – dramma breve     
 7761 – solo basszusfuvolára   
 reményi a.
 13531 – rapszódia „Hi-Fi scores” 
 szervánszky e.
 8757 – Hét fuvolaetűd
 7001 – öt koncertetűd. szvit     
 szokolay s.
 8601 – szonáta szólófuvolára   
 szunyogh B.
 12360 – capriccio szólófuvolára     
 tihanyi l.
 14079 – jan jansson utazása dániából 

dániába, szólófuvolára  
„emb Contemporary music”

gyűjtemények

 1�06� Fuvolaetűdök középfokra  
(jeney Z.)

 1�65� hangversenyetűdök fuvolára  
(Kovács l.)  

 1�949 szemelvények zenekari művekből 
(gyöngyössy Z.)  

  válogatott etűdök fuvolára  
(bántai v., Kovács g.)

 8591  1. kötet 
 859�  �. kötet 
 8593  3. kötet

Két és több fuvola

 Beethoven, l. van
 4172 – szonáta két fuvolára (Brodszky F.)   

„Thesaurus musicus”
 Devienne, F.
 5652 – 18 kis fuvoladuó (Kalmár l.)  
 hotteterre, j.-m.
 13556 – szvit két fuvolára (b. c. ad lib.)  

op. �, no. 6 (gyenge e.) 
 király l.
 12766 – 10 magyar népdal két fuvolára  

(vagy piccolóra és altfuvolára)    
 kocsár m.
 14460 – Hang-szín játékok két fuvolára
 5991 – ungaresca két fafúvóra
 14170 – varázsdoboz két fuvolára
 köhler, e.
 13780 – válogatott fuvoladuók (tősér d.)  
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 láng I.
 4532 – duó 
 liszt F.
 14776 – válogatott darabok négy fuvolára 

(szabó a.) új
 stadler, a.
 12004 – divertimento két fuvolára  

(prőhle H.) „régi kamarazene” 
 telemann, g. ph.
  – Hat szonáta két hegedűre (két 

furulyára, két fuvolára)  
(Kořínek, v.) mF  

 73703  1. kötet
 73704  �. kötet
 zempléni l.
 12807 – Fuvolatrió 

gyűjtemények

 14�76 Barokk táncok két altfurulyára vagy 
két fuvolára vagy két hegedűre 
(Czidra l.)  

  Fuvoladuók (jeney Z.)
 656�  1. kötet 
 6640  �. kötet 
 7816  3. kötet
  Fuvoladuók kezdők számára  

(csupor l.) „Kezdők muzsikája” 
 8498  1. kötet 
 14043  �. kötet  
 1��57 könnyű fuvolatriók (Csupor l.)
 6387 könnyű kamarazene 1, � és 3 

fuvolára, fuvolára és zongorára  
(bántai v., Kovács i.)  

  musica da camera zeneiskolások-
nak (Kovács i., Zempléni l.) 
„musica da camera”

 14473  Triók fuvolákra 
 14476  Kvartettek fuvolákra részben  

altfuvolával (sol)
 7461 német szerzők művei két fuvolára 

(fodor á.)

fuvola és zongora

 Bach, j. Chr.
 8977 – sonata per flauto e cembalo  

(pianoforte) (orbán gy.)  
„emb urtext”  

 Bach, j. s.
 13185 – ii. szvit (h-moll) (máriássy i.)  
 Balázs á.
 12367 – szvit fuvolára és zongorára     
 Bartók B.
 8317 – este a székelyeknél (prőhle H.)  
 2142 – Három csíkmegyei népdal  

(szebenyi j.)  
 Bántai v. – sipos É.
 14005 – Fuvola-aBc zongorakíséretes 

előadási darabokkal  
„Hangszeres abC”

 Beethoven, l. van
 7989 – adagio. zenélőóra fuvolára vagy 

oboára és zongorára Woo 33/1  
(prőhle H.)  

  – tíz variált téma, op. 107  
(jeney Z.) 

 6331  1. kötet 
 6564  �. kötet 

 13412 – variációk zongorára (ad lib. fuvola 
kísérettel) op. 105, op. 107  
(jarecki, g.) „Wiener urtext”

 Bellinzani, p. B.
 13265 – 3 szonáta fuvolára és basso  

continuóra (csembalóra) op. 3,  
nos. 6, 7, 10 (máriássy i.)

 12792 – 4 szonáta fuvolára és basso 
continuóra, op. 3, nos. 3, 8, 11, 1� 
(máriássy i.)

 Boismortier, j. B. de
 13350 – Hat szonáta fuvolára és basso 

continuóra, op. 9 (máriássy i.)
 Boni, p. g.
 13328 – négy szonáta hegedűre (fuvolára) 

és basso continuóra op. � (vigh l.)
 Corrette, m.
  – 6 szonáta fuvolára (hegedűre) és 

basso continuóra, op. 13  
(máriássy i.) 

 13690  1. kötet: nos. 1–3
 13691  2. kötet: nos. 4–6 
 Dargay m.
 14615 – albumblatt – „városligeti fasor 33” 

„emb Contemporary music”
 Dávid gy.
 1867 – szonáta
 Debussy, C.
 7933 – a kis néger (nagy O.)  
 7932 – clair de lune [Holdfény]  

(nagy o.)  
 8290 – en bateau fuvolára és zongorára 

– syrinx szólófuvolára  
(szebenyi j., nagy o.)

 Devienne, F.
 4723 – i. concerto d-dúr, fuvolára és 

zenekarra (szebenyi j.,  
nagy o.)   

 4273 – iv. concerto g-dúr, fuvolára és 
zenekarra (szebenyi j., sulyok i.)

 4722 – viii. concerto g-dúr, fuvolára és 
zenekarra (szebenyi j., nagy o.)

 Doppler, F.
 13682 – Fantázia, op. 10 (martos l.)  
 Farkas F.
 958 – Bihari román táncok (Bartók Béla 

biharmegyei gyűjtéséből) hegedűre 
(brácsára, fuvolára vagy klarinétra) 
és zongorára [�]

 14076 – régi magyar táncok a 17. századból   
 5870 – szonatina     
 Fauré, g.
 7674 – Berceuse fuvolára (oboára vagy  

klarinétra) és zongorára, op. 16 
(jeney Z.)  

 7675 – Fantázia, op. 79 (jeney z.)  
 7583 – siciliano, op. 78  

(jeney Z., pálfalvi j.)  
 geszler gy.
 13681 – virág-leány. vasarely-kép fuvolára 

és zongorára    
 hajdu m.
 1670 – magyar pásztordalok fuvolára vagy 

klarinétra és zongorára    
 händel, g. F.
 14408 – Balettzenék szopránfurulyára (vagy 

fuvolára vagy oboára vagy hegedű-
re) csembaló- vagy  
zongorakísérettel (nándori j., 

   bali j., Kecskeméti l.) 

 7217 – 3 szonáta fuvolára, zongorára 
és ad lib. gordonkára („Hallenser 
sonaten”) (bántai v., máriássy i.)

   „régi kamarazene” – pt. + sz.
  – sonate per flauto e basso  

continuo (malina j., martos l.) 
„emb urtext” 

 13404  1. kötet – flauto traverso 
 13405  2. kötet – flauto dolce  
 hasse, j. a.
 13898 – concerto fuvolára, vonósokra és 

basso continuóra, op. 3, no. 7 
(máriássy i.)

 haydn, m.
 2297 – concerto fuvolára (1766)  

(vécsey j.)  
 hidas F.
 13037 – concerto no. 2 [Ohio concerto] 

fuvolára és fúvószenekarra     
 hoffmeister, F. a.
 4274 – Fuvolaverseny d-dúr  

(szebenyi j., sulyok i.)
 horváth Balázs
 14397 – ...és a jég is zajlik körülötted 	 	

„emb Contemporary music”
 hotteterre, j.-m.
  – suites pour flûte traversière  

(flûte à bec, hautbois, violon)  
e basse continue (máriássy i.)  
„emb urtext” 

 13901  op. �
 1390�  op. 5 
 hummel, j. n.
 12035 – grand rondeau, op. 126  

(Fittler K., prőhle H.)     
 járdányi p.
 1371 – szonatina     
 kalmár l.
 6485 – szonáta     
 király l.
 12356 – 3 miniatűr fuvolára és zongorára   
 kocsár m.
 6744 – saltus Hungaricus fuvolára (oboára 

vagy hegedűre) és zongorára
 leclair, j.-m. (idősebb)
 12819 – 3 szonáta (nagy O.)  
 lendvay k.
 5486 – Quattro duetti fuvolára és  

zongorára    
 loeillet, j.-B. (de gant)
  – 12 szonáta, op. 1 (Orbán gy.)
 12639  nos. 4–6 
  – 12 szonáta, op. 3 (máriássy i.) 
 13160  nos. 1–3 
 13161  nos. 4–6 
 13162  nos. 7–9 
 13163  nos. 10–12 
  – 12 szonáta fuvolára és basso conti-

nuóra, op. 4 (máriássy i.) 
 12989  nos. 1–3   
 12990  nos. 4–6 
 12991  nos. 7–9 
 12992  nos. 10–12 
 loeillet, j.-B. (john)
  – 12 szonáta, op. 3 (máriássy i.) 
 12548  nos. 1–3
 12549  nos. 4–6 
 12550  nos. 7–9 
 12551  nos. 10–12 
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 mancini, F.
 73701 – szonáta no. 1 d-moll, furulyára 

(fuvolára, hegedűre) és basso 
continuóra (rusó, v.) mf

 marcello, B.
 73700 – szonáta g-dúr, op. 1 no. 7  

furulyára (fuvolára, hegedűre) és 
basso continuóra (rusó, v.) mf  

  – 12 sonate per flauto e basso  
continuo, op. � (máriássy i.)  
„emb urtext ”

 13476  nos. 1–6
 13477  nos. 7–12 
 mendelssohn-Bartholdy, F.
 13195 – rondo capriccioso  

(bántai v., sipos É.)  
 mező i.
 3358 – szvit
 mozart, W. a.
 8521 – rondó, Kv 373 (prőhle H., gábor j.)  
 13011 – szonáta c-dúr, Kv 285/b  

(Homolya i.)  
 13009 – szonáta d-dúr, Kv 285 (Homolya i.)  
 13067 – szonáta g-dúr, Kv 285/a  

(Homolya i.)  
 13010 – szonáta a-dúr, Kv �98 (Homolya i.)  
 pepusch, j. Chr.
 73702 – Három szonáta furulyára  

(fuvolára, hegedűre) és basso con-
tinuóra, op. 1 (rusó, v.) mf

 petrovics e.
 5094 – concerto fuvolára és zenekarra  

(sulyok i.)   
 7373 – magyar gyermekdalok  

„magyar gyermekdalok” 
 pleyel, i.
 13043 – Koncert c-dur gordonkára (vagy 

fuvolára vagy klarinétra) és  
zenekarra (pejtsik á., prőhle H., 
Kovács b.)

 Quantz, j.
 6597 – concerto a-dúr fuvolára  

és vonósokra (müller, j. p.,  
mező i., jeney z.)  

 5568 – concerto g-dúr fuvolára, vonósokra 
és continuóra (nagy o.)

 14362 – 5 sonate per flauto traverso 
   e basso continuo (Csalog b.,  

papp r.) „emb urtext”  
 rösler-rosetti, F. a.
 3948 – concerto g-dúr fuvolára és  

zenekarra (szebenyi j.)
 3949 – concerto d-dúr fuvolára és  

zenekarra (szebenyi j.)
 sammartini, g.
  – 12 szonáta, op. 2 (máriássy i.) 
 13005  nos. 1–5 
 13006  nos. 4–6 
 13007  nos. 7–9 
 13008  nos. 10–12 
 sári j.
 6487 – contemplazione     
 sáry l.
 6202 – pezzo concertato      
 scarlatti, D.
 8958 – 3 szonáta (Károlyi p.)  

 schubert, F.
 13286 – „trockene Blumen”. Bevezetés és 

variációk fuvolára és zongorára,  
op. post. 160 „Wiener urtext”

 schubert, j.
 13688 – Fuvolaverseny d-dúr, op. 1 

(máriássy i.) 
 schumann, r.
 12841 – Három románc, op. 94 oboára (fuvo-

lára) és zongorára  (Kovács l.)
 sinisalo, h.-r.
 12570 – Három miniatűr     
 szelényi i.
 13968 – szonáta egy tételben (1925)  

op. post.   
 14286 – tizenkét könnyű kis darab  

(Czeloth Csetényi gy., szelényi l.)  
 szervánszky e.
 1372 – szonatina
 1959 – versenymű fuvolára és zenekarra 
 szőllősy a.
 6218 – tre pezzi 
 telemann, g. ph.
 13048 – concerto h-moll fuvolára,  

vonósokra és csembalóra  
(malina j., spányi m.)

 12849 – concerto e-dúr fuvolára,  
vonósokra és csembalóra  
(malina j., spányi m.)

 14124 – concerto d-dúr fuvolára,  
vonósokra és csembalóra  
(malina j., loy, s.)

 valentine, r.
 12054 – 12 szonáta furulyára (vagy  

fuvolára) és basso continuóra 
(Kalmár l.)  

 vivaldi, a.
 3770 – concerto c-moll fuvolára,  

vonósokra és csembalóra, rv 441  
(Hartai f., nagy o.)  

 7188 – concerto F-dúr fuvolára,  
vonósokra és csembalóra  
„la tempesta di mare”, rv 433  
(Balla gy., prőhle H.)  

 5739 – concerto a-moll ottavinóra,  
vonósokra és csembalóra, rv 445 
(nagy o.)  

 7226 – concerto d-dúr fuvolára,  
vonósokra és csembalóra  
„il gardellino”, rv 4�8 (Kovács m.)  

 13822 – concerto g-moll fuvolára, vonósokra 
és csembalóra „la notte”, 

   rv 439 (Orbán gy., tősér d.)  
 6367 – concerto g-dúr fuvolára,  

vonósokra és csembalóra, rv 436 
(Kovács m.)

 14130 – 4 szonáta furulyára és basso conti-
nuóra (eredetileg hegedűre)  
(rv 8, �7, �3, 36) (varga p.,  
Klembala g.) „régi kamarazene”

gyűjtemények

 13537 a bécsi klasszikusok (prőhle H.)  
„300 év fuvolamuzsikája”

 13535 a nagybarokk (máriássy i.)  
„300 év fuvolamuzsikája” 

 13536 a 18. század második fele  
(máriássy i.)  
„300 év fuvolamuzsikája”

 13534 az olasz barokk (máriássy i.)  
„300 év fuvolamuzsikája” 

 13�7� Barokk táncok (nagy o.)  
  Bartók és kodály művei  

(bántai v., sipos É.) 
 7958  1. kötet: fuvolákra és zongorára
 8940  �. kötet: fuvolára és zongorára 
  Fuvolamuzsika kezdők számára 

(bántai v., Kovács i.)  
„Kezdők muzsikája” 

 6587  1. kötet (a, f, m, n)
 873�  �. kötet (a, m, n)
 6958 hangversenydarabok fuvolára és 

zongorára (nagy o., szebenyi j.)  
 �791 kis előadási darabok fuvolára és 

zongorára (bántai v., Kovács i., 
vavrinecz b.)  

 13533 korabarokk (malina j.)  
„300 év fuvolamuzsikája”

 8959 könnyű előadási darabok fuvolára 
zongorakísérettel  
(bántai v., sipos É.) 

 6387 könnyű kamarazene 1, � és 3 
fuvolára, fuvolára és zongorára  
(bántai v., Kovács i.)

 7��5 német szerzők művei (fodor á.)    
 1�654 népszerű előadási darabok  

(Kovács l.)  
 14309 olasz táncok 1610–1660 egy és 

két dallamhangszerre (furulyára, 
fuvolára, hegedűre vagy oboára) 
continuo kísérettel (bali j.) 

 1�350 romantikus album  
(bántai v., sipos É.)  

  romantikus fuvolavirtuózok  
(Kovács l.)  
„300 év fuvolamuzsikája” 

 13538  1. kötet 
 13539  �. kötet  
 14160 táncok és kontratáncok  

dallamhangszerre és continuóra 
(bali j.)

 13099 3 gavott. lully, martini és gossec 
művei (Bántai v., sipos é.)  

 13196 3 menüett. Telemann, boccherini  
és Bizet művei (Bántai v., sipos é.)  

 13446 3 polonéz. bach, beethoven és 
schubert művei  
(bántai v., sipos É.)  

 1�574 3 tambourin. rameau, Hasse és 
gossec művei (Bántai v., sipos é.)  

 14187 34 angol air altfurulyára (fuvolára, 
hegedűre) és basso continuóra  
(bali j.)

Két (három) fuvola és zongora

 Bononcini, g. 
 13334 – 7 könnyű szonáta két fuvolára (két 

furulyára) és basso continuóra 
(Homolya i.)  

 hotteterre, j.-m.
 13556 – szvit két fuvolára (b. c. ad lib.)  

op. �, no. 6 (gyenge e.) 
 jommelli, n.
 12529 – 3 szonáta két fuvolára (oboára 

vagy hegedűre) és basso  
continuóra  (Balla gy., prőhle H.)
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 krebs, j. l.
  – 6 trió két fuvolára (hegedűre) és 

basso continuóra (gyenge e.) 
 139�3  1. kötet 
 139�4  �. kötet  
 locatelli, p.
 14067 – 6 sonate a tre per due violini o 

flauti traversi e basso continuo,  
op. 5, (malina j., Klembala g.). 
„emb urtext” – pt. + sz.

 telemann, g. ph.
 5658 – tafelmusik. szvit e-moll, két  

fuvolára és zongorára (nagy o.)
 vivaldi, a.
 13186 – szonáta két fuvolára és basso 

continuóra, rv 80  
(németh p., spányi m.)

gyűjtemények

 7958 Bartók és kodály művei  
(bántai v., sipos É.), 1. kötet: fuvo-
lákra és zongorára

 6387 könnyű kamarazene egy, két és 
három fuvolára, fuvolára és  
zongorára (bántai v., Kovács i.) 

 14309 olasz táncok 1610–1660 egy és 
két dallamhangszerre (furulyára, 
fuvolára, hegedűre vagy oboára) 
continuo kísérettel (bali j.) 

 14�13 17. századi olasz kamarazene két 
dallamhangszerre és continuóra 
(bali j.)

oboa

oboa szóló

 Czidra l.
 14254 – Barokk etűdök szopránfurulyára 

vagy más dallamhangszerre  
(fuvolára, oboára vagy hegedűre)

 láng I.
 13520 – linea melodica 
 meszlényi l.
 14096 – skálagyakorlatok oboára
 sellner, j.
 12002 – Oboaetűdök (pongrácz p.)  
 szeszler t.
  – Oboaiskola
 44�6  �. kötet 
 44�7  3. kötet

Két oboa

 kocsár m.
 5991 – ungaresca két fafúvós hangszerre

gyűjtemények

 14�83 Barokk táncok két szoprán- 
furulyára vagy két oboára vagy két 
hegedűre (czidra l.)   

 8�94 oboaduók kezdők számára  
(szeszler T., székely e.)  
„Kezdők muzsikája”

oboa és zongora

 Bartók B.
 2589 – dudások (szeszler t.)  
 8318 – este a székelyeknél (pongrácz p.)  
 2467 – Három csíkmegyei népdal  

(szeszler T.)  
 Beethoven, l. van
 7989 – adagio. zenélőóra fuvolára vagy 

oboára és zongorára Woo 33/1  
(prőhle H.)  

 Boieldieau, F.-a. 
 12042 – szonáta B-dúr klarinétra vagy obo-

ára és zongorára (gambaro, g. b., 
Kasic, g., balla gy.)  

 Bozay a.
 6557 – tételpár, op. 18    
 Farkas F.
 13101 – concertino no. iv oboára és 

vonószenekarra
 Fauré, g.
 7674 – Berceuse, op. 16 fuvolára (oboára 

vagy klarinétra) és zongorára   
(jeney Z.)

 händel, g. F.
 14408 – Balettzenék szopránfurulyára (vagy 

fuvolára vagy oboára vagy hegedű-
re) csembaló- vagy  
zongorakísérettel (Kecskeméti l., 
nándori j., bali j.) 

 hidas F.
 1852 – versenymű oboára és zenekarra
 hotteterre, j.-m.
  – suites pour flûte traversière  

(flûte à bec, hautbois, violon)  
e basse continue (máriássy i.)  
„emb urtext” 

 13901  op. �
 1390�  op. 5 
 kocsár m.
 12823 – episodi szólóoboára (angolkürtre) 

és vonósokra    
 6744 – saltus Hungaricus fuvolára (oboára 

vagy hegedűre) és zongorára
 láng I.
 6187 – impulsioni oboára és 

kamaraegyüttesre
 meszlényi l. – szélpál sz.
 14059 – Oboa-aBc zongorakíséretes  

előadási darabokkal  
„Hangszeres abC”

 ránki gy.
 3490 – don Quijote y dulcinea    
 schumann, r.
 12841 – Három románc, op. 94 oboára 

(fuvolára) és zongorára (Kovács l.)  
 telemann, g. ph.
 13899 – concerto c-moll oboára,  

vonósokra és basso continuóra  
(orbán gy., malina j.)

 vivaldi, a.
 6631 – concerto c-dúr oboára, vonósokra 

és csembalóra, rv 451 (Károlyi p.)  
 7060 – concerto F-dúr oboára, vonósokra 

és csembalóra, rv 485 (rv 457) 
(balla gy.)  

 3769 – concerto a-moll oboára,  
vonósokra és csembalóra, rv 461  
(szeszler T., nagy o.)

gyűjtemények

 1�845 Barokk táncok (nagy o.)  
 69�5 oboamuzsika kezdők számára 

(szeszler t.) „Kezdők muzsikája”
 14309 olasz táncok 1610–1660 egy és 

két dallamhangszerre (furulyára, 
fuvolára, hegedűre vagy oboára) 
continuo kísérettel (bali j.) 

 14160 táncok és kontratáncok dallam-
hangszerre és continuóra (bali j.)

Két oboa és zongora

 jommelli, n.
 12529 – 3 szonáta két fuvolára (oboára 

vagy hegedűre) és basso  
continuóra (Balla gy., prőhle H.)

 vivaldi, a.
 5659 – concerto c-dúr két oboára, 

vonósokra  és csembalóra,  
rv 534  (nagy o.)

 6364 – concerto a-moll két oboára,  
vonósokra és csembalóra, rv 536  
(Homolya i.)

gyűjtemények

 14�13 17. századi olasz kamarazene két 
dallamhangszerre és continuóra  
(bali j.)

 14309 olasz táncok 1610–1660 egy és 
két dallamhangszerre (furulyára, 
fuvolára, hegedűre vagy oboára) 
continuo kísérettel (bali j.) 

klarinét

Klarinét szóló

 Balassa gy. – Berkes k.
  – Klarinétiskola
 5503  1. kötet (m, n)
 6035  1. kötet (a)
 57�7  �. kötet (m, n)
 Csapó gy.
 14471 – Oldal’zó ária fekete lyukon   

„emb Contemporary music” 
 kocsár m.
 14614 – 15 bagatell
 kovács B.
  – Klarinétozni tanulok
 1��8�  1. kötet 
 13�91  �. kötet 
 8852 – mindennapos skálagyakorlatok 

klarinétra    
 láng I.
 13230 – about 6 minutes basszus- 

klarinétra    
 5750 – monodia     
 lendvay k.
 13499 – tiszteletem mr. goodman!  

„Hi-fi scores”
 sári j.
 5999 – stati, quattro tempi    
 soproni j.
 d8417 – monologue klarinét szólóra    
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 szervánszky e.
 5794 – concerto klarinétra és zenekarra, 

klarinétszólam
 váczi gy.
 1855 – Hangsortanulmányok     

gyűjtemények

 14300 klarinétetűdök (perényi É.)
 6876 tanulmánygyűjtemény 

 klarinétra (balassa gy.)

Két és több klarinét

 Draskóczy l.
 12063 – népdal-szonatina két klarinétra    
 Durkó zs.
  – Klarinétszextett öt klarinétra és 

zongorára 
 13458  „Hi-fi scores” 
 13459  szólamok
 6073 – una rapsodia ungherese két  

klarinétra és zenekarra  
 Farkas F.
 13419 – magyar jelenetek négy klarinétra 

– pt. + sz.   
 13420 – régi magyar táncok a 17. század-

ból négy klarinétra – pt. + sz.   
 hollós m.
 12364 – dúli-dúli. Klarinét-trió 

„Hi-fi scores” 
 király l.
 8876 – magyar népdalok két klarinétra    
 kocsár m.
 5991 – ungaresca két fafúvóra
 mozart, l.
 2451 – 16 duó két hegedűre vagy két 

klarinétra (brodszky) 
„Thesaurus musicus”

 telemann, g. ph.
 5353 – Hat kánonszonáta két fagottra vagy 

más tenor–basszus  
hangszerpárra (oromszegi o.)

gyűjtemények

 6006 klarinétduók, 1. kötet (berkes K.)
 8499 klarinétduók kezdők számára 

(máriássy i., puskás d.)  
„Kezdők muzsikája”

  klarinét-kvartettek kezdők  
számára (perényi É., perényi p. 
fricsovszky o.)  
„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.  

 1444�  1. kötet
 1446�  �. kötet
 

Klarinét és zongora

 Bartók B.
 2267 – este a székelyeknél – tót legények 

tánca (váczi K.)  
 1919 – Három csíkmegyei népdal  

(balassa gy.)  
 1920 – szonatina (Balassa gy.)  

 Boieldieau, F.-a. 
 12042 – szonáta B-dúr klarinétra vagy obo-

ára és zongorára (gambaro, g. b., 
Kasic, g., balla gy.)

 Danzi, F.
 5796 – szonáta (Balassa gy.)
 Debussy, C.
 8975 – Két prelűd (nagy O.)  
 Devienne, F.
 8687 – concertino B-dúr két klarinétra és 

zenekarra (Balassa gy., Hajdu m.)
 Draskóczy l.
 12064 – Korondi táncok
 Dubrovay l.
 14633 – magyar rapszódia. liszt Ferenc 

születésének 200. évfordulójára   új
 Farkas F.
 958 – Bihari román táncok (Bartók Béla 

biharmegyei gyűjtéséből) hegedűre 
(brácsára, fuvolára vagy klarinétra) 
és zongorára [�]

 Fauré, g.
 7674 – Berceuse fuvolára (oboára vagy  

klarinétra) és zongorára, op. 16  
(jeney Z.)

 hajdu m.
 6267 – capriccio all’ongarese
 1670 – magyar pásztordalok fuvolára vagy 

klarinétra és zongorára
 hidas F.
 4719 – Fantasia    
 hoffmeister, F. a.
 7807 – d-dúr szonáta (Balassa gy.) 
 7962 – F-dúr szonáta (Balassa gy.)
 8119 – g-moll szonáta (Balassa gy.)
 kókai r.
 2012 – négy magyar tánc     
 14264 – verbunkos rapszódia hegedűre 

vagy brácsára vagy klarinétra  
zongorakísérettel  
(Kígyósi á., jánosi s., Kraszna l.)  
– könnyített változat

 kondor á.
 14549 – variations of a double új
   „emb Contemporary music”
 liszt F.
 1923 – első elfelejtett keringő  

(balassa gy.)
 1921 – notturno no. 1 (Balassa gy.)  
 1922 – romance oubliée brácsára vagy 

klarinétra és zongorára  
(Temesváry j., balassa gy.)

 mozart, W. a.
 8291 – szonatina (Kuszing j., nagy O.)  
 pleyel, i.
 13043 – Koncert c-dúr gordonkára (fuvo-

lára vagy klarinétra és zenekarra 
(pejtsik á., prőhle H., Kovács B.)

 7952 – versenymű B-dur klarinétra és 
zenekarra (balassa gy., nagy o.)

 rahmanyinov, sz.
 12484 – vocalise, op. 34, no. 14  

(Kocsis Z. átirata)  
 sáry l.
 5749 – variazioni    
 stamitz, k.
 6046 – concerto no. 4, klarinétra és 

hegedűre (vagy két klarinétra) és 
zenekarra (balassa gy.)

 6225 – F-dúr versenymű klarinétra és 
zenekarra (balassa gy., nagy o.)

 8993 – B-dúr versenymű klarinétra és  
zenekarra (�. darmstädter Konzert) 
(Balassa gy., Hajdu m.)

 szervánszky e.
 1957 – szerenád klarinétra és zenekarra
 székely e.
 13227 – szonáta „Hi-Fi scores” 
 szőnyi e.
 14466 – ária és rondó
 vanhal, j. B.
 6879 – concerto c-dúr klarinétra és  

zenekarra (balassa gy. berlász m., 
Károlyi p.)

 Weber, C. m. von
 13978 – rondó az op. 34-es Klarinét-kvintett-

ből (gyenge e., gyenge gy.)  
 Weiner l.
 1857 – Ballada, op. 8
 8292 – Két tétel
 460 – peregi verbunk hegedűre (brácsá-

ra, klarinétra) és zongorára, op. 40 

gyűjtemények

 13971 Barokk és klasszika  
(Kocsis Z., berkes K.)  
„200 év klarinétmuzsikája” 

 13973 későromantika  
(Kocsis Z., berkes K.)  
„200 év klarinétmuzsikája” 

 �101 kis előadási darabok klarinétra és 
zongorára, 1. kötet (berkes K.)

  klarinétmuzsika kezdők számára 
„Kezdők muzsikája” (a, m, n) 

 6851  1. kötet (Kuszing j.) 
 7919  �. kötet (Kuszing j., máriássy i.) 
 1�8�1 könnyű előadási darabok  

(meizl f., nagy o.)  
 1397� nagyromantika  

(Kocsis Z., berkes K.)  
„200 év klarinétmuzsikája”

 14406 répertoire zeneiskolásoknak –  
	Klarinét (perényi É., perényi p.) 
„répertoire” 

szaxofon

 herrer P.
 4194 – szaxofoniskola
 horváth Balázs
 14321 – alterego; autópálya-leágazás
   szaxofonkvartettre „emb  

contemporary music” – pt. + sz.
 perényi É. – perényi p.
  – szaxofon-aBc zongorakíséretes 

előadási darabokkal  
„Hangszeres abC”

 14�89  1. kötet
 14�99  �. kötet
 sáry l.
 7661 – incanto öt szaxofonra
 soproni j.
 8811 – négy darab szaxofonra és 

 zongorára
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gyűjtemények
 
 14449 répertoire zeneiskolásoknak –  

szaxofon (perényi É., perényi p.)  
„répertoire”   

 14334 szaxofonduók kezdők   
	 		 számára (a, f, m, n) 

(perényi É., peréyi p.) 
„Kezdők muzsikája”

 14�51 szaxofonmuzsika alt- vagy tenor- 
szaxofonra kezdők számára, zon-
gorakísérettel (Kraszna l.)  
(a, F, m, n) „Kezdők muzsikája”

 14371 222 etűd szaxofonra  
	 		 (perényi É., perényi p.)

Fagott

fagott szóló

 Borsody l.
 8571 – Forgácsok. 9 darab szólófagottra    
 Csemiczky m.
 13532 – partita „Hi-Fi scores”
 hara l.
  – Fagottiskola 
 5405  1. kötet 
 5516  �. kötet 
 jacobi, C.
 2217 – Hat középfokú fagottgyakorlat 

(rudas i.)  
 neukirchner, v.
 2218 – 23 középfokú fagottgyakorlat  

(rudas i.)  
 oromszegi o.
 3273 – tíz modern fagottetűd
 Weissenborn, j.
  – Fagottetűdök kezdőknek  

(Keszler gy., vajda j.) 
 13685  op. 8/1
 13686  op. 8/� 

Két fagott

 679� Fagottduók (oromszegi o.)  

 telemann, g. ph.
 5353 – Hat kánonszonáta két fagottra vagy 

más tenor–basszus hangszerpárra 
(oromszegi o.)

  

fagott és zongora

 Bach, j. Chr.
 8544 – concerto B-dúr fagottra és  

zenekarra  (fodor á.)
 8492 – concerto esz-dúr fagottra és zene-

karra  (Zászkaliczky T.)
 Bozay a.
 5202 – episodi, op. 2  
 Farkas F.
 2458 – népdalszonatina nagybőgőre 

(vagy fagottra vagy gordonkára) és 
zongorára

 13019 – romantikus szonáta  
(Hommage à Brahms)

 kocsár m.
 5743 – dialoghi
 marcello, B.
 4725 – szonáta (rudas i.)
 maros r.
 2914 – concertino fagottra és zenekarra
 orbán gy.
 13806 – szonáta „emb Contemporary music”
 petrovics e.
 4727 – passacaglia in Blues    
 sári j.
 5806 – meditazione
 speer, d. g.
 73705 – Két szonáta három fagottra és 

basso continuóra (albrecht, j.) mf  
 telemann, g. ph.
 4724 – szonáta esz-dúr fagottra vagy 

gordonkára és basso continuóra  
(rudas i.) „régi kamarazene”

 5354 – szonáta e-moll (Oromszegi O.)  
 vivaldi, a.
 6427 – concerto c-dúr rv 478 (nagy O.)
 6076 – concerto a-moll fagottra,  

vonósokra és csembalóra, rv 497  
(Hara l., nagy o.)

 6255 – concerto c-dúr fagottra,  
vonósokra és csembalóra, rv 47�  
(Homolya i.)

 13084 – concerto c-dúr fagottra,  
vonósokra és csembalóra, rv 473  
(nagy o., janota g.)

 3771 – concerto d-moll fagottra,  
vonósokra és csembalóra, rv 481  
(rudas i., nagy o.)

gyűjtemények

  Barokk szonáták 
(Hara l., nagy o.) 

 1�196  1. kötet 
 1�197  �. kötet  
 1�35� Fagottmuzsika zongorakísérettel 

(Hara l.) 

kürt

Kürt szóló

 kocsár m.
 13312 – echos no. 1 „Hi-Fi scores” 
 ónozó j.
  – Kürtiskola
 54��  1. kötet 
 54�3  �. kötet 
 sári j.
 12505 – novellette F-kürtre
 szilágyi p. – kökényessy m.
  – Kürtiskola 
 13369  1. kötet 
 13370  �. kötet 

Két és több kürt

 hidas F.
 12100 – Kamarazene 4 kürtre 

 telemann, g. ph.
 5353 – Hat kánonszonáta két fagottra vagy 

más tenor–basszus  
hangszerpárra (oromszegi o.) 

gyűjtemény

 7117 kürtduók (medveczky a.)
 14774 triók és kvartettek kürtökre  új 

(szilágyi p.)  
„musica da camera”

 Kürt és zongora

 hidas F.
 5362 – concerto kürtre és zenekarra
 reményi a.
 12585 – epilógus i. de profundis  

(130. zsoltár) kürtre és zongorára  
„Hi-fi scores”

 12734 – epilógus ii. a rorate coeli  
gregorián témára  
„Hi-fi scores” 

 vivaldi, a.
 4559 – concerto F-dúr 2 kürtre,vonósokra 

és csembalóra, rv 538 (nagy o.)  

gyűjtemények

 690� kürtmuzsika kezdők számára  
(ónozó j., Kovács m.) (a, m, n)

 5990 Öt kürtdarab. magyar szerzők mű-
vei kürtre és zongorára (Hajdu m., 
székely e., szervánszky e. művei)   

trombita

Trombita szóló

 varasdy F. – nagyiván É. – sztán i.
  – trombitaiskola
 1�485  1. kötet 
 1�657  �. kötet 
 1349�  3. kötet
 13493  4. kötet

gyűjtemények

 7157 skálagyakorlatok trombitára  
(borst r.)

 14479 248 etűd trombitára  
(perényi É., perényi p.) 

  

Két és három trombita

 Csemiczky m.
 12895 – öt trombitaduó 
 jeney z.
 7955 – tropi két trombitára 
 mező i.
 4687 – variációk három trombitára
 Papp l.
 14363 – vidám trombitások.
   öt trió trombitákra – pt. + sz.
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 reschofsky s.
 6819 – trió 3 B vagy c hangolású trombi-

tára – pt. + sz.

gyűjtemény

 6870 trombitaduók  (borst r., loránd i.)
 14731 trombitaduók kezdők számára  új	

(perényi p.) 
„Kezdők muzsikája”

Trombita és zongora

 Balassa s.
 14810 – trombitaverseny új 

„emb Contemporary music
 Diabelli, a.
 13271 – szonatina, op. 151, no. 1  

(varasdy f., orbán gy.)  
 Farkas F.
 13013 – concertino no. 5, trombitára és 

vonószenekarra   
 händel, g. F.
 13933 – Két szonáta  

(varasdy f., orbán gy.)  
 hidas F.
 12631 – Fantázia trombitára és zongorára   
 12743 – trombitaverseny no. 2    
 lendvay k.
 12632 – senza sordina
 mozart, W. a.
 13992 – szonáta trombitára és zongorára,  

Kv �93/b (30�) (varasdy f.)  
 petrovics e.
 13903 – concertino trombitára  

és zenekarra 
 szőllősy a.
 12633 – suoni di tromba   
 sztán i.
 14735 – tenorkürt-vagy trombita-aBC  új	

zongorakíséretes előadási  
darabokkal „Hangszeres abC”  

 telemann, g. ph.
 13270 – szonáta F-dúr  

(varasdy f., orbán gy.)  
 vivaldi, a.
 3768 – concerto c-dúr két trombitára, 

vonósokra és csembalóra, rv 537  
(galambos j., nagy o.)  

gyűjtemények

 6185 magyar szerzők előadási darabjai 
trombitára és zongorára (sződy l.)  

 14�77 répertoire zeneiskolásoknak – 
Trombita (sztán i., Tóth p.)

   „répertoire”
 66�5 trombitamuzsika kezdők  

számára (borst r., bogár i.) 
„Kezdők muzsikája”

   

harsona

Harsona szóló

 hidas F.
 8638 – Fantasia
 12014 – meditation basszusharsonára    
 láng I.
 12859 – libero szólóharsonára   
 steiner F.
 12237 – mindennapos gyakorlatok  

harsonára
 steiner F. – völgyi e. – zilcz gy.
 5529 – Harsonaiskola 1. kötet    
 ujfalusi l. – pehl a. – perlaki j.
 2379 – Harsonaiskola 2. kötet

gyűjtemények

 13114 előadási darabok rézfúvósokra 
(harsona, bariton, tuba)  
(ujfalusi l., steiner F.)

 14310 répertoire zeneiskolásoknak 
– rézfúvók 
Tenorharsona, bariton, tuba, tenor-
kürt (steiner f.) „répertoire” 

   válogatott etűdök  
(makovecz p.)

 14143  1. kötet 
 14150  �. kötet
 1445� 347 etűd harsonára  

(perényi É., perényi p.) 

Két, három és több harsona

 Dubrovay l.
 14511 – ördögűző harsonanégyesre  

– pt. + sz.
   hidas F.
 13311 – alteba trio alt-, tenor- és basszus-

harsonára
 12104 – Hét bagatell 12 harsonára
 8639 – interludio három harsonára
 8637 – introduzione e fughetta két  

harsonára   
 13176 – négyesfogat négy harsonára
 8640 – scherzo e corale négy harsonára
 jereb e.
 12595 – musica trombonissima  

1� harsonára „Hi-fi scores”
 12937 – Quadriga négy harsonára  

„Hi-fi scores” 
 kocsár m.
 14178 – szvit három harsonára 

„emB contemporary music” –  
pt. + sz.

 márta i.
 13299 – ...per quattro tromboni
 szőllősy a.
 13249 – Quartetto di tromboni
 telemann, g. ph.
 5353 – Hat kánonszonáta két fagottra vagy 

más tenor–basszus  
hangszerpárra (oromszegi o.)

gyűjtemény

 6910 harsonaduók (perlaki j.)

Harsona és zongora

 albrechtsberger, j. g.
 5143 – concerto altharsonára és  

vonósokra  
(vécsey j., darvas g.)  

 Bogár I.
 13422 – szonatina
 hidas F.
 12806 – Baroque concerto altharsonára   

és vonószenekarra
 12099 – concerto harsonára és  

zenekarra
 12590 – movement    
 12478 – rapszódia basszusharsonára  

és fúvószenekarra  
„Concert band series”

 kurtág gy.
 14176 – Hat darab harsonára  

és zongorára
 steiner F.
 14144 – Harsona-aBc zongorakíséretes 

előadási darabokkal 
„Hangszeres abC”

Bariton

 steiner F.
 14284 – Bariton-aBc zongorakíséretes 

előadási darabokkal   
„Hangszeres abC” 

 sztán i.
 14735 – tenorkürt-vagy trombita-aBC  új	

zongorakíséretes előadási  
darabokkal „Hangszeres abC”  

gyűjtemények

 13114 előadási darabok rézfúvósokra 
(harsona, bariton, tuba)  
(ujfalusi l., steiner F.)

 14310 répertoire zeneiskolásoknak 
– rézfúvók. 
Tenorharsona, bariton, tuba, tenor-
kürt (steiner f.) „répertoire”

tuba

 Durkó zs.
 12107 – movements tubára és zongorára    
 láng I.
 12860 – aria di coloratura szóló tubára
 ujfalusi l. – pehl a. – perlaki j. 
 2550 – tubaiskola2550 – tubaiskola

gyűjtemények

 13114 előadási darabok rézfúvósokra 
(harsona, bariton, tuba)  
(ujfalusi l., steiner F.)

 14310 répertoire zeneiskolásoknak 
– rézfúvók 
Tenorharsona, bariton, tuba, tenor-
kürt (steiner f.) „répertoire” 

tr
o

m
B

it
a

, h
a

r
so

n
a

, B
a

r
it

o
n

, t
u

B
a



55

ÜtőHangszereK

 Balassa s.
 6993 – Quartetto per percussioni, op. 18 – pt.
 Balázs o.
 606� – Három burleszk. Ütőhangszeres 

kamarazene gyermekeknek – pt. + sz.
 6063 – nyolc trió ütőhangszerekre (üstdo-

bokra, bongókra és kisdobra) – pt. 
  – technikai gyakorlatok 
 1��40  1. kötet: Három dobra
 12964  2. kötet: Hangsúly-játék kisdobon
 131�3  3. kötet: pergetés a kisdobon
 Balázs o. – zempléni l.
 12252 – csengő-bongó. dallamjátszó 

ütőhangszerek iskolája (előképző) 
(Kósa g.)

 12253 – ritmusgyakorlatok kezdőknek 
(Kisdobiskola)

 Bányai l.
 3536 – jazzdob-iskola
 6505 – ritmusvilág. jazzdob-iskola hala-

dók számára     
  – ritmusimprovizáció hagyományos  

és elektromos dobra, szintetizátor-
ra  és  dobszintetizátorra 

 13�64  1. kötet 
 13663  �. kötet 
 láng I.
 12998 – 7 studi per 4 timpani   
 13302 – chagall Flies away Over 

his sleeping vitebsk 
ütőhangszer-együttesre    

 8649 – Ütős-zene egy előadóra   
 márta i.
 13320 – Babaházi történet négy vagy öt 

előadóra – pt. 
„Hi-fi scores” 

 nesztor i.
  – ritmusjáték és jazzdobolás
 8968  1. kötet (CD-vel)
 8969  �. kötet (2 CD-vel)
 8970  3. kötet
 8971  4. kötet
 sáry l.
 8794 – Kotyogó kő egy korsóban 1–4 

előadóra – jpt.
 vigdorovits s.
 1824 – Ütőhangszerek iskolája kezdők és 

haladók részére
 zempléni l.
 14238 – a triótól az oktettig. Ütőhangszeres 

kamarazene az iskolában  – pt. + sz.
 14172 – Ütős-aBc dallamhangszerre zon-

gorakíséretes előadási darabokkal 
„Hangszeres abC”

 14569 – Üzenetek. szólódarabok 
ütőhangszerekre

 
gyűjtemények

 1456� kamarazene ütőhangszerekre –  
zeneiskolásoknak (borsody l., 
zempléni l. és Kovács t. művei) 
„musica da camera”

 8951 régi zene hangolt ütőhangszerekre 
(Kósa g.)  

 1440� répertoire zeneiskolásoknak –
    vibrafon, marimba  

(Zempléni l.) „répertoire” 
 13379 Ütősmuzsika kezdők számára  

(dallamjátszó hangszerekre)
   (Zempléni l.)  

„Kezdők muzsikája”
 14�87 Ütősmuzsika kettesben kezdők 

számára (vibrafonra, marimbára) 
(Zempléni l.)  
„Kezdők muzsikája”

KamaraZene

vonós kamarazene

duók vonós hangszerekre

 Farkas F.
 4174 – sonata a due, brácsára és  

gordonkára
 giardini, F.
  – 6 duó hegedűre és gordonkára 

(vigh) 
 13796  nos. 1–3
 13797  nos. 4–6 
 händel, g. F.
 8008 – chaconne g-ben hegedűre és 

brácsára (vermes m.)
 kondor á.
 14482 – douze coups két hegedűre
   „emb Contemporary music”
 mestrino, n.
 14663 – tre duetti concertanti két hegedűre 

(Kertész i.) „emb urtext”  új
 pleyel, i.
  – 6 duó hegedűre és gordonkára  

op. 4 (pejtsik á.) 
 13819  nos. 1–3
 13820  nos. 4–6 
 tost, Fr. x. 
 73719 – Hat duo concertante hegedűre és 

brácsára (godár, v., zají�ek, p.) mF  
 vidovszky l.
 14326 – 12 duó hegedűre és brácsára – jpt.
 Weiner lászló
 2800 – duó hegedűre és mélyhegedűre  

(lukács p.) 
 Wranitzky, p.
 73728 – Három szonáta hegedűre és brá-

csára (godár, v., zají�ek, p.) mf 

gyűjtemények

	143�3 9 sonate facili del barocco italiano 
hegedűre és basso continuóra 
vagy hegedűre és gordonkára 
(pejtsik á.)   

 13430 Duók hegedűre és mélyhegedűre  
kezdők számára (vigh l.)   
„Kezdők muzsikája” 

  Duók hegedűre és gordonkára 
kezdők számára (pejtsik á., vigh l.) 
„Kezdők muzsikája” 

 8733  1. kötet 
 1406�  �. kötet

 7917 hegedűduók (szász j., pejtsik á.) 
„régi kamarazene”

vonóstriók

(ha másképp nem jelöljük, hegedűre, brácsára 
és gordonkára)

 albrechtsberger, j. g.
 4747 – Két partita hegedűre, viola 

d’amore-ra és gordonkára 
(gábry gy.)  – pt. 

 Borsody l.
 8902 – 6 invenció – jpt.
 Bozay a.
  – vonóstrió, op. 3
 600�  kispt. 
 6048  sz. 
 Farkas F.
 14465 – notturno, op. 2 – pt. + sz. 
 haydn, j.
  – Hat divertimento (gárdonyi z.)  
 2887  nos. 1–3 – kispt.
 3056  nos. 4–6 – kispt.
 3055  nos. 1–3 – sz.
 3057  nos. 4–6 – sz.
 kodály z.
 7568 – intermezzo per trio d’archi
   pt. + sz.
 kurtág gy.
 14223 – jelek, játékok és üzenetek 

vonóstrióra – jpt
 tihanyi l.
 14778 – preludium, invocation, postludium 

Op. 54 –– pt. + sz.  új
 vanhal, j. B.
 13729 – Két divertimento két hegedűre és 

gordonkára (Kelemen l.) – pt. + sz.
 vitali, g. B.
 13220 – partita a 3, két hegedűre  

(fuvolára, oboára) és gordonkára  
(fagottra) (pejtsik á.) – pt. + sz.

gyűjtemények

 146�3 hegedűtriók – zeneiskolásoknak 
(soós a.) „musica da camera”

 7916 hegedűtriók (szász j., pejtsik á.) 
„régi kamarazene”

 14603 klasszikus triómuzsika  
   kezdők számára (első fekvés)kezdők számára (első fekvés) 
   (pejtsik á., vigh l.)  

„Kezdők muzsikája”
 14589 romantikus triómuzsika  

kezdők számára (első fekvés)
     (pejtsik á., vigh l.) 

„Kezdők muzsikája”
 8�56 triók két hegedűre és gordonkára 

(pejtsik á., mező i.)  
„régi kamarazene” – pt. + sz.

 14369 triók két hegedűre és 
   gordonkára kezdők számára  

(soós a.) „Kezdők muzsikája”
 14693 triók két hegedűre és csellóra   új	

(pejtsik á., vigh l.) 
„musica da camera” –– pt. + sz.
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vonósnégyesek

 Bartók B.
  – i. vonósnégyes, op. 7 (dille, d.) 
 40034  „emb study scores” – kispt.
 1937  sz.
 12194 – valse (ma mie qui danse... a 14 

bagatellből) vonósnégyesre  
(devich s.) – pt. + sz.

 Behár gy.
 8419 – négy feljegyzés vonósnégyesre     
    pt. + sz.
 Borgulya a.
 6753 – vonósnégyes – pt. + sz.
 Bozay a.
  – vonósnégyes, op. 9   
 5199  kispt. 
 5�00  sz.
 7144 – ii. vonósnégyes, op. 21 – pt. 
 14219 – iii. vonósnégyes, op. 40,  

„az évszakfordulók ünnepei”  
„emb Contemporary music”  
pt. + sz.

 Csemiczky m.
 12375 – Quatuor à cordes – pt. + sz.
 Dohnányi e.
  – iii. vonósnégyes a-moll, op. 33
 40130  „emB study scores” – kispt.
 3588  sz.
 Dubrovay l.
 8343 – geometrum 2, négy vonós hang-

szerre vagy vonósnégyesre – jpt. 
 13205 – iii. vonósnégyes. Hommage à 

bartók „Hi-fi scores” 
 Durkó zs.
  – 11 pezzi vonósnégyesre    
 4674  kispt.
 58�0  sz.
 Farkas F.
 4330 – piccola musica di concerto vonó-

szenekarra vagy vonósnégyesre 
„leggiero” – pt. + sz. 

  – vonósnégyes     
 701�  pt.
 7030  sz.
 godár, v.
 73726 – darabok vonósnégyesre. mF 

pt. + sz 
 gotskosik, o.
 13456 – seven inventions and cadence  

(ii. vonósnégyes)  
„Hi-fi scores” 

 járdányi p.
 2599 – Quartettino 3 hegedűre és  

gordonkára – pt. + sz. 
 kalmár l.
 8919 – morfeo vonósnégyesre  

jpt.  
 károlyi p.
 7759 – ii. vonósnégyes – jpt. 
 kodály z.
 12167 – gavott három hegedűre és  

gordonkára (farkas f.)  
pt. + sz.

  – i. vonósnégyes, op. 2   
 401�4  „emb study scores” – kispt.
 �030  sz. 

 kósa gy.
  – viii. vonósnégyes     
 7�74  pt. 
 7404  sz. 
 kurtág gy.
 8716 – Hommage à mihály andrás.  

1� mikroludium vonósnégyesre,  
op. 13 – jpt. 

  – i. vonósnégyes, op. 1
 40128  „emB study scores” – kispt.
 448�  sz.
 13959 – Officium Breve in memoriam  

andreæ szervánszky, op. 28 – 
jpt. 

 14512 – 6 moments musicaux vonós- 
négyesre op. 44 – jpt.

 lajtha l.
  – iv. vonósnégyes, op. 12   
 13155  pt. 
 13305  sz. 
 láng I.
  – ii. vonósnégyes    
 5747  kispt. 
 5748  sz. 
 lendvay k.
 6567 – vonósnégyes – pt. + sz. 
 liszt F.
 13274 – mephisto-Walzer no. 1, vonós- 

négyesre (devich s.) – pt. + sz.
 maros r.
 5493 – Quartettino vonósokra – pt. + sz.
 mező i.
 5494 – Quartettino ifjúsági vonósnégyesre  

pt. + sz. 
 mihály a.
 7763 – iii. vonósnégyes – pt. 
 Papp l.
 6664 – scherzo négy vonós hangszerre 

(vagy vonószenekarra)  
pt. + sz. 

 petrovics e.
  – vonósnégyes
 33�3  kispt. 
 3300  sz. 
 ránki gy.
 13318 – Quartetto per archi, in memoriam 

Béla Bartók – pt. + sz.
 ribáry a.
 12156 – Kettőskvartett (két vonósnégyesre)
   pt.
 6815 – Kilenc miniatűr vonósnégyesre  

pt. + sz.
 sárai t.
  – ii. vonósnégyes     
 70�5  pt. 
 7�03  sz. 
 13327 – iii. vonósnégyes – pt. + sz.
 sári j.
 8254 – vonósnégyes – jpt. 
 sárközy i.
 8600 – vonósnégyes (ricordanze iii)  

pt. + sz.
 soproni j.
 6082 – iii. vonósnégyes – jpt. 
 6765 – iv. vonósnégyes – jpt. 
 sulyok i.
  – vonósnégyes     
 4598  kispt.
 4599  sz. 

 székely e.
 7279 – iv. vonósnégyes – jpt. 
 12746 – v. vonósnégyes – jpt. 
 szervánszky e.
  – i. vonósnégyes     
 5116  kispt.
 5117  sz.
 szőllősy a.
 13677 – vonósnégyes  

„emb Contemporary music”  
pt. + sz. 

 vidovszky l.
 13890 – német táncok  

„emB contemporary music” – jpt. 
 14318 – 12 vonósnégyes 
   „emB contemporary music” – pt.
 vitale, C.
 13457 – tacet quartetto d’archi  

„Hi-fi scores” 
 Weiner l.
  – ii. vonósnégyes (fisz-moll), op. 13
 1�089  kispt.
 1984  sz. 
  – iii. vonósnégyes, op. 26  

(pastorale, fantasy and fugue)  
 8985  kispt. 
 8986  sz.

gyűjtemények 

 14640 Francia reneszánsz táncok négy 
vonóshangszerre (díszítési útmuta-
tóval és koreográfiákkal) – pt. + sz. 
(bali j., Kovács g.)

 14109 klasszikus kvartettmuzsika  
kezdők számára (1. fekvésben)  
(pejtsik gy., vigh l.)  
„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.

 14161 romantikus kvartettmuzsika 
kezdők számára (1. fekvésben) 
(pejtsik á., vigh l.) 
„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.

vonósötös

 Brahms, j.
 13393 – scherzo két hegedűre, két  

brácsára, és gordonkára  
(devich s.) – pt. + sz.

vonósegyüttes

 kocsis z.
 8895 – Bemutató 3–5 hegedűre, 3–4 brá-

csára és egy kontaktmikrofonnal 
kierősített gordonkára – sz. 

 szőllősy a.
 14352 – addio per violino principale  
   e 9 archi  

„emb Contemporary music”  – pt.
 14174 – passacaglia achatio máthé in  

memoriam szólógordonkára és 
vonósnégyesre   
„emb Contemporary music”  
pt. + sz. 
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vonós kamarazene zongorával

 Bach, C. Ph. e.
 3517 –  Hat szonáta klarinétra és fagottra 

(vagy hegedűre és gordonkára) 
csembalókísérettel (balassa gy.) 

   „Thesaurus musicus”
 Bartók B.
 6338 – Kvintett két hegedűre, brácsára, 

gordonkára és zongorára  
(dille, d.) – pt. + sz. 

 Bogár I.
 13447 – Három rondó hegedűre, gordonkára 

és zongorára – pt. + sz.
 Buxtehude, D.
 13876 – szonáta d-dúr viola da gambára 
   (brácsára, gordonkára), kontra-

basszus-gambára (gordonkára, 
nagybőgőre) és basso continuóra 
(pejtsik á.) – pt. + sz.

 Durkó zs.
 6781 – iconography no. 1 két viola da 

gambára (vagy két gordonkára) és 
zongorára (vagy csembalóra)   
pt. + sz.

 Farkas F.
 12094 – trió hegedűre, gordonkára és  

zongorára – pt. + sz. 
 godár, v.
 73722 – déploration sur la mort de Witold 

lutosławski vonósnégyesre és 
zongorára  mF – pt. + sz.

 73717 – ricercar zongoranégyesre mF 
pt. + sz. 

 73718 – talisman, nocturne, hegedűre, 
gordonkára és zongorára mf  
pt. + sz.

 hajdu m.
 3319 – Kis zszvit két hegedűre és  

zongorára – pt. + sz.
 haydn, j.
 4171 – trió két hegedűre, gordonkára 

és continuóra ad. lib. Hob. v: g1 
(brodszky f.)  
„Thesaurus musicus”  – pt. + sz.

 károlyi p.
 7972 – Kamarazene két hegedűre és 

zongorára – jpt. 
 krebs, j. l.
  – 6 trió két fuvolára (hegedűre)  

és basso continuóra (gyenge e.) 
 139�3  1. kötet 
 139�4  �. kötet
 locatelli, p.
 14067 – 6 sonate a tre per due violini o 

flauti traversi e basso continuo, 
op. 5, (malina j., Klembala g.)  
„emb urtext”  – pt. + sz.

 marcello, B.
  – 6 szonáta két gordonkára és bas-

so continuóra, op. �  
(pejtsik á.) – pt. + sz.

 13490  nos. 1–3
 13491  nos. 4–6 

 rameau, j.-ph.
  – pièces de clavecin en concerts 

hegedűre (fuvolára), brácsára 
(gordonkára vagy 2. hegedűre)  
és csembalóra (Horusitzky Z.)  
„thesaurus musicus” – pt. + sz.

 3679  Concert no. 1
 5010  Concert no. �
 5173  Concert no. 4
 soproni j.
 5189 – musica da camera hegedűre, gor-

donkára és zongorára – pt. 
 8789 – nyárvégi capricciók hegedűre,  

brácsára, gordonkára és  
zongorára – jpt. 

 speer, d. g.
 73706 – táncok a musikalisch-türkischen 

eulen-spiegelből két hegedűre és 
basso continuóra (godár, v.) mf  

 szokolay s.
 4144 – gyermek-kvartett két hegedűre, 

gordonkára és zongorára  
pt. + sz. 

 szőnyi e.
 4489 – ifjúsági trió zongorára, hegedűre és 

gordonkára – pt. + sz. 
 5161 – triószonáta hegedűre, gordonkára 

és zongorára   
pt. + sz. 

 vajda j.
 13648 – movie music hegedűre, brácsára, 

gordonkára és zongorára – pt. + sz. 
 vivaldi, a.
 3184 – sinfonia két hegedűre, violettára és 

basszusra, rv 699/710  
(szabolcsi B.) – kispt.

gyűjtemények

  a vonós kamarazene iskolája  
(pejtsik á.) – pt. + sz.

 13548  1. kötet: négy évszázad könnyű 
triói

 13549  �. kötet: a barokk triószonáta
 13550  3. kötet: a klasszikus trió
 13551  4. kötet: Könnyű klasszikus  

vonósnégyesek
  kamarazene kezdők számára  

„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.
 6915  1. kötet: Két dallamhangszerre és  

 basszusra ( máriássy i.)
 8741  �. kötet: Triók vonós vagy fafúvós  

hangszerekre (máriássy i., vigh l.)
 14�74 klasszikus zongoratriók kezdők 

számára (1. fekvésben) (pejtsik á., 
zempléni l.) „Kezdők muzsikája”

 7�6� korai barokk művek vonósokra. 
Triók és kvartettek continuóval 
(máriássy i., vigh l.)  
„régi kamarazene” – pt. + sz.

 14339 romantikus zongoratriók kezdők 
számára (pejtsik á., zempléni l.)  
„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.

 4�64 táncok és triószonáták a 17.  
századból két hegedűre és  
gordonkára continuóval, �. kötet�. kötet  
(sándor f., nagy o.)

    „régi kamarazene” – pt. + sz.

 14659 zongoratriók – zeneiskolásoknak 
(soós a.) „musica da camera” új

	 		 – pt. + sz.
 14�53 zongorás kvartettmuzsika kezdők 

számára (1. fekvés)  
(pejtsik á., vigh l.)  
„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.

 14�13 17. századi olasz kamarazene két 
dallamhangszerre és continuóra 
(bali j.) [3]

Fúvós kamarazene

duók fúvós hangszerekre

 Bach, C. Ph. e.
 3517 –  Hat szonáta klarinétra és fagottra 

(vagy hegedűre és gordonkára) 
csembalókísérettel (balassa gy.)

   „Thesaurus musicus”
 kocsár m.
 5991 – ungaresca két fafúvós hangszerre
 telemann, g. ph.
 5353 – Hat kánonszonáta két fagottra vagy 

más tenor–basszus  
hangszerpárra (oromszegi o.)

gyűjtemény

 14361 Duók klarinétra és fagottra
   (vagy gordonkára) kezdők  

számára (perényi É., perényi p.) 
„Kezdők muzsikája”

fúvóstriók

 Bach, j. s. – mozart, W. a.
 3672 – adagio és fúga oboára (fuvolára), 

klarinétra és fagottra (maros r.)  
– pt. + sz.

 Csapó gy.
 14513 – Hímzésminták a megrepedt föld 

arculatára két klarinétra és fagottra 
„emb Contemporary music”  
– pt. + sz.

 Devienne, F.
 8121 – triók fuvolára, klarinétra és fagott-

ra, op. 61 (Balassa gy.) – sz. 
 Farkas F.
 13127 – maskarák (commedia dell’arte) 

oboára, klarinétra és fagottra  
– pt. + sz.

 gebauer, F. r.
 12159 – Három trió fuvolára, klarinétra és 

fagottra, op. 42 (Balassa gy.) – sz. 
 kocsár m.
 4436 – divertimento oboára, klarinétra  

és fagottra – pt. + sz. 
 speer, d. g.
 73705 – Két szonáta három fagottra és 

basso continuóra (albrecht, j.)  
mf  

 vivaldi, a.
 6258 – concerto g-moll fuvolára, oboára 

és fagottra basso continuóval,  
rv 103 (pálfalvi j.) – pt. + sz. 
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gyűjtemények

 13781 Fúvóstriók kezdők számára  
(Horváth gy.)  
„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.

  kamarazene kezdők számára  
„Kezdők muzsikája” – pt. + sz.

 6915  1. kötet: Két dallamhangszerre és  
 basszusra ( máriássy i.)

 8741  �. kötet: Triók vonós vagy fafúvós  
hangszerekre (máriássy i., vigh l.)

fúvósnégyesek

 Farkas F.
 13419 – magyar jelenetek négy klarinétra 

pt. + sz.
 13420 – régi magyar táncok a 17. század-

ból négy klarinétra – pt. + sz.
 gambaro, g. B.
  – Három kvartett fuvolára, klarinétra, 

kürtre és fagottra (balassa gy.) 
– sz. 

 6596  f-dúr
 6683  d-moll
 6684  g-dúr 
 horváth Balázs
 14321 – alterego; autópálya-leágazás 

szaxofonkvartettre 
„emb Contemporary music” 
pt. + sz.

gyűjtemények

  klarinét-kvartettek kezdők  
számára (perényi É.,  
 perényi p., fricsovszky o.)

   „Kezdők muzsikája” – pt. + sz.
 1444�  1. kötet
 1446�  �. kötet
 14685 – kvartettek fafúvókra  új 

(Zempléni l.) „musica da camera” 
– pt.+ sz.

fúvósötösök

(ha másképp nem jelöljük, fuvolára, oboára, 
klarinétra, fagottra és kürtre)

 Balassa s.
 6154 – Fúvósötös, op. 9 – pt. + sz.
 Bozay a.
  – Fúvósötös, op. 6   
 4610  kispt. 
 4611  sz. 
 Csemiczky m.
 12637 – capriccios, epitaphs and choral  

in memoriam i. stravinsky, fú-
vósötösre – pt. + sz.

 Farkas F.
 14148 – Fúvósötös-szerenád – pt. + sz.
 13665 – lavottiana fúvósötösre – pt. + sz.
 14056 – régi magyar táncok a 17. század-

ból fúvósötösre – pt. + sz.
 hajdu m.
 12518 – négy tétel fúvósötösre – pt. + sz.
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 haydn, j.
 4455 – Fúvósötös. átirat az a-dúr zongora-

trióból (Kesztler l.) – pt. + sz.
 hidas F.
 12098 – iii. fúvósötös – pt. + sz. 
 6816 – lo svago (ii. fúvósötös) – pt. + sz.
 holscsevnyikov, v.
 12658 – Quintetto per fiati – pt. + sz.
 járdányi p.
  – Fantázia és változat egy magyar 

népdalra
 1036  kispt. 
 ��70  sz. 
 kocsár m.
 6593 – i. fúvósötös – pt. + sz.
  – variazioni fúvósötösre    
 6160  kispt.
 6161  sz. 
 kurtág gy.
 14638 – Fúvósötös, op. 2 – jpt. új
 láng I.
 5451 – ii. fúvósötös, „trasfigurazioni”  

pt. + sz.
 7585 – iii. fúvósötös – pt. + sz.
 liszt F.
 12130 – öt darab fúvósötösre (sulyok i.)  

pt. + sz.
 maros r.
 7389 – consort fúvósötösre – pt. + sz.
 mozart, W. a.
 3675 – divertimento (Kv 270) ifjúsági 

fúvósegyüttesre (maros r.)  
– pt. + sz.

 orbán gy.
 13288 – Fúvósötös – pt. + sz. 
 petrovics e.
  – Fúvósötös
 4608  kispt.
 4609  sz. 
 sárai t.
 12524 – dramma per fiati – pt. + sz.
 soproni j.
 8645 – Hat bagatell fúvósötösre – jpt. 
 sulyok i.
 6416 – musica arcaica fúvósötösre  

pt. + sz. 
 szervánszky e.
 14152 – i. fúvósötös  

pt. + sz.

fúvósegyüttesek

 Durkó zs.
  – Klarinétszextett öt klarinétra és 

zongorára 
 13458  „Hi-fi scores”
 13459  szólamok
 13837 – Oktett fafúvós-együttesre  

„Hi-fi scores” 
 Farkas F.
 12827 – contrafacta Hungarica nyolc 

fúvóshangszerre (két oboára, két 
klarinétra, két kürtre és két  
fagottra) – pt. + sz.

 hidas F.
 13653 – 5 miniatűr fúvós hangszerekre  

(két klarinétra, két kürtre és két 
fagottra) – pt. + sz.

 13654 – divertimento fafúvós oktettre   
pt. + sz. 

  – Három vázlat klarinétegyüttesre 
 1�88�  pt.
 1�883  sz.
 mozart, W. a.
 3675 – divertimento (Kv 270) ifjúsági 
   fúvósegyüttesre (maros r.) – pt. + sz.
 sáry l.
 12454 – in memoriam igor stravinsky 24 

fúvós hangszerre „Hi-fi scores”

gyűjtemény

 5877 Barokk muzsika fafúvós  
hangszerekre és kürtre  
(Kovács i., Kesztler l.)  
„régi kamarazene” – pt. + sz.

rézfúvós kamarazene

(ha másképp nem jelöljük, partitúra és 
szólamok)

 Bach, j. s.
 12972 – air rézfúvós ötösre (Farkas a.)  
 Balassa s.
 8914 – Quintetto d’ottoni, op. 31     
 Bartók B.
 12354 – magyar képek rézfúvós ötösre  

(sears, Chr.)  
 Bogár I.
 12140 – 12 változat rézfúvókra     
 5697 – 3 magyar népdal rézfúvós  

négyesre
 8832 – Balkáni táncok rézfúvós hatosra     
 6071 – Burlesca három trombitára, két 

harsonára és tubára    
 12890 – paganiniana rézfúvós ötösre    
 8830 – rézkarcok. Három vázlat rézfúvós 

hatosra  
 Dinicu, g.
 12970 – Hora staccato rézfúvós ötösre 

(farkas a.)  
 12969 – Hora staccato rézfúvós hetesre 

(farkas a.)  
 12971 – pacsirta rézfúvós ötösre  

(farkas a.)  
 Dubrovay l.
 14511 – ördögűző harsonanégyesre
 12210 – szeptett rézfúvós hangszerekre – jpt.
 Farkas F.
 6714 – nyírbátori toronyzene három  

trombitára, négy kürtre, három 
harsonára és tubára

 13664 – régi magyar táncok a 17. század-
ból rézfúvós ötösre

 12765 – rézfúvószene két trombitára, két 
harsonára és tubára

 hidas F.
 13812 – 1+5. szextett basszusharsonára és 

fúvósötösre
 12878 – 5x5, rézfúvós kvintettre
 12881 – akadémiai kvintett
 13311 – alteba trio alt-, tenor- és 

basszusharsonára
  – edzésminták rézfúvós ötösre 
 1�561  1. kötet – jpt. 
 1�836  1. kötet – sz. 
  – edzésminták rézfúvós ötösre 
 1�56�  �. kötet – jpt. 
 1�837  �. kötet – sz. 
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  – edzésminták rézfúvós hatosra 
 1�563  1. kötet – jpt. 
 1�834  1. kötet – sz. 
  – edzésminták rézfúvós hatosra 
 1�564  �. kötet – jpt. 
 1�835  �. kötet – sz. 
 12589 – Három kis scherzo rézfúvós 

ötösre 
 12218 – Hat etűd rézfúvós hatosra     
 12104 – Hét bagatell 12 harsonára
 12418 – játék rézfúvós ötösre   
 12100 – Kamarazene 4 kürtre
 12879 – Kis szvit három trombitára és 

harsonára
 13176 – négyesfogat 4 harsonára
 12141 – öt tétel rézfúvós hatosra    
 8828 – Quartettino két trombitára és két 

harsonára     
 12219 – Quintetto d’ottoni    
 12587 – rézfúvós hetes
 8640 – scherzo e corale 4 harsonára
 6897 – sestetto per ottoni     
 12103 – trió kürtre, harsonára és tubára    
 12880 – zene rézfúvósokra (öt trombitára 

és öt harsonára)    
 jereb e.
 12595 – musica trombonissima  

1� harsonára „Hi-fi scores”
 8981 – rézmetszetek hét rézfúvós  

hangszerre és egy ütősre
 joplin, s.
 12857 – 5 ragtimes rézfúvós hatosra  

(regős i.)  
 kalmár l.
 13199 – ad Blasium. Két tétel rézfúvós 

ötösre „Hi-fi scores” 
 kocsár m.
 13515 – rézfúvósötös
 4435 – rézfúvós trió két trombitára és 

harsonára
 6848 – sestetto d’ottoni
 14178 – szvit három harsonára  

„emb Contemporary music” 
 láng I.
 6760 – cassazione három trombitára, két 

harsonára és tubára    
 12286 – prelude, 3 mobils and postlude 

rézfúvós ötösre – jpt. 
 lendvay k.
 12016 – öt pökhendi ötlet rézfúvós hatosra    
 12117 – öt tétel idézőjelben, kürtre,  

harsonára és tubára    
 13321 – további nyolc pökhendi ötlet rézfú-

vós ötösre   
 loránd i.
 12285 – Két portré rézfúvós hatosra  
 madarász i.
 14628 – Haszid történetek rézfúvós új 

kvintettre „emb Contemporary 
music”  

 máriássy i. – varasdy F. – zilcz gy.
  – Bevezetés a társas zene  

gyakorlatába 
 8�00  1. kötet (a, n)
 1�908  1. kötet (f)
 1�580  �. kötet (a, n)
 1�909  �. kötet (f)
 márta i.
 13299 – ...per quattro tromboni

 mohay m.
 13317 – mozdulatok rézfúvós ötösre    
 orbán gy.
 13646 – rézfúvószene i. (kvintettre)
 pertis j.
 12763 – rézfúvós hatos
 petrovics e.
 6703 – cassazione két trombitára, kürtre, 

harsonára és tubára (vagy három 
trombitára, harsonára és tubára)  

 ránki gy.
 12215 – a hétfejű sárkány szerenádja hét 

rézfúvós hangszerre    
 13510 – lúd-apó meséi. zenei karikatúrák 

szólóharsonára és rézfúvós  
hatosra

 reschofsky s.
 13021 – Kvintett három trombitára,  

harsonára és tubára
 rimszkij-korszakov, ny.
 12966 – a dongó, rézfúvós ötösre  

(farkas a.)  
 strauss, j. ifj.
 12968 – éljen a magyar! polka rézfúvós 

ötösre, op. 33� (farkas a.)
 sugár m.
 12741 – musica agile rézfúvós ötösre
 székely e.
 12305 – 6 Fanfares hét rézfúvós  

hangszerre – jpt. 
 szokolay s.
 8827 – alliterációk rézfúvós ötösre
 12142 – archaikus szvit rézfúvós hatosra
 12659 – Három tréfás miniatűr rézfúvós 

ötösre    
 12660 – Hommage à Bartók. divertimento 

rézfúvós ötösre
 8826 – miniatűrök rézfúvós hatosra
 8825 – rézfúvós-hatos
 szőllősy a.
 7411 – musiche per ottoni három  

trombitára, három harsonára és 
tubára – pt. 

 13249 – Quartetto di tromboni
 vajda j.
 8724 – réz-szvit két trombitára és két 

harsonára
 vántus i.
 13760 – Quintetto d’ottoni

gyűjtemények

 14374 Duók trombitára és tenorkürtre 
vagy harsonára kezdők számára  
(perényi É., perényi p.)  
„Kezdők muzsikája”

 14660 kvartettek rézfúvókra – zene-
iskolásoknak (perényi p.)  
„musica da camera”  új

 146�4 triók rézfúvókra – zeneisko- 
   lásoknak, két b-trombitára, har-

sonára vagy b tenor-szaxkürtre 
(perényi p.) „musica da camera” 

 14774 triók és kvartettek kürtökre 
(szilágyi p.) 
„musica da camera” új

kamarazene vegyes hangszer-
együttesekre

 albrechtsberger, j. g.
 6598 – concerto esz-ben öt hangszerre – 

trombulára (fuvolára), hegedűre, 
brácsára, gordonkára és csembaló-
ra (zongorára) – 1771  
(révész d.) – pt. + sz.

 Bach, j. s.
 8654 – szonáta c-dúr, BWv 1033,  

fuvolára és gitárra (Benkő d.)  
 Balassa s.
 6156 – dimensioni fuvolára és brácsára,  

op. 8 – jpt. 
 Bolle, j.
 13410 – nyolc darab hegedűre és oboára – jpt. 
 Borsody l.
 8903 – feladatok csembalóra és zongorára 
 13504 – molto semplice fuvolára,  

gordonkára és gitárra – pt. + sz.
 Bozay a.
 8586 – improvisations no. 2, op. 27; furu-

lyákra és vonóstrióra – jpt. 
 7459 – malom. zene kamaraegyüttesre 

(fuvolára, oboára, két klarinétra, 
angolkürtre és ütőkre), op. 23 – jpt. 

 6812 – sorozat kamaraegyüttesre (fuvo-
lára, oboára, klarinétra, ütőkre, 
zongorára v. csembalóra, hege-
dűre, brácsára, gordonkára és 
nagybőgőre), op. 19 – jpt. 

 8585 – tükör citerára és cimbalomra,  
op. �8 

 Csapó gy.
 14280 – phrag-mental Friezes klarinétra és  

basszusklarinétra, hegedűre, 
gordonkára, zongorára és 3 wood-
blockra (egy játéékos) – pt. + sz.

   „emb Contemporary music”
  14347 – tundragobelin klarinétra,  

hegedűre, gordonkára és  
zongorára – pt. + sz. 
„emb Contemporary music”  

 Csemiczky m.
 13246 – commedia senza parole kamara- 

együttesre „Hi-Fi scores” – jpt.  
 12592 – laterna magica kamaraegyüttesre  

„Hi-fi scores” – jpt.
 12385 – maqam. 6 duó fuvolára és mélyhe-

gedűre „Hi-Fi scores” 
 Dargay m.
 14616 – first Words after the last preparált 

zongorára, vibrafonra és gordon-
kára  – jpt.  
„emb Contemporary music”

 Druschetzky g.
 13616 – trió három basszuskürtre (három 

klarinétra; vagy két b-klarinétra 
és basszuskürtre vagy fagottra és 
gordonkára) (sas á., Kraszna l.)  
pt. + sz.

 Dubrovay l.
 8342 – a� hegedűre, gordonkára, ütőkre, 

zongorára és szintetizátorra  
„Hi-fi scores” – jpt.

 13203 – concerto no. 3 trombitára és 15 
vonós hangszerre „Hi-fi scores” 
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 (Dubrovay l.)
 7924 – mágikus négyzet hegedűre és 

cimbalomra – jpt.
 7925 – sequence furulyára vagy más 

fafúvós hangszerre és  
szintetizátorra – jpt. 

 Dufay, g.
 5564 – 10 chansons három dallamhang-

szerre (furulyákra, hegedűkre, 
fuvolákra, klarinétokra) (darvas g.) 
„régi  kamarazene” – pt. + sz.

 Dvořák, a.
 13970 – Humoreszk gordonkára vagy mély-

hegedűre és gitárra  
(Kedves T., Tokos Z., décsi Zs.) 
„musica per chitarra”

 eötvös p.
 12954 – Windsequenzen [a szél 

szekvenciái] fuvolára és 
kamaraegyüttesre – pt. 

 Farkas F.
 12068 – egloga – Burattinata. Két darab 

fuvolára vagy hegedűre és gitárra   
 8643 – Három táncparafrázis fuvolára, 

brácsára és kürtre – pt. + sz. 
 8918 – mátyás király udvara – táncszvit. 

oktett klarinétra, fagottra, kürtre és 
vonósötösre – pt. + sz.

 13323 – ricordanze klarinétra, hegedűre, 
brácsára és gordonkára  – pt. + sz.

 5207 – szerenád fuvolára és két hegedűre 
– pt. + sz.

 13843 – trigón fuvolára (vagy klarinétra), 
fagottra és zongorára – pt. + sz.

 Fusz j.
 7381 – Kvartett gitárra, hegedűre, brácsá-

ra és gordonkára, op. 1 (vereczkey 
l.) „musica per chitarra” 

 geszler gy.
 7116 – öt vasarely-kép két zongorára és 

ütőhangszerekre – pt. 
 3313 – trió fuvolára, gitárra és  

gordonkára  pt. + sz.
 giuliani, m.
 12046 – duo concertante fuvolára (vagy 

hegedűre) és gitárra, op. 85  
(Benkő d.) „musica per chitarra” 

 graun, C. h.
 13910 – trió B-dúr, fuvolára, brácsára és 

basso continuóra (Kovács m.)  
pt. + sz.

 händel, g. F.
 7217 – 3 szonáta fuvolára, zongorára 

és ad lib gordonkára „Hallenser 
sonaten” (bántai v., máriássy i.)  
„régi kamarazene” – pt. + sz.

 hasse, j. a.
 14267 – 6 triószonáta fuvolára, hegedűre  

és continuóra (malina j.) – pt. + sz.
 haydn, j.
 12915 – 12 menüett furulyára (vagy más 

dallamhangszerre) és gitárra 
(mosóczi m., vági l.)

 hidas F.
 14596 – 8 + 1 nyolc fúvós hangszerre és 

nagybőgőre – pt. + sz.
 horváth Balázs
 14387 – Kvintett három előadóra (B-klarinét-

ra, gordonkára és zongorára) „emb 
contemporary music” – pt. + sz.

 14396 – szimmetria–aszimmetria fuvolára, 
brácsára és hárfára „emb  
contemporary music” – pt. + sz.

 huzella e.
 12365 – archaikus táncok hat hangszerre 

(fuvolára, klarinétra, fagottra, hege-
dűre, brácsára és gordonkára)   
pt. + sz.

 jeney z.
 8642 – Orfeusz kertje, nyolc hangszerre
   szólamok és szólamösszesítés
 13617 – something Found kamara- 

együttesre „Hi-fi scores” 
 jereb e.
 8981 – rézmetszetek hét rézfúvós hang-

szerre és egy ütősre – pt. + sz.
 joplin, s.
 13829 – ragtime-ok vonós, fúvós vagy 

vegyes kamaraegyüttesre  
(Horváth gy.) – jpt. + sz. 

 kalmár l.
 12861 – Olvasmányok kamaraegyüttesre  

„Hi-fi scores” 
 károlyi p.
 8240 – serenata notturna hegedűre, brá-

csára és hárfára – jpt. 
 8582 – triphtongus 3/b. constellatio  

orgonára és hegedűre
 király l.
 12359 – 3 miniatűr fuvolára és csembalóra – jpt. 
 12358 – 3 miniatűr fuvolára és harmónium-

ra (orgonára) – jpt. 
 kocsár m.
 14236 – rapszódia harsonára, zongorára 

és ütőhangszerekre  
„emb Contemporary music”  
pt. + sz.

 6594 – repliche fuvolára és cimbalomra 
(csembalóra) – pt.  

 8744 – repliche no. 2, kürtre és cimbalom-
ra (vagy zongorára) – pt.

 kocsis z.
 12492 – december 33, kamaraegyüttesre  

 jpt. 
 kondor á.
 14433 – joyance for saint julius Hydrophilos, 

fuvolára / piccolóra, hárfára, hegedűre, 
brácsára és gordonkára – pt. + sz.   

   „emb Contemporary music”
 14548 – schattenwelt, schlachtfeld.	nyolc 

duó klarinétra és hegedűre – jpt. 
„emb Contemporary music”

 14483 – tayil férfihangra (narrátorra) és 
   8 hangszerre 
   „emb Contemporary music” – pt. + sz.
 kókai r.
 5712 – Quartettino klarinétra, hegedűre, 

brácsára és gordonkára – pt. + sz.
 kósa g.
 8938 – Origo három szólamra – jpt. 
 kurtág gy.
 12020 – a kis csáva piccolóra, harsonára és 

gitárra, op. 15/b – jpt. 
 12494 – Bagatellek op. 14d fuvolára, nagy-

bőgőre és zongorára – jpt. 
 14783 – Brefs messages (2011)  

kamaraegyüttesre, op. 47 – pt. új
  – Herdecker eurythmie, op. 14
 1�533  1. stille stücke für olga-maria,  

 op. 14/a, fuvolára és lantra 
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 1�534  �. Kleine erbauliche Konzerte für   
Theo und gerhard, op. 14/b,   
hegedűre és lantra

 1�535  3. …to poems by ellen lösch,  
 op. 14/c, énekbeszédre és lantra 

 13809 – Hommage à r. sch., op. 15/d  
klarinétra (és nagydobra), brácsára 
és zongorára – jpt. 

 13957 – ligatura-message to frances- 
marie (The answered-unanswered 
question) op. 31/b – jpt. 

 4492 – nyolc duó hegedűre és cimbalom-
ra, op. 4

 13742 – … quasi una fantasia zongorára és 
hangszercsoportokra, op. �7 – pt.

 14131 – tre pezzi, op. 38; tre altri pezzi, 
op. 38a klarinétra és cimbalomra

 lajtha l.
  – marionettes. szvit fuvolára, he-

gedűre, brácsára, gordonkára és 
hárfára, op. �6   

 13135  pt. 
 13136  sz. 
 láng I.
 13438 – affetti hegedűre, B-klarinétra, 

gordonkára és hárfára – jpt. 
 7760 – constellations. Quartet oboára,  

hegedűre, brácsára és gordonkára  
pt. 

 8978 – music �-4-3 kamaraegyüttesre 
(oboára, kürtre, vibrafonra, cimba-
lomra, hárfára, zongorára, hegedűre, 
brácsára és nagybőgőre) – pt. 

 8650 – two preludes for a postlude  
fagottra és vonóstrióra – jpt. 

 lendvay k.
 14626 – sotto voce no. 3 klarinétra,  

fagottra és cimbalomra 
 machaut, g. de
 6289 – Hét kompozíció két- és három-

szólamú együttesekre (máriássy i.) 
„régi kamarazene” – pt. + sz.

 marcello, B.
 8868 – sonata a-moll, Op. 2, no. 11  

fuvolára és gitárra (Benkő d.) 
 14443 – sonata d-moll, Op. 2, no. 2 

fuvolára és gitárra (Benkő d.) 
„régi kamarazene”

 maros r.
 8950 – Kontrasztok kamaraegyüttesre – pt. 
 7391 – musica da camera per 11 – pt. 
 13234 – trió hegedűre, brácsára és  

cimbalomra – jpt. 
 márta i.
 12306 – 24. lecke. Karácsony napja, hat 

hangszerre és zongorára – jpt. 
 13320 – Babaházi történet négy vagy öt 

előadóra „Hi-Fi scores” – pt.
 13025 – j. m. W. különös találkozása 

rómeóval és júliával csembalóra 
vagy zongorára és öt tetszőleges 
hangszerre – pt. 

 mortaro, a.
 12003 – 5 canzoni a 4 (pernye a.)  

„régi kamarazene” – pt. + sz.
 münster, j. B.
 12923 – 4 concertatio két hegedűre, két 

trombitára, ütőkre és continuóra  
(balla gy.) „régi kamarazene”   
pt. + sz.
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 12648 – concertatio két oboára, két kürtre 
és basszusra (continuóra)  
(balla gy.) „régi kamarazene”  
pt. + sz.

 ortiz, D.
 8503 – 4 ricercar gordonkára és gitárra 

(Benkő d.)  
 Papp l.
 6763 – impressioni. duó fuvolára és  

zongorára tam-tammal – jpt. 
 6592 – miniatures gordonkára és hárfára 
 d6655 – variazioni csembalóra és ütőkre  

jpt.
 patachich i.
 13314 – ludi spaziali zongorára és  

hangszalagra
 8771 – metamorfosi (i) marimbafonra és 

hangszalagra – jpt. 
 8772 – metamorfosi (ii) fuvolára  

(nagyfuvolára, g altfuvolára) és 
hangszalagra – jpt. 

 12205 – szonáta fuvolára és hárfára 
 reményi a.
 13465 – Hat tétel kamaraegyüttesre  

(fuvolára, klarinétra, hegedűre, 
gordonkára, vibrafonra és  
zongorára) – pt. + sz.

 rossini, g. – Carulli, F.
 12036 – a tolvaj szarka. nyitány fuvolára, 

hegedűre és gitárra (Benkő d., 
pallagi j.) „musica per chitarra”   
pt. + sz.

 saint-saëns, C.
 13969 – a hattyú gordonkára (vagy brácsá-

ra) és gitárra (Kedves T., Tokos Z., 
décsi Zs.) „musica per chitarra” 

 sári j.
 14057 – echóhoz egy szóló dallam- 

hangszerre vagy öt-nyolc (kilenc) 
dallamhangszerre

   „emb Contemporary music”
 12941 – movimento cromatico dissimulato 

fuvolára, zongorára és ütőhangsze-
rekre „Hi-fi scores” 

 sáry l.
 8719 – canone hat előadóra, bármi-

lyen hangszeres vagy énekes 
kamaraegyüttesre

 12110 – discussions 10 hangszerre – pt. 
 7047 – image klarinétra, gordonkára és 

zongorára – jpt. 
 14771 – Kamarazene tetszőleges együtte-

sekre. zenei társasjátékok, kreatív 
zenei gyakorlatok – jpt. 
„emb Contemporary music” új

 13000 – párhuzamos mozgások négy hang-
szercsoportra „Hi-fi scores” 

 6656 – sonanti no. 2, fuvolára és ütőkre   
jpt.  

 12999 – tájkép c-ben zongorára és három 
dallamhangszerre „Hi-fi scores” 

 14263 – tánczene (1987–2000). szóló- és 
kamaraművek gyűjteménye „emB 
Contemporary music”  – pt. + sz.

 serei zs.
 14394 – l’ombre sur les structures  
   pliées. Hommage à p. Boulez két 

klarinétra és öt vonós hangszerre 
„emB contemporary music” – pt.

 12445 – rege három hangszerre  
„Hi-fi scores”

 14485 – serenade kürtre és kamaraegyüt-
tesre „emb Contemporary music” 
pt.

 soproni j.
 8646 – tre pezzi fuvolára és cimbalomra 
 sulyok i.
 13036 – Quintetto klarinétra és vonósokra   

pt. + sz.
 székely e.
 8816 – musica da camera nagybőgőre, 

fuvolára, ütőkre és zongorára  
jpt. 

 6215 – trió ütőhangszerekre, zongorára 
és gordonkára – pt. 

 szervánszky e.
  – Fuvolatrió (fuvolára, hegedűre  

és brácsára)
 83�  kispt.
 1536  sz. 
 szőllősy a.
 12157 – a Hundred Bars for tom everett 

basszusharsonára és 3 bongóra  
 jpt. 

 szunyogh B.
 8862 – triószerenád klarinétra, gordonká-

ra és zongorára – pt. + sz. 
 telemann, g. ph.
 13662 – 2 szonáta oboára, hegedűre  

és basso continuóra  
(fittler K., orbán gy.)  
„régi kamarazene” – pt. + sz.

 4724 – szonáta esz-dúr fagottra vagy 
gordonkára és basso continuóra 
(rudas i.) „régi kamarazene” 

 tihanyi l.
 14053 –  a szelek csendje  

kamaraegyüttesre  
„emB contemporary music” – pt.

 14157 – árnyjáték gordonkára, klarinétra 
és zongorára „emb Contemporary 
music” – pt. + sz.

 14042 – summer music hat hangszerre 
   „emb Contemporary music”  

pt.
 tornyai p.
 14797 – QuatreQuatours (2010) 

kamaraegyüttesre,  
„emb Contemporary music” – pt.

 vajda j.
 12017 – Holland anziksz kamaraegyüttesre  

pt. 
 vanhal, j. B.
 7189 – Kvartett klarinétra, hegedűre, brá-

csára és gordonkára  
(Balassa gy., Wilheim a.) – sz.

 vidovszky l.
 13838 – soft errors kamaraegyüttesre 	
   „emb Contemporary music” 

pt. + sz.
 vivaldi, a.
 7374 – concerto d-dúr lantra (gitárra), két 

hegedűre és gordonkára, rv 93 
(Benkő d.) „musica per chitarra” 

 8869 – szonáta e-moll gordonkára és 
gitárra, rv 40 (Benkő d.)  

 8269 – trió c-dúr lantra (gitárra), hegedűre 
és gordonkára, rv 82 (Benkő d.) 
„musica per chitarra” – pt. + sz.
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 8422 – trió g-moll lantra (gitárra), hege-
dűre és gordonkára, rv 85 (Benkő 
d.) „musica per chitarra”  pt. + sz.

 Wunderlich, h.
 14038 – invocatio „dona nobis pacem” 

hegedűre és orgonára    
 14325 – variationa twelvetonata hegedűre 

és orgonára 
 zagar, P.
 73715 – Kvintett hegedűre, klarinétra,  

brácsára, gordonkára és  
zongorára mf – pt. + sz. 

gyűjtemények

 4483 angol dalok erzsébet-kori  
énekeskönyvekből különböző  
összeállítású kamaraegyüttesekre  
(dobszay l.) – pt. + sz.

 13974 Bécsi klasszikus zene fuvolára és 
gitárra (b. larsen, j. sommer)  

 14361 Duók klarinétra és fagottra (vagy 
gordonkára) kezdők számára 
(perényi É., perényi p.)  
„Kezdők muzsikája”

  németalföldi mesterek művei  
(Czidra l.) „régi kamarazene” 
 pt. + sz

 8367  1. kötet: három hangszerre.
 8368  �. kötet: négy hangszerre. 
 14309 olasz táncok 1610–1660 egy és 

két dallamhangszerre (furulyára, 
fuvolára, hegedűre vagy oboára) 
continuo kísérettel (bali j.) 

 7��7 régi zene fuvolára és gitárra  
(bántai v., Kovács i., nagy e.)  
„régi kamarazene” 

 6974 reneszánsz művek négy  
hangszerre ad lib. fúvósokra,  
vonósokra vagy vegyes  
hangszeregyüttesre (máriássy i.)  
„régi kamarazene”  – pt. + sz.

 1�045 reneszánsz táncok  
 fuvolára (furulyára) és gitárra

   (Benkő d.) „régi kamarazene” 
 147�6 triók fuvolára, csellóra és  

zongorára (soós a.) – pt. + sz. 
„musica da camera” új

 14�13 17. századi olasz kamarazene két 
dallamhangszerre és continuóra  
(Bali j.) – pt. + sz.

vOKális műveK

Ének kíséret nélkül

 kalmár l.
 12995 – Hora eius. nyolc motetta három 

szoprán hangra (a vulgata szöve-
gére) (l) „Hi-fi scores”

 kodály z.
 2669 – epigrammák. énekszólam  

Kistétényi m. szövegével 
 kurtág gy.
 12304 – józsef attila-töredékek szoprán 

szólóra, Op. 20 – fakszimile kiadás
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gyűjtemények 

 14478 111 bicinia a 15. századból iskolai 
és liturgikus használatra (soós a.)

 1473� 122 bicinia a 16. századból 
iskolai és liturgikus használatra 
(soós a.) új

 704�704� petőfi csillaga járt felettünk. 
dalgyűjtemény (Balázs á.)balázs á.)

Ének hangszerkísérettel

Ének és zongora

 Balassa s.
 8354 – Két dal Kosztolányi d. verseire,  

op. 16
 Bartók B.
 6341 – öt magyar népdal (dille, d.) (a, m) 
 14377 – tíz magyar dal (1906) énekhangra 

zongorakísérettel (bartók p.)
 4�19 az ifjú Bartók 1. kötet.  

válogatott dalok (dille, d.)  
(n, m, szl)

 Bartók B. – kodály z.
  – magyar népdalok énekhangra, 

zongorakísérettel 
 1175  (m)   
 5779  (a)   
 Bretan, n.
 13636 – dalok ady e. verseire     
 13637 – dalok H. Heine, n. lenau és  

r. m. rilke verseire
 13638 – vallásos művek 
 Csajkovszkij, p. i.
 5378 – románcok (Forrai m.) (m, Or)  
 Dohnányi e.
 8373 – magyar népdalok (a, m, n)    
 erkel F.
  – Bánk bán (szövegíró: nádasdy K.)
 66  Hazám, hazám. (m)
 D92008  Hazám, hazám. (m)Hazám, hazám. (m)
 D92009  Hazám, hazám. (m, n)
 D92013  Keserű bordal (vörösmarty m. 

verse)
 D92001  melinda áriája (m, n)
 D92002  tisza parti jelenet – melinda áriája 

(m, n)
  – Brankovics györgy  

(szövegíró: ormay f., odry l.)
 D92014  Brankovics áriája (m, n)
 D92010  istván áriája (m, n)
 D92003  mara románca (m, n)
  – Dózsa györgy 

(szövegíró: szigligeti e.)
 D92011  dózsa györgy esküje (m, n)
 D92004  rózsa búcsúja (m, n)
  – hunyadi lászló 

(szövegíró: egressy b.)
 D92005  erzsébet áriája (lányi v. verse)  

(m, n)
 D92012  Hunyadi lászló dala (m, n)
 D92006  mária cabalettája (m, n)
  – névtelen hőrök (szövegíró: Tóth e.)
 D92007  ilona áriája (m, n)
  – sarolta (szövegíró: Czanyuga j.)
 D92015  gyula áriája (m, n)

 erkel F. – kölcsey F.
 1400 – Himnusz énekhangra zongora- 

kísérettel    
 Farkas F.
 3882 – a vándor dalai, Füst m. versére 
 7431 – autumnalia. Hat dal (őszi vázlatok) 

(n, m) 
 12489 – elfelejtett dallamok. négy dal  

ady e., babits m., berzsenyi d.  
és virág b. verseire

 1162 – énekeljünk cypriának. Hét egykorú 
dallam Csokonai vitéz m. verseire 

 1054 – gyümölcskosár énekhangra,  
zongorakísérettel, Weöres s. 
verseire (m, n)

 4408 – Három dal a. eulau verseire (m, n) 
 4409 – Három guillevic-dal (F, m) 
 d1510 – Három kuruc dal
 8658 – Hommage à alpbach. négy dal  

p. von preradovic verseire (m, n) 
 12898 – Újabb dalok ady e., Kálnoky l., 

Csoóri s. és Kis f. verseire
 2744 – válogatott dalok 
 1581 – zöld a kökény. Húsz népdal
 Futó B.
 14620 – just a song férfihangra és
   zongorára  

„emb Contemporary music”
 hajdu m.
 12520 – Hat magyar népi táncdal lajtha l. 

gyűjtéséből
 13772 – Kőröstáji dalok
 jeney z.
 12491 – monody in memoriam i. stravinsky, H. 

melville versére (a) „Hi-fi scores” 
 kadosa p.
 6572 – négy dal nelly sachs verseire,  

op. 68
 kerényi m. gy. – kerényiné kéri m.
  – énekiskola
 54�4  1. kötet
 566�  �. kötet
 1��88  3. kötet (e, m)
 12289  4. kötet – a társasének (e, m)
 kocsár m.
 8463 – Három dal petőfi s. verseire  

(m) 
 5978 – lamenti g. lorca verseire (sp)    
 kodály z.
 12168 – a bereknek gyors kaszási. 

 Himfy-dal Kisfaludy s. versére    
 1814 – epigrammák énekhangra (vagy 

hangszerre) zongorakísérettel
 5042 – epitaphium joannis Hunyadi. 

janus pannonius szövegére (l) 
 1841 – megkésett melódiák, op. 6  

(berzsenyi d., Csokonay vitéz m., 
Kölcsey f.verseire) (m, n)  

 3646 – öt hegyi-mari népdal (m, n)    
 kósa gy.
 12508 – gyerekdalok pinczési j. verseire    
 12507 – Homályban. dalok Hajnal a. verseire    
 12416 – Két dal Babits m. és tóth á. verseire    
 8371 – nyolc komoly ének mély férfihang-

ra zongorakísérettel
 kurtág gy.
 13378 – Három régi felirat, op. 25 (m, n)  
 13892 – rekviem a kedvesért, op. 26   

énekhangra és zongorára  
dalos r. verseire (or) 

 liszt F.
 D334602 – a halászfiú (schiller, F.)
	D334706 – a három cigány (lenau, n.)
 D400501 – az alpesi vadász (schiller, F.)
 D400702 – gastibelza (Hugo, v.)
 D400503 – Ha volna oly tarka rét (Hugo, v.)
 D334801 – Ki még nem sírt…  

(goethe, j. W. von)
	D334704 – te mérget öntsz minden dalba…

(Heine, H.)
 D400502 – ti nők, van-e rév (Hugo, v.)
  – válogatott dalok eredeti és magyar 

szöveggel
 14203  i. kötet – szoprán ée tenor hangra
 14204  ii. kötet – mezzoszoprán és baritonii. kötet – mezzoszoprán és bariton 

hangra
 nádor mihály
 50280 – tündéri szép varázs.  

válogatott dalok zongorakísérettel 
(vas g, nádor K.)  

 petrovics e.
 14315 – panasz és vigasz (viii. kantáta)(viii. kantáta) 

Három ének szabó l. verseire, 
tenorhangra és zongorára

 ribáry a.
 8885 – öt villon-portré. dalciklus (F)   
 sárközy i.
 8324 – Ballada és három dal mezei a. 

verseire
  – sok gondom közt. dalciklus  

józsef a. verseire (a, m)
 865�  1. kötet
 8788  �. kötet
 sáry l.
 13365 – öt melankolikus ének g. trakl 

versei alapján szoprán hangra és 
zongorára (n, m) „Hi-fi scores”

 12391 – socrates utolsó tanítása szoprán 
szólóra és zongorára (f)  
„Hi-fi scores”

  schubert, F.
 4473 – dalok középfekvésű hangra  

(ádám j.) (m, n)
 schumann, r.
 3493 – tíz dal (n, m) 
 serei zs.
  14541 – Három kínai négysoros
   li-Tai-po verseire mezzo- 

szoprán hangra és zongorára  
„emb Contemporary music”  

 soproni j.
 7979 – Három dal radnóti m. verseire  

(a, m)    
 8644 – Három verlaine-dal (F, m)    
 szőllősy a.
 2855 – nyugtalan ősz. szólókantáta bari-

ton hangra radnóti m. versére 
 szunyogh B.
 8062 – Kalendárium. dalok Károlyi a. és 

Weöres s. verseire 
 vasadi Balogh l.
 12651 – válogatott dalok
 Wolf p.
 50285 – ave maria énekhangra gitárkíséret-

tel / énekhangra zongorakísérettel / 
énekhangra és vegyeskarra zongo-
rakísérettel, fülöp K. szövegére

 D5028550285 – ave maria (lásd az előző tételt)

vo
k

á
li

s 
m

ű
ve

k



63

 zorándy z.
 13338 – Három dal juhász gy. verseire     
 13337 – Három dal Karinthy F. verseire     

gyűjtemények

  a dal mesterei (ádám j.) (e, m) 
 1751  1. kötet: régi olasz, francia, német  

mesterek, valamint j. Haydn,  
W. a. mozart művei (minden   
hangfajra) 

 �110  2. kötet: régi angol mesterek,   
valamint beethoven, Weber,   
schubert és mendelssohn művei  
(minden hangfajra) 

 ��6�  3. kötet: brahms, Cornelius, franz, 
schumann, glinka, grieg,   
balakirev, borodin, dargomizs- 
szkij, Kjui, rimszkij-Korszakov,  
Weber, Wolf művei (minden   
hangfajra) 

 �909  4. kötet: régi olasz, francia, angol 
és német mesterek művei (magas  
hangra) 

 3118  5. kötet: régi olasz, francia, angol 
és német mesterek művei   
(közép hangra) 

 360�  6. kötet: régi olasz, francia, angol 
és német mesterek művei  
(mély hangra) 

 4470  7/a kötet: W. a. mozart, beethoven,  
 mendelssohn és schumann  művei 
(magas hangra) 

 4471  7/b kötet: schubert-dalok (magas 
hangra) 

 447�  7/c	kötet: brahms, franz, grieg,   
csajkovszkij és rimszkij-  
Korszakov művei (magas hangra)

 13980  8. kötet: francia romantikus és   
későromantikus szerzők művei  
(minden hangfajra) (Fekete m.)

 5358 Cigánydalok- és táncok  
(Csenki i., grabócz m.)

 6650 Dalok petőfi sándor verseire  
(arany j., egressy b., farkas f., 
Kadosa p., liszt f., mosonyi m., 
sugár r. és szervánszky e.)

 ��51 Daloskert. négy évszázad dalaiból 
(molnár i., Kern a., ádám j.)  

 50�86 Édesanyám, te jó asszony… 
magyar dalok az édesanyáról 
énekhangra (hegedűre) zongorakí-
sérettel (vas g.)

  híres operaáriák (varga p.) (e, m)
 �4�8  tenor hangra 
 �430  basszus hangra
 50�8� hullámzó Balaton tetején  
   dalok a „magyar tengerről” ének-

hangra (hegedűre) zongorakíséret-
tel (mészáros T., vas g.)

 6334 karácsonyi album. magyar és más 
népek válogatott dalai  
(farkas f., szekeres f.) (m, e) 

 50�61 nápolyi dalok  
(reményi j., baranyi f.) (m, o)

 777 röpülj páva. Húsz magyar népdal  
(járdányi p.)

 5040 százszinű csokor. népek dalainak 
feldolgozásai (Kerényi m. gy.)  

 50�78 szép vagy, gyönyörű vagy,  
magyarország. dalok hazánk-
ról, a hazafiságról énekhangraénekhangra 
(hegedűre) zongorakísérettel   
(déki lakatos s., vas g.)

 150� virágim, virágim. �3 magyar népdal 
(ádám j.) 

 4418 zúgj hullám. néger spirituálék  
(forrai m., farkas f.) (a, m)

Ének és gitár

 7799 angol reneszánsz dalok ének-
hangra és gitárra (Benkő d.) (a) 

 Farkas F.
 12897 – gitárdalok dsida j. verseire
 8786 Francia reneszánsz dalok  

énekhangra és gitárra  
(Benkő d.) (F) 

 8787 itáliai reneszánsz dalok  
énekhangra és gitárra  
(Benkő d.) (Ol) 

 1��34 német reneszánsz dalok  
énekhangra és gitárra  
(Benkő d.) (n) 

 14378 régi magyar dalok gitárkísérettel 
(Benkő d., szunyogh B.) (a, m)  

 1��35 spanyol reneszánsz dalok ének-
hangra és gitárra (Benkő d.) (sp)

 Wolf p.
 50285 – ave maria énekhangra gitárkíséret-

tel / énekhangra zongorakísérettel / 
énekhangra és vegyeskarra zongo-
rakísérettel, fülöp K. szövegére

Ének (több) és zongora

 kodály z.
 4553 – epigrammák két énekhangra  

vagy két hangszerre zongora- 
kísérettel (n, m)

 1839 – nyolc kis duett szoprán és tenor 
hangra a „bicinia Hungarica” nyo-
mán 

 mozart, W. a.
 5694 – Hat noktürn három énekhangra  

(vagy vegyeskarra) és zongorára 
(szekeres f.) 

gyűjtemények

 14058 a kamaraének mesterei  
(füzesséry T.) (e, m)

  Duettek női hangokra 
 (forrai m.) (e, m)

 2308  1. carissimitől Beethovenig
 3155  �. mendelssohntól Kodályig
  híres operakettősök  

(varga p.) (e, m)
 3545  1. szoprán és tenor hangra
 3546  �. szoprán és bariton hangra
 13116 operakettősök szoprán és  

mezzoszoprán hangra  
(szekeres f.)
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Énekes kamarazene

 Balassa s.
 6314 – antinomia. trió szoprán hangra,  

klarinétra és gordonkára i. leckius 
és dsida j. verseire,  
op. 14 (a, m) – jpt. 

 8908 – Hajak szoprán hangra és kamara-
zenekarra egy vildrac-vers  
részletére, op. 2 (a, F, m) – pt. 

 Bozay a.
 8588 – Két tájkép bariton hangra, fuvolára 

és citerára fodor a. verseire,  
op. �0 (a, m) – jpt. 

 4683 – papírszeletek. dalciklus szoprán 
hangra, klarinétra és gordonkára, 
radnóti m. verseire, op. 5  
(a, n, m) – jpt. 

 Csapó gy.
 14231 – sutræcitations szoprán vagy tenor 

hangra és négy hangszerjátékosra; 
mezzoszoprán vagy bariton hangra 
és négy hangszerjátékosra (a)hangszerjátékosra (a) (a)  

   „emB contemporary music” – jpt. 
 Csemiczky m.
 12389 – Borjú a réten. „Három burleszk”  

Weöres s. verseire bariton hangra 
és basszustubára – jpt.

 12598 – Kínai templom, szoprán hangra  
és hegedűre Weöres s. verseire 
– jpt. 

 Dinyés D.
  14617 – Komment und zauberflöte  

mezzoszoprán hangra, ad lib. fuvo-
lára, hegedűre, gordonkára és  
zongorára 
„emb Contemporary music” – jpt.  

 Dobos k.
 5128 – villanások. Kamarazene szoprán 

hangra, hegedűre, gordonkára és 
zongorára stetka É. verseire  
(a, m) – pt. 

 Farkas F.
 14709 – gyümölcskosár énekhangra és 

fúvósötösre, Weöres s. verseire 
(m, F, n) – – pt. + sz. új 

 5294 – tibicinium. Két dal énekhangra és 
fuvolára, Keleti a. verseire (n, m) 

 Futó B.
 14619 – müller–schubert: a kintornás két 

szinuszgenerátorra, zongorára 
négy kézre, két klarinétra és alt 
hangra (a, n) – pt. + sz.

   „emb Contemporary music”
 horváth Balázs
 14398 – sorok, szavak, betűk...
   parti nagy l. verseire, mezzoszop-

rán hangra, hegedűre és fagottra 
(a, m) – jpt. + sz. 
„emb Contemporary music”

 iglesias, r.
 12029 – dc-8, bariton hangra és fúvósötös-

re (sp) –– jpt.
 jeney z.
 13069 – 12 dal énekhangra, hegedűre és 

zongorára e. e. cummings,  
Tandori d., W. blake, Weöres s.  
és f. Hölderlin verseire (a, n, m) 
„Hi-Fi scores” –– jpt.
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 (jeney z.)
 12737 – cantos para todos. Három dal 

szoprán hangra és hét hangszerre 
g. millan verseire (sp)  
„Hi-Fi scores” –– jpt.

 kocsár m.
 8746 – Kassák-dalok szoprán hangra, 

fuvolára és cimbalomra  – jpt. 
 kondor á.
 14431 – Hastières-dalok szoprán hangra, 

cimbalomra és kürtre (f) – jpt.
   „emb Contemporary music”
 14432 – Old Bockhampton tunes mezzo-

szoprán hangra és hegedűre,  
th. Hardy verseire (a) – jpt. 
„emb Contemporary music”

 14436 – positions bariton hangra és klari-
nétra (n) – jpt. 
„emb Contemporary music”

 kósa gy.
 8598 – Karinthy-kantáta tenor hangra és 

vonóstrióra (n, m) – pt. 
 kurtág gy.
 12021 – a boldogult r. v. truszova  

üzenetei. �1 dal r. dalos verseire  
szoprán hangra és kamaraegyüt-
tesre, op. 17 (or) – pt. 

 7940 – eszká-emlékzaj. Hét dal énekhang-
ra és hegedűre tandori d. verseire, 
op. 1� (a, n, m) – jpt. 

 12499 – Hét dal énekhangra és cimbalomra 
Károlyi a. verseire és Kobayashi 
issa haikujára, op. 22 – jpt. 

 12661 – jelenetek egy regényből. 15 dal  
r. dalos verseire szoprán hangra, 
hegedűre, nagybőgőre és cimba-
lomra, op. 19 (or) – jpt. 

 13505 – Kafka-töredékek, op. 24 szoprán 
hangra és hegedűre (n)

 14212 – négy akhmatova költemény, Op. 
41. szoprán szólóra és kamar-
együttesre – pt.  új

 madarász i.
 14531 – Hímzett hangok fuvolára, szoprán-

hangra, hegedűre, szintetizátorra 
és két bongóra„emb Contemporary 
music” – pt. + sz. új

 malovec, p.
 73725 – agnus dei szoprán hangra és két 

gordonkára (l) mf 
 maros r.
 7399 – sirató énekhangra és kamarazene-

karra – pt. 
 8391 – strófák. trió énekhangra, ütőhang-

szerekre és hárfára  
futó gy. verssoraira – jpt. 

 orbán gy.
 12075 – szoprán–klarinét kettős (a, m) 

jpt. 
 ránki gy.
 6966 – Kodály emlékezete női hangra, 

vegyeskarra és cimbalomra  
(csembalóra vagy orgonára)  
(szabolcsi B.) – pt.

 sárai t.
 12525 – jelenet szoprán hangra és  

fagottra – jpt.
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 sáry l.
 12113 – a hangzók változásai vegyeskar-

ra, hegedű(k)re, brácsá(k)ra és 
cselló(k)ra „Hi-fi scores” – pt.

 14551 – el viaje definitivo – a végső utazás 
juan ramón jiménez versére 
szoprán hangra és három dallam-
hangszerre (sp.) – pt. + sz.

   „emb Contemporary music” 
 8020 – Hommage aux ancêtres  

(Hódolat az ősöknek) hat ének-
hangra, hat rézfúvóra  
és gongra – pt. 

 14771 – Kamarazene tetszőleges együtte-
sekre. zenei társasjátékok, kreatív 
zenei gyakorlatok – jpt. 
„emb Contemporary music” új

 13758 – magnificat szoprán hangra és egy 
vagy három fuvolára  
„emb Contemporary music”

 7712 – Quartetto fuvolára, hegedűre, 
cimbalomra és szoprán szólóra 
Weöres s. verseire – jpt. 

 14296 – utazás ixtlán felé egy juan
   ramón jiménez versrészletreramón jiménez versrészletre  

szoprán hangra és 4/8/1� vonós 
vagy fúvós hangszerre (n)  
– pt. + sz. 
„emb Contemporary music”

 szokolay s.
 12080 – a minden titkok titka. szólókantáta 

ady e. verseire, szoprán hangra és 
kamaraegyüttesre – pt.  

 szőllősy a.
 13226 – töredékek mezzoszoprán hangra, 

fuvolára és mélyhegedűre  
lantos i. verssoraira (a, m) – jpt. 

 szőnyi e.
 6034 – lament alt szólóra, női karra , fuvo-

lára, brácsára és cimbalomra – pt.

színpadi művek

 Bozay a.
  – csongor és tünde, op. 31. Opera 

három felvonásban. a librettót 
vörösmarty m. színművéből a 
szerző készítette – pt. 

 1�958  1. felvonás
 1�959  �. felvonás
 1�960  3. felvonás
 piccinni, n.
 8926 – la pescatrice. opera buffa két 

felvonásban (boschán d., orbán gy., 
szabolcsi é.) (Ol) – zgk.

 szokolay s.
 13166 – ecce Homo. passió-opera  

3 felvonásban n. Kazantzakis 
„akinek meg kell halnia” c.  
regénye nyomán (n, m) – zgk.

oratorikus művek

 Bach, C. Ph. e.
 5942 – auferstehung und Himmmelfahrt 

jesu. oratórium három szóló ének-
hangra, vegyeskarra és  
zenekarra (darvas g.) (n) – pt. 

 5892 – die israeliten in der Wüste.  
oratórium négy szóló énekhangra,  
vegyeskarra és zenekarra  
(darvas g.) (n) – pt. 

 6566 – magnificat négy szóló énekhangra, 
vegyeskarra és zenekarra  
(darvas g.) (l) – zgk.

 Bach, j. Chr.
  – magnificat kettőskórusra és  

zenekarra, continuo kísérettel 
(fodor á.) (l) 

 8116  pt. 
 8118  karpt.
 Bach, j. s.
  – Kantáták. „emB study scores” 

– kispartitúrák
 40067 no. �1 (ich hatte viel bekümmernis) 

(darvas g.)  
 4006� no. 56 (Kreuzstab) (darvas g.)  
 40065 no. 80 (ein feste burg ist unser gott) 

(darvas g.)  
 40061 no. 106 (actus tragicus) (darvas g.)  
 40066 no. 140 (Wachet auf, ruft uns die  

stimme) (darvas g.)  
 40078 no. �1� (parasztkantáta) (mer hahn 

en neue oberkeet) (nagy o.)  
 40113 – jános-passió, BWv 245  

(máriássy i.) „emb study scores” 
 40047 – magnificat, BWv 243 (darvas g.) 

„emb study scores”  
 40114 – máté-passió, BWv 244  

(máriássy i.) „emb study scores” 
 Bozay a.
 12465 – trapéz és korlát. Kantáta pilinszky 

j. verseire szoprán és tenor hang-
ra, vegyeskarra és zenekarra,  
op. 12  „Hi-Fi scores” – jpt. 

 Caldara, a.
 7795 – dies irae szóló énekhangokra, 

kórusra és zenekarra  
(Homolya i., sulyok i.) (l)  
„musicotheca classica” – pt. 

 Donizetti, g.
  – libera me. ária szoprán szólóra és 

zenekarra (máriássy i.) (l)  
„musicotheca Classica”

 8695  pt. 
 8696  zgk.
 7798 – miserere d-moll négy énekhang-

ra és zenekarra (máriássy i.) (l) 
„musicotheca classica” – zgk. 

 8693 – ne proicias me. ária basszus szó-
lóra és zenekarra  
(máriássy i.) (l)  
„musicotheca classica” – pt. 

  – tunc acceptabis kórusra és  
zenekarra (máriássy i.) (l)  
„musicotheca Classica”

 8697  pt. 
 8698  zgk.
 gluck, Ch. W.
 7801 – de profundis vegyeskarra és zene-

karra (Berlász m.) (l) – pt. 
 haydn, j.
 40002 – die sieben Worte. Oratórium négy 

szólóhangra, vegyeskarra és 
zenekarra.(fodor á.)  
„emB study scores” – kispt.
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 haydn, m.
  – completorium vegyeskarra és 

zenekarra (eckhardt m.) (l) 
 8334  pt. 
 8388  karpt.
 7971 – graduale. laudate pueri dominum 

három női hangra és vonósokra 
continuo kísérettel (sulyok i.) (l) 
– pt. 

 7805 – nunc dimittis. graduale négy 
énekszólamra és hangszer- 
együttesre continuo kísérettel 
(eckhardt m.) (l) – pt. 

 jeney z.
 12686 – az örök folyosó, a cappella vegyes-

karra vagy vegyeskarra és hang-
szeregyüttesre, babits m. versére    
„Hi-fi scores” – pt.

 kadosa p.
 4676 – de amore fatali op. 31. Kantáta 

józsef a. verseire – pt. 
 kodály z.
 12128 – vértanúk sírján vegyeskarra és 

zenekarra (szöveg a bozóky-éne-
keskönyvből 1797) (Farkas F.) – pt. 

 kósa gy.
 12015 – Halálfúga. Kantáta szoprán hangra 

és kamarazenekarra  
p. Celan versére (n, m) – pt. 

 kurtág gy.
 14668 – colinda-Baladă (r) – pt.  új
 láng I.
 8948 – iocasté. Kamarakantáta no. 2  

Beney zs. verseire (a, m) – pt. 
 lendvay k.
 12284 – jelenetek. Kantáta szoprán és 

basszbariton szólóra és zenekarra 
Th. mann „józsef és testvérei” 
tetralógiájából „Hi-Fi scores” – jpt.

 liszt F.
  – Christus. oratórium szóló ének-

hangokra, kórusra, orgonára és 
nagyzenekarra (darvas g.) (l)

 6165  pt.
 6996  zgk.
 6686 – Férfikari mise orgonakísérettel  

(sulyok i.) (l) – pt.
 3146 – Hungaria 1848. Kantáta szoprán, 

tenor és basszus szólóra, valamint 
férfikarra, zongorakísérettel 
(szelényi i.) (n, m)

 7618 – missa choralis vegyeskarra és 
orgonára (l) – pt. 

  – missa coronationalis  
(Koronázási mise) szólistákra, 
vegyeskarra, zenekarra és  
orgonára (sulyok i.) (l) 

 7617  pt. 
 6098  zgk.
  – missa solemnis (esztergomi mise) 

szólistákra, vegyeskarra,  
zenekarra és orgonára  
(sulyok i.) (l)  
„musicotheca Classica”

 7886  pt. 
 6�41  zgk.

 7887 – requiem férfihangokra, férfikarra, 
orgonára és ad lib. két trombitára, 
két harsonára és üstdobra  
(darvas g.) (l)  
„musicotheca Classica” – pt. 

 6685 – septem sacramenta.  
responsoriumok szóló ének- 
hangokra és kórusra orgona-  
vagy harmónium kísérettel 
(sulyok i.) (l)  – pt.

 40081 – szent erzsébet legendája. 
oratórium hét szóló énekhangra, 
vegyeskarra, ad lib. gyermekkarra, 
orgonára és zenekarra O. roquette 
szövegére (nagy o.) (n) 

   „emb study scores” – kispt. 
 7949 – via crucis szóló énekhangokra, 

vegyeskarra és orgonára vagy  
zongorára (sulyok i.) (l)  
„musicotheca Classica” – pt. 

 lully, j.-B.
 7471 – alceste. jelenet két szoprán hang-

ra, vegyeskarra és kamarazenekar-
ra (szekeres f.) (f, m) – pt. 

 mozart, W. a.
  – requiem, Kv 626  

(darvas g.) (l) 
 13351  zgk. (orbán gy.)orbán gy.)
 40040  „emB study scores” – kispt.
 petrovics e.
 8359 – i. kantáta (egyedül az erdőben) 

szoprán hangra és kamara- 
együttesre, m. eminescu verseire 
(m, r) – zgk.

  – iv. kantáta (mind elmegyünk)  
női karra és kamarazenekarra 
Weöres s. versére    

 1��06  pt. 
 1��39  zgk.
 13516 – vi. kantáta (megpihenünk)  

szoprán szólóra, vegyeskarra és 
zenekarra a. Csehov „ványa bácsi” 
c. színművéből – zgk.

 sáry l.
 12112 – cantata no. 1, Weöres s. versére, 

szoprán szólóra, kamarakórusra, 
fuvolára, hegedűre, zongorára és 
cimbalomra – pt. 

 soler, a.
 12307 – miserere a 8, szóló énekhangokra, 

két kórusra és zenekarra  
(Homolya i.) (l)  
„musicotheca classica” – pt. 

 soproni j.
 8874 – carmina polinaesiana. Kantáta 

Húsvét-szigeti dalszövegekre női 
karra, két fuvolára, zongorára és 
ütőhangszerekre (a, m) – pt. 

 szervánszky e.
  – ez a kislány gyöngyöt fűz.  

népdalkantáta vegyeskarra és  
kiszenekarra    

 8758  pt. 
 8817  zgk.
 szőnyi e.
 5302 – tinódi egri summája. Oratórium 

gyermekkarra vagy ifjúsági 
   vegyeskarra szólistákkal és különvegyeskarra szólistákkal és külön 

kiskarral, ifjúsági zenekari  
kísérettel – zgk. 

 vajda j.
 13125 – via crucis vegyeskarra és  

kamaraegyüttesre (l) – pt. 
 Webern, a.
 9033 – i. kantáta, op. 29 szoprán szólóra, 

vegyeskarra és zenekarra (n) 
„philharmonia Taschenpartituren”

 Werner, g. j.
 5815 – missa festivalis e brevis szólistákra, 

vegyeskarra, orgonára és vonós- 
zenekarra (révész d.) (l) – pt. 

 Wunderlich, h.
 14365 – graduale szólóhangra, kórusra  

és orgonára. psalm 34

kórusok 
(gyűjteményes kiadványok és újdonságok 
– válogatás)
(a kóruskiadványok teljes listáját lásd  
a www.emb.hu weboldalon

 Bach, j. s.
 40101 – 388 négyszólamú korál  

(dobra j.) 
„emB study scores” – kispt.

 Bartók B.
 14809 – az eladó lány, vegyeskarra  új
 1103 – gyermek- és nőikarok (szabó m.)
 Bárdos l. 
  – egyházi kórusművek (l) (malina)
 14644  1. kötet, egyneműkarra  
 14645  �. kötet, Karácsonyi ünnepkör 

vegyeskarra
 14646  3. kötet, Húsvéti ünnepkör 

vegyeskarra
 14647  4. kötet, a Húsvét utáni időszak 

énekei, vegyeskarra
 14648  5. kötet, mária-énekek vegyeskarravegyeskarra
 14649  6. kötet, énekek különböző alkal-

makra, vegyeskarravegyeskarra
 330 – Kicsinyek kórusa 1. kötet
 364 – Kicsinyek kórusa 2. kötet
 1189 – Kicsinyek kórusa 3. kötet
  – musica sacra (l, m) (malina j.)
 14�56  i/1. kötet, Karácsonyi és húsvéti 

ünnepkör, vegyeskarra  
 14�90  i/�. kötet, pünkösd és más ün-

nepek, énekek más alkalmakra, 
vegyeskarra  

 14�91  i/3. kötet, Énekek általános hasz-
nálatra, gyászénekek, vegyeskarra  

 14�9�  i/4. kötet, Énekek jézusról és a 
szentekről, vegyeskarra

 14�93  i/5. kötet, mária-énekek, vegyes-
karra 

 14�57  ii/1. kötet, Karácsonyi és húsvéti 
ünnepkör, énekek más alkalmakra, 
egyneműkarra   

 14�94  ii/�. kötet, Énekek jézusról, 
szűz máriáról és a szentekről, 
egyneműkarra

 14�95  iii. kötet, Kánonok, összkarok, 
egynemű- és vegyeskarra 

 Bárdos l. – vörösmarty m.
  – erkel szózata 
 13290  egyneműkarra 
 13�89  vegyeskarra 
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  Csengery D.
 14580 – négy karácsonyi ének gyermekkar-

ra és zongorára (e, m)
 Daróci Bárdos t.
 14710 – mikóházi nagyharang,  

vegyeskarra új
 14772 – vegyeskarok új
 14807 – Üszküdárá – uskudar. vidám 

ballada egy török népdal alapján, 
vegyeskarra (a, m) új

 Decsényi j.
 14785 – a költő sírfelirata (epitaph),  

vegyeskarra új
 Dubrovay l.
 14716 – a halál félelmei (circumdederunt 

me), vegyeskarra új
 14717 – tél, vegyeskarra új
 egressy B. – vörösmarty m.
 1876 – szózat egyneműkarra vagy férfi-

karra vagy vegyeskarra (ádám j.)
 erkel F. – kölcsey F.
  – Himnusz
 1401  egyneműkarra
 1403  vegyeskarra
 haydn, j.
 12124 – B-dúr mise (theresienmesse)  

a cappella vegyeskarra  
(nagy o.) (l)

 12349 – vegyeskarok (operarészletek) 
zongorakísérettel  
(nagy o., raics i.) (m, ol)

 händel, g. F.
  – vegyeskarok (oratóriumrészletek) 

zongorakísérettel (nagy o.) (a, m)
 8399  1. kötet
 8400  �. kötet
 8401  3. kötet
 horváth Barnabás
 14681 – a kis jézus aranyalma, női karra új
 karai j.
 14517 – estéli nótázás. csángó népdalok 

vegyeskarra és zongorára
 kákonyi á.
 14739 – 151. zsoltár, egyneműkarra új
 kocsár m.
 14744 – ave verum corpus,  

egyneműkarra (l) új
 14745 – ave verum corpus,  

vegyeskarra (l) új
  – gyermekkarok
 7680  1. kötet 
 7681 – 2. kötetkötet 
 7682 – 3. kötetkötet 
 12873 – 4. kötetkötet  
 14367 – Hegyet hágék. Hat népi 
   imádság vegyeskarra (erdélyi Zs. 

gyűjtéséből)
 14665 – Karácsony, fekete glória,  

egyneműkarra új
 14746 – Könyörgés tavasszal, 1957,  

vegyeskarra új
 14747 – májusi kétségbeesés, 

vegyeskarra új
 14461 – mária-énekek, női karra (l) 
 14698 – Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj ! 

egyneműkarra új
 kodály z.
 14795 – április, egyneműkarra új
 14796 – Béke, egyneműkarra új
 14793 – egy tölgyfához, egyneműkarra új

 6726 – Férfikarok (e, m)
 6724 – gyermek- és nőikarok (e, m)
 14720 – Harangszó, egyneműkarra új
 14792 – in memoriam 1686 (Buda  

felszabadulásának emlékére), 
egyneműkarra új

 14791 – Kakukkos óra, egyneműkarra új
 14794 – Ódon vár, egyneműkarra új
 14748 – semmit se bánkódjál, férfikarra új
 6725 – vegyeskarok (e, m)
 lasso, o. di
 1367 – 24 kétszólamú motetta (gát j.) (l)
 liszt F.
 2349 – Férfikarok (m, n)
 13273 – motetták vegyeskarra, részben a 

cappella, részben ének szólókkal, 
orgona- és zongorakísérettel  
(mátyás j.) (e)

 maros r.
 14759 – ecseri lakodalmas, vegyeskarra, 

zongorakísérettel új
 megyeri k.
 14722 – elvarázsolt évszakok,  

egyneműkarra új
 mohay m., Dr.
 14713 – mundi dominatrix – sequentia, 

egyneműkarra (l) új
	 14712 – nuntiat angelus,  

egyneműkarra (l) új
 14679 – salve regina, női karra (l) új
 monte, p. de
 12986 – madrigali a 5 voci   

(barlay ö., dobra j.) (ol)
 nógrádi p.
 14678 – az Úr angyala, egyneműkarra új
 14719 – Kyrie, vegyeskarra (l) új
 14677 – magyarország az én hazám… 

vegyeskarra új
 14610 – mondókák gyermek- vagy
   női karra
 14718 – suscipe, vegyeskarra (l) új
 palestrina, g. p. da
 7357 – canticum canticorum. 29 motetta 

ötszólamú vegyeskarra  
(jancsovics a.) (l)

 Papp l.
  – 35 könnyű kétszólamú egynemű-

kar magyar költők verseire 
 5939  1. kötet 
 5940  �. kötet  
 sugár r.
 14470 – öt egyneműkar  
 14469 – tizenöt vegyeskar   
 szőnyi e.
 5298 – 33 könnyű kórus népdalokra  

iskolásoknak
  – Biciniumok
 6648  1. kötet: japán dalok 
 6649  �. kötet: amerikai és kanadai  

népdalok 
 8013  3. kötet: ausztrál, japán, amerikai,  

francia és romániai magyar népdalok 
 1�37�  4. kötet: francia, angol, skót és  

skandináv népdalok 
 1�373  5. kötet: perui népdalok
 13306  6. kötet: rokonaink és ismerőseink 

népdalai
 3099 – 21 énekes játék kórusra és gyer-

mekzenekarra – pt. 

 14820 – japán dalok női karra,  
japán költők verseire új

 tóth p.
 14680 – gloria in excelsis, női karra  

(l, m) új
 14609 – tavaszi felhők. négy gyermekkar 

nemes nagy ágnes verseire
 vántus i.
 14806 – Hangcsoportok gyermekkarra, 

Weöres s. szövegére,  
egyneműkarra új

 veress s.
  – Kórusművek
 1455�  1. kötet: gyermek-, női és férfikarok 

(e, m)
 14553  �. kötet: vegyeskarok (a, m, n) új
 vörös B.
 14676 – töredékek női karra új
 Wunderlich, h.
 14508 – gericht und ewigkeit. négy	motetta 

vegyeskarra (a, n)
 14509 – ökumenische messe vegyeskarra
   (a, l, n)
 zarándy á.
 14741 – apokalypsis ióannou (22/5),  

egyneműkarra (a, g, l, m) új
 zombola p.
 14714 – credo, vegyeskarra (l) új
 14715 – magnificat, vegyeskarra (l) új

gyűjtemények

 13194  25 angol kánon (raics i.) (a, m)
 6�33  70 kánon (bárdos l.)
 5�7�  ezer év kórusa (forrai m.) (e, m)
 14353  Fel nagy örömre. Karácsonyi énekek 

kétszólamú gyermek- vagy női karra, 
ad lib. zongorakísérettel (Karai j.)

 1�581  klasszikus kánonok.  
�30 solfeggio (szöveg nélkül, 
magyarázó jegyzetekkel)  
(molnár a., agócsy l.) (a, f, m)

 8946  magyar gregoriánum [Cantus  
gregorianus ex Hungariae] 
(szendrey j., dobszay l.,  
rajeczky B.)

 1��71  operakórusok vegyeskarra  
zongorakísérettel (nagy f.),  
3. kötet (e, m)

 1075  Öt évszázad kórusa (forrai m.)  
(e, m)

   schola Cantorum 
Két- és háromszólamú motetták  
(fodor á.) (e)

 7�50  1. kötet
 7�51  �. kötet
 7�90  3. kötet
 7�91  4. kötet
 7503  5. kötet
 7504  6. kötet
 7505  7. kötet
 7506  8. kötet
 78�6  9. kötet

 78�7  10. kötet
 78�8  11. kötet
 78�9  1�. kötet
 7948  13. kötet
 14478  111 bicinia a 15. századból  

iskolai és liturgikus használatra  
(soós a.)  új
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 1473� 122 bicinia a 16. századból  
iskolai és liturgikus használatra  
(soós a.)  új

népzene

népdalok 

(Kíséret nélküli énekhangra)

 668 111 népi táncdal  
(gönyey s., rajeczky B.)

 943 gyöngyvirág. 9� magyar népdal 
(bárdos l.) 

 �337 jeles napok (Kerényi m.)  
 1734 muskátli. 97 magyar népdal  

(deák bárdos gy.) 
 17�1 nefelejcs. 98 magyar népdal  

(mathia K.) 
 871 rozmaring. 91 magyar népdal  

(Kiss l.) 
 1310 rózsa. 94 magyar népdal  

(péczely a.) 
 �587 százszorszép. 100 magyar népdal 

(bárdos l., Kodály Z.) 
 159� szép a huszár. Katonadalok  

(borsy i., rossa e.)  
 459 tiszán innen, Dunán túl.  

150 magyar népdal  
(borsy i., rossa e.) 

 1487 tulipán. 95 magyar népdal  
(ádám j.) 

 1085 viola. 93 magyar népdal  
(Hajdú m., Halász K.) 

gyermekdalok

 horváthné smid a.
 14689 – csicsergő. mondókák, versek, 

dalok óvodásoknak új
 járdányi p.
 6882 – terefere tercsi. gyermekdalok  

(forrai K.)
 kodály z.
 3678 – Kis emberek dalai

gyűjtemények

 �336  gyermekjátékdalok (Kerényi gy.)
 60358  karácsonyi daloskönyv 

dallammonográfiák

 Domokos p. p. – rajeczky B.
  – csángó népzene 
 1641  1. kötet
 �017  �. kötet
 13347  3. kötet
 kodály z.
 308 – a magyar népzene (vargyas l.)
 lajtha l.
 1153 – Kőrispataki gyűjtés
 967 – szépkenyerű-szentmártoni gyűjtés
 rajeczky B.
  – melodiarium Hungariae medii aevi 
 7815  i. Hymni et sequentiae
 8107  Kiegészítő kötet 

 rajeczky B. – Dobszay l. –  
szendrei j.

 8946 – magyar gregoriánum [ cantus 
gregorianus ex Hungaria ] 

könnyűzene, operett
(Énekhangra zongora- / gitárkísérettel)

 Berlin, i.
 50251 – always and Other Big Hits (a, m)
 Clayderman, r.
 50249 – Ballade pour adeline and Other Big 

Hits zongorára
 jeney sz.
 50272 – Kinek mondjam el vétkeimet?  

(j. Winchester)
 kander, j.
 50245 – zorba (ebb, F., Bradányi i.) (a, m)
 lehár f.
 8550 – Kicsikém, ne tétovázz  
 nádor mihály   
 50280 – tündéri szép varázs. válogatott 

dalok zongorakísérettel (vas g.)
 Wolf p.
 50285 – ave maria énekhangra gitárkíséret-

tel / énekhangra zongorakísérettel 
/ énekhangra és vegyeskarra zongo-
rakísérettel, fülöp K. szövegére

 d50285 – ave maria (lásd az előző tételt)

gyűjtemények

 50�43 Bombasiker ’90
 50�5� hol az a dal? operettslágerek  

(vas g.)
 50276D koncz zsuzsa aranyalbum  

énekhangra és gitárra  
(muszty b., dobay a.)

 50�87 misztrál. 10 esztendő félszáz dala 
1997–2007. dalok hangszer- 
kísérettel

 50�61 nápolyi dalok énekhangra és  
zongorára  
(reményi j., baranyi f.) (m, ol)

magyar nóták, cigánydalok,
népies műdalok
(Ha másképp nem jelöljük, énekhangra 
zongorakísérettel)

 6418 Bokrétát kötöttem. magyar nóták 
harmóniajelzéssel (várhelyi a.)

 5358 Cigánydalok és táncok  
(grabócz m., Csenki i.)  

 50�86 Édesanyám, te jó asszony...  
magyar dalok az édesanyáról, 
énekhangra (hegedűre) zongorakí-
sérettel (vas g.)   

 50�8� hullámzó Balaton tetején.  
   dalok a „magyar tengerről”  

énekhangra (hegedűre) zongora-
kísérettel (mészáros T., vas g.)

 �777 húzd rá, cigány! 60 magyar nóta 
hegedűre és zongorára  
(magyari i., farkas f., ránki gy.)

 50�79 in vino veritas. borban az igazság. 
magyar mulatós dalok, énekhangra 
(hegedűre) zongorakísérettel, 
harmóniajelzéssel (mészáros t., 
vas g.)  

 50�78 szép vagy, gyönyörű vagy,  
magyarország. dalok hazánkról,  
a hazafiságról, énekhangra (hege-
dűre) zongorakísérettel  
(déki lakatos s., vas g.)

  szól a nóta
 5901  7. füzet
 6167  8. füzet
 6039  9. füzet

 6610  10. füzet
 7073  11. füzet
 7737  14. füzet
 8553  16. füzet
  szól a nóta – színe-java 
 50�74  1. kötet: 40 magyar nóta  

énekhangra (hegedűre) zongorakí-
sérettel (déki lakatos s., vas g.)

 50�75  �. kötet: 46 magyar nóta 
   énekhangra (hegedűre) zongorakí-

sérettel (déki lakatos s., vas g.)
 50�77  3. kötet: 40 magyar nóta 
   énekhangra (hegedűre) zongorakí-

sérettel (déki lakatos s., vas g.)
 50�81  4. kötet: 45 magyar nóta ének-

hangra (hegedűre) zongorakíséret-
tel (mészáros T., vas g.)

 50�84  5. kötet: 49 magyar nóta	
énekhangra (hegedűre) zongorakí-
sérettel (mészáros T., vas g.)  

 �13� 50 csárdás énekhangra  
(hegedűre) zongorakísérettel  
(farkas f., mészáros T.)

slágerszövegek, nótaszövegek

 50�30 Bródy jános majdnem minden 
szövege, 5. füzet

  nótaszövegek
 7878  1. füzet
 7879  �. füzet
 50110  3. füzet
 50147  4. füzet
 50167  5. füzet
 50�06  6. füzet
 50�07  7. füzet
 50�08  8. füzet

n
Épzen

e, k
Ö

n
n

yű
zen

e, o
per

ett, m
a

g
ya

r
 n

ó
tá

k
, slá

g
er

szÖ
veg

ek



68

sZolfÉZs, ZeneelmÉleT

 agócsy l. – irsai v.
  – szolfézs alsófok
 927  1. kötet (szőnyi e.)
 1846  2. kötet (szőnyi e.)
 1916  Zenei olvasókönyv (3. kötet) 
 2828  énekeljünk, muzsikáljunk! (4. kötet)
 agócsy l.
 1899 – Olvasókönyv a szolmizálóknak  

j. s. Bach műveiből  
  – szolfézs középfok
 1099  1. kötet
 1396  �. kötet
 1397  3. kötet
 Bach, j. s.
 12136 – négyszólamú korálfeldolgozások  

(sulyok i.)  
 Bertalotti, a.
 494 – ötvenhat solfeggio (Forrai m.)  
 Bognár r. – soltész e.
 5688 – tanuljunk zenét. szolfézskönyv 

felnőttek számára    
 Dobszay l.
  – a hangok világa. szolfézskönyv
 5��6  1. kötet
 5�46  �. kötet
 5�47  3. kötet 
 607�  4. kötet:  bevezetés  

a zeneirodalomba i.
 6458  5. kötet:  bevezetés  

a zeneirodalomba ii.
 6459  6. kötet:  bevezetés  

a zeneirodalomba iii.
  – Útmutató a hangok világa szolfézs-

könyv tanításához
 5310  1. kötet
 5536  �. kötet
 5878  3. kötet
 6080  4. kötet
 1�490  5. kötet
 677�  6. kötet
 gárdonyi z. 
 3995 – elemző formatan. a bécsi 

klasszikusok formavilága 
 gát j.
 518 – Kottaolvasás (gyakorlófüzet)
 józsef a.-né – szmrecsányi m.
  – zenei előképző
 5725  1. kötet – Olvasókönyv 
 6102  2. kötet – munkafüzet 
 5726 – Útmutató a zenei előképző  

tanításához
 józsef a.-né – rácz i.
 2829 – zenediktálás. alsófok. segédkönyv a 

szolfézstanárok számára    
 kesztler l.
 1184 – összhangzattan     
 kodály z.
 3653 – 15 kétszólamú énekgyakorlat     
 4649 – 22 kétszólamú énekgyakorlat     
 1819 – 33 kétszólamú énekgyakorlat     
	1820FSZ –  44 kétszólamú énekgyakorlat   

felső szólam    
 1820ASZ –  44  kétszólamú énekgyakorlat 

alsó szólam    
 1749FSZ – 55  kétszólamú énekgyakorlat   

felső szólam    

 1749ASZ – 55  kétszólamú énekgyakorlat   
alsó szólam    

 4204 – 66 kétszólamú énekgyakorlat     
 5676 – 77 kétszólamú énekgyakorlat     
 3741 – 333 olvasógyakorlat. Kottás-betűs 

kiadás    
  – Bicinia Hungarica. Bevezető a 

kétszólamú éneklésbe
 �805  1. kötet
 �806  �. kötet
 6336  3. kötet
 �808  4. kötet
 2812 – énekeljünk tisztán. Kétszólamú 

karének-gyakorlatok    
  – epigrammák
 �669  Énekszólam szöveggel
 1814  Énekre vagy hangszerre  

zongorakísérettel
 4553  Két énekhangra vagy két  

hangszerre zongorakísérettel
  – ötfokú zene
 �809  1. kötet: 100 magyar népdal 
 �810  �. kötet: 100 kis induló 
 3737  3. kötet: 100 mari dallam 
 4038  4. kötet: 140 csuvas dallam 
  – tricinia
 18�1  �8 háromszólamú énekgyakorlat. 

szöveg nélküli kiadás
 4064  30 háromszólamú énekgyakorlat, 

Kistétényi m. szövegével 
  legányné hegyi e.
  – Bach példatár
 5665  1. kötet
 5666  �. kötet
 nagy o.
 1076 – partitúraolvasás, partitúrajáték
 németh r. – nógrádi l. – puster j.
 12428 – szolfézs antológia
 pálfalvi j.
 5971 – Bach Brandenburgi versenyei 

(Zeneirodalmi füzet a barokk zene 
tanításához)    

 szőnyi e.
  – a zenei írás–olvasás gyakorló 

füzetei
 1953  1. kötet (m)
 6718  1. kötet (a)
 �063  �. kötet (m)
 6719  �. kötet (a)
 �064  3. kötet (m)
 67�0  3. kötet (a)
 �065  4. kötet (m)
 67�1  4. kötet (a)
 �066  5. kötet (m)
 8630  5. kötet (a)
 �067  6. kötet (m)
 8631  6. kötet (a)
 �068  7. kötet (m)
 863�  7. kötet (a)
 �069  8. kötet (m)
 8633  8. kötet (a)
  – a zenei írás–olvasás módszertana. 

Kezdettől a felsőfokig  
(tanári kézikönyv)

 1731  1. kötet (m)
 138�4  1. kötet (a)
 1191  �. kötet (m)
 173�  3. kötet (m)
 5542  Befejező kötet (a, m)

 Weiner l.
 1104 – az összhangzattan előkészítő 

iskolája 

gyűjtemények

 3760 Énekgyakorlatok. �4 solfeggio
   kezdőknek, középhangra (Forrai m.)
 3500� kodály zoltán zenepedagógiai 

elvei a gyakorlatban. elméleti 
és gyakorlati áttekintés bemutató 
órákkal az óvodától a középisko-
láig. dvd-rom  
(platthy s., ittzés m.) (a, m) 
(Kecskeméti Kodály intézet)

 1�581  klasszikus kánonok.  
�30 solfeggio (szöveg nélkül, 
magyarázó jegyzetekkel)  
(molnár a., agócsy l.) (a, f, m)

 14478 111 bicinia a 15. századból iskolai 
és liturgikus használatra (soós a.) 

 1473� 122 bicinia a 16. századból iskolai ésiskolai és 
liturgikus használatra (soós a.) új

HangjegyfüZeT-soroZaT
borítótervek: Keönch lászló farkas 

 szz001 – Hegedű
 szz002 – gordonka
 szz003 – nagybőgő
 szz004 – Furulya
 szz005 – Klarinét / Oboa
 szz006 – trombita
 szz007 – dob
 szz008 – Ütőhangszerek
 szz009 – zongora
 szz010 – gitár / Basszusgitár

KönyveK

 Bali j.
 60423 – a furulya
 Bartók Béla írásai 
 60417 – 3. kötet. írások a népzenéről60417 – 3. kötet. írások a népzenéről – 3. kötet. írások a népzenéről  

és a népzenekutatásról  
(lampert v., révész d.)

 Bartók p.
 60422 – apám
 Bogár I.
 6935 – a rézfúvós hangszerek
 Böhm l.
 2075a – zenei műszótár. magyarázatokkal, 

kottapéldákkal, táblázatokkal és 
hangjegyírás-útmutatóval

 Breuer j.
 60402 – Fejezetek lajtha lászlóról
 eősze l.
 7689 – Kodály zoltán életének krónikája 

(második javított, bővített kiadás)
 Farkas, ph.
 60104 – a rézfúvósjáték művészete
 Forrai k.
 60245 – ének a bölcsődében
 6978 – ének az óvodában
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 marosi l.
 60426 – Két évszázad katonazenéje 

magyarországon. a magyarországi 
katonazene története, katona-
karmesterek 1741–1945. új

 szőnyi e.
 14804 – Kodály’s principles in practice. 

an approach to music education 
through the Kodály method. (a) új

 törzsök B.
 60058 – zenehallgatás az óvodában.  

dallamgyűjtemény óvodák 
számára

 Walker, a.
  – liszt ferenc
 60218  1. a virtuóz évek – 1811–1847
 60408   2. a weimari évek – 1848–1861
 60421  3. az utolsó évek – 1861–1886 

zeneKari műveK

szimfonikus, vonós- és kamara-
zenekar

 albrechtsberger, j. g.
 6196 – sinfonia in d (Fodor á.)   

pt. 
 Bach, j. s.
  – Brandenburgi versenyek  

(máriássy i.) „musicotheca 
Classica” 

   pt. 
 8103  no. 1
 8104  no. �
 8835  no. 5
 8836  no. 6
 40089 – Hat brandenburgi verseny, 

BWv 1046–1051 (máriássy i.) 
„emB study scores” – kispt.   

 40119 – 4 Ouverturen (suiten)  
BWv 1066–1069 (máriássy i.) 
„emB study scores” – kispt. 

 40079 – szvit no. 2, h-moll, BWv 1067  
(máriássy i.)  
„emB study scores” – kispt.    

 Balassa s.
 13050 – Három fantázia zenekarra, op. 36 

„Hi-fi scores”   
 Bartók B.
 40071 – erdélyi táncok 

„emB study scores” – kispt.         
 40033 – i. szvit zenekarra, op. 3 

„emB study scores” – kispt.       
 40053 – Két arckép zenekarra, op. 5  

(dille, d.) 
„emB study scores” – kispt.      

 40056 – Két kép, op. 10 
„emB study scores” – kispt.       

 40055 – magyar képek 
„emB study scores” – kispt.         

 40032 – román tánc zenekarra (dille, d.) 
„emB study scores” – kispt.    

 9007 – táncszvit  
„philharmonia Taschenpartituren”

 Beethoven, l. van
  – szimfóniák (darvas g.) 

„emB study scores” – kispt.    
 40003  no. 1 C-dúr, op. �1 

 40004  no. � d-dúr, op. 36 
 40005  no. 3 esz-dúr „eroica”, op. 55 
 40011  no. 4 b-dúr, op. 60 
 40019  no. 5 c-moll, op. 67 
 400�0  no. 6 f-dúr „pastorale”, op. 68 
 400��  no. 7 a-dúr, op. 9� 
 400�3  no. 8 f-dúr, op. 93 
 40036  no. 9 d-moll, op. 1�5 
 Brahms, j.
 40044 – ii. szimfónia d-dúr, op. 73  

(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.    

 9009 – iv. szimfónia e-moll, op. 98 
„philharmonia Taschenpartituren”  

 40046 – variációk egy Haydn-témára,  
op. 56/a (darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.      

 Csajkovszkij, p. i.
 9004 – vi. szimfónia h-moll, op. 74  

„patetikus” 
„philharmonia Taschenpartituren”

 40072 – rómeó és júlia – nyitányfantázia 
(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.   

 40052 – vonósszerenád, op. 48  
(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.   

 Csemiczky m.
 12862 – antiphonae no. 1, vonós hangsze-

rekre  „Hi-fi scores” – jpt.
 12813 – lépésről lépésre, szimfonikus 

zenekarra „Hi-fi scores” – jpt.
 13086 – sinfonietta „Hi-fi scores” – pt.
 Debussy, C.
 40038 – a tenger. Három szimfonikus vázlat 

(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.   

 40015 – egy faun délutánja. prelűd 
 (darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.   

 40001 – tavasz. szimfonikus szvit  
(jancsovics a.) 
„emB study scores” – kispt.   

 40045 – Három noktürn (darvas g.)
   „emB study scores” – kispt. 
 Devienne, F.
 7311 – symphonie concertante – zgk.
 Dittersdorf, C. D. von
 8921 – sinfonia in d (murányi r. á.) – pt. 
 12131 – sinfonietta (laki p.) – pt. 
 Durkó zs.
 7273 – chamber music in memoriam 

natalie et serge Koussevitzky  
két zongorára és vonósokra – pt. 

 5729 – Fioriture zenekarra – kispt.
 13282 – Ornamenti no. 1, zenekarra – pt. 
 Dvořák, a.
 40080 – iX. szimfónia „Új világ” op. 95 

(jancsovics a.) 
„emB study scores” – kispt.

 egressy B. – vörösmarty m.
  1888 – szózat kamarazenekarra  

(bertha i.)   
 erkel F.
 6475 – Himnusz zenekarra – pt. + sz.  
 40058 – Hunyadi lászló – nyitány 
   „emB study scores” – kispt.
 Franck, C.
 40084 – szimfónia d-moll (jancsovics a.) 

„emB study scores” – kispt.

 gershwin, g.
 40120 – egy amerikai párizsban  

(jancsovics a.) 
„emB study scores” – kispt.

 goldmark k.
 40059 – sakuntala – nyitány, op. 13 

„emB study scores” – kispt. 
 haydn, j.
  – szimfóniák  

„emB study scores” – kispt.
 400�6  no. 45 fisz-moll, „Búcsú” (Fodor á.)  
 400�5  no. 83 g-moll, „a tyúk” (fodor á.)  
 40017  no. 85 b-dúr, „a királyné”  

 (jancsovics a.)  
 40010  no. 88 g-dúr (jancsovics a.)  
 401�3  no. 9� g-dúr, „oxford”  

 (jancsovics a.)  
 400�4  no. 94 g-dúr, „üstdob” (fodor á.)  
 40031  no. 96 d-dúr, „Csoda” (fodor á.)  
 40030  no. 100 g-dúr, „Katona” (fodor á.)  
 400�7  no. 101 d-dúr, „az óra” (fodor á.)  
 400�9  no. 103 esz-dúr, „üstdobpergés”   

(fodor á.)  
 400�8  no. 104 d-dúr, „london” (fodor á.)     
 haydn, m.
 4099 – divertimento in d (vécsey j.)  

pt.
 3727 – Három zenekari darab a  

mythologische Operette-ből két 
oboára, két kürtre és vonósokra 
(vécsey j.) – pt. 

 huszár l.
 12071 – scherzo e adagio kamara- 

zenekarra, op. 8 – pt. 
 jeney z.
 7954 – Quemadmodum vonószenekarra  

– pt. 
 12601 – something like 25 vonós  

hangszerre. „Hi-Fi scores” – jpt.
 12600 – something round 25 vonós hang-

szerre. „Hi-fi scores” – jpt.
 12474 – sostenuto zenekarra.  

„Hi-fi scores” – pt.
 kadosa p.
 5399 – vi. szimfónia, op. 62 – kispt. 
 3660 – divertimento no. 2, op. 20/b,no. �, op. �0/b,op. �0/b,   

kispt.
 4201 – partita, op. 34 – kispt.
 kalmár l.
 6821 – ciklusok 18 vonós hangszerre – pt. 
 kocsár m.
 13694 – Formazioni zenekarra – pt. 
 12302 – sequenze vonósokra – pt. 
 kurtág gy.
 13742 – …quasi una fantasia zongorára és 

hangszercsoportokra op. �7, no. 1  – pt.
 14060 – stele nagyzenekarra, op. 33 – pt.
 14261 – Új üzenetek, zenekarra (version 

�009) – pt. 
 lendvay k.
 7584 – Kifejezések vonószenekarra vagy  

11 vonós hangszerre – pt. 
 liszt F.
 40125 – À la chapelle sixtine. Fantaisie 

pour orchestre (mező i.) 
„emB study scores” – kispt. 

 2925 – Feux follets (Weiner l.) – kispt.
 40126 – les préludes (mueller, r. ch.)
   „emB study scores” – kispt.  
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 (liszt F.)
 40051 – légendes zenekarra  

(schnapp, f.)
   „emB study scores” – kispt.    
 40064 – mefisztó-keringő zenekarra  

(sulyok i.) 
„emB study scores” – kispt.    

 40069 – tasso. szimfonikus költemény  
(balla gy.) 
„emB study scores” – kispt.    

 2926 – Weinen, klagen… változatok  
j. s. bach egy motívumára  
(Weiner l.) – kispt.

 maros r.
 7391 – musica da camera per 11 – pt. 
 4428 – sinfonia per archi – kispt.
 mendelssohn-Bartholdy, F.
 40075 – szentivánéji álom. Kísérőzene  

(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.    

 mozart, W. a.
 40021 – egy kis éji zene, Kv 525  

(darvas g.)  
„emB study scores” – kispt.   

  – szimfóniák (darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.  

 4001�  Kv �01, a-dur 
 40050  Kv 319, b-dúr 
 40063  Kv 385, d-dúr, „Haffner” 
 40037  Kv 4�5, C-dúr, „linzi” 
 40014  Kv 504, d-dúr, „prágai” 
 40018  Kv 543, esz-dúr 
 40013  Kv 550, g-moll 
 40016  Kv 551, C-dúr, „jupiter” 
 orbán gy.
 13087 – serenata zenekarra  

„Hi-fi scores” – pt.
 13243 – serenata no. 2, zenekarra  

„Hi-fi scores” – pt.
 Papp l.
 6664 – scherzo négy vonós hangszerre 

vagy vonószenekarra 
 ránki gy.
 3369 – pomádé király új ruhája, ii. szvit  

kispt.
 sáry l.
 12547 – concerto classico per orchestra da 

camera „Hi-fi scores” – jpt.
 8762 – diana búcsúja 8 hegedűre  

és 8 brácsára – pt. 
 12110 – discussions 10 hangszerre – pt. 
 serei zs.
 14485 – serenade kürtre és kamara- 

együttesre – pt.   
   „emb Contemporary music”
 smetana, B.
  – Hazám (jancsovics a.) 

„emB study scores” – kispt.  
 40106  „vyšehrad”
 40076  „moldva” 
 40107  „Šarka” 
 40108  „cseh erdőkön és mezőkön” 
 40109  „Tábor” 
 40110  „blaník” 
 soproni j.
 7423 – concerto da camera 

12 hangszerre – pt. 
 sugár r.
 8131 – concertino kamarazenekarra – pt.
 8873 – pastorale e rondo zenekarra – pt. 

 süssmayr, F. x.
 4098 – Ouverture  

(vécsey j., Kecskeméti i.) – pt. 
 12127 – sinfonia „il turco in italia”  

(p. eckhardt m.) – pt. 
 szervánszky e.
 6551 – divertimento no. 1 vonós- 

zenekarra  kispt.
 5120 – variációk zenekarra öt tételben  

kispt.
 szőllősy a.
 13403 – canto d’autunno – pt. 
 7408 – sonoritá zenekarra – pt. 
 12785 – tristia vonósokra – pt. 
 szunyogh B.
 12764 – piccolo divertimento vonós- 

zenekarra – pt.
 traëtta, t.
 8942 – Ouverture „iphigenia in tauride”   

(sulyok i.) – pt. 
 vajda j.
 12662 – pentaton in memoriam r. m. – pt. 
 vántus i.
 12560 – ecloga kamarazenekarra – pt. 
 12833 – elnémulások (Kései üzenet szülő-

falumba) vonószenekarra – pt. 
 12126 – naenia vonószenekarra – pt. 
 13293 – notturno zenekarra – pt. 
 8274 – visszaverődések kamara- 

zenekarra  – pt. 
 Webern, a.
 9022 – öt zenekari darab, op. 10 

„philharmonia Taschenpartituren”
 9034 – szimfónia kiszenekarra, op. 21 

„philharmonia Taschenpartituren”
 Weiner l. 
 40129 – divertimento no. 1. régi magyar 

táncok felhasználásával. op. �0, 
vonószenekarra – kispt.

   „emb study scores”
 3701 – divertimento no. 4, op. 38 –no. 4, op. 38 –op. 38 – kispt.
 6351 – divertimento no. 5, op. 39 –no. 5, op. 39 –op. 39 – kispt. 
 3716 – passacaglia per orchestra, op. 44  

kispt.
 2924 – pastorale, fantasie et fugue,  

op. 23 – kispt.
 3715 – preludio, notturno e scherzo diabo-

lico per orchestra, op. 31 – kispt.
 Werner, g. j.
 5813 – simphonia da chiesa (sulyok i.)  

kispt.	

Fúvószenekar

 Balázs á.
 12139 – musica piccola – pt. + sz. 
 8006 erkel F.: Himnusz (Hollós l.) /
   rákóczi induló (Keil. e.) – pt. + sz.
 8089 erkel F.: Hunyadi induló (andrás b.)
  stankóczi l.: Bem–petőfi induló 

(andrás b.) 
 kodály z.
 767 – Honvéd díszinduló 
 sáry l.
 12454 – in memoriam i. stravinsky 24 fúvós 

hangszerre  
„Hi-fi scores” – jpt.

Concert Band

 Balázs á.
  – előjáték fúvószenekarra  
 13143  pt. 
 13144  sz.
  – Fanfárverbunk fúvószenekarra   
 13300  pt. 
 13301  sz. 
  – musica piccola fúvószenekarra   
 1�874  pt. 
 1�875  sz. 
  – négy kép ifjúsági fúvószenekarra   
 1�368  pt. 
 12368SET pt. + sz. 
  – régi magyar táncok gömörből 

ifjúsági fúvószenekarra
 14737  pt. 
	14737SET  pt. + sz. 
 Bogár I.
  – Hellas – görög szvit 

fúvószenekarra
 14690  pt.
	14690SET	 pt. + sz.
  – székely legényes klarinétra és 

fúvószenekarra   
 1�783  pt. 
 1�784  sz. 
 Debussy, C.
  – Két prelűd fúvószenekarra  

(marosi l.) 
 1�9�0  pt. 
 1�9�1  sz. 
 Dubrovay l.
  – Kis szvit fúvószenekarra
 14493  pt.
	14493SET  pt. + sz.
  – tavaszi szimfónia fúvószenekarrafúvószenekarra
 14686  pt.
 14686SET  pt. + sz.
 erkel F.
  – Fegyvertánc a dózsa györgy c. 

operából ifjúsági fúvószenekarra 
(pécsi j.)

 147�3  pt.
	14723SET  pt. + sz.
 Farkas a.
  – népdalszvit fúvószenekarra 

(farkas a. T.)
 14705  pt.
	14705SET  pt. + sz.
  – Üveges tánc ifjúsági  

fúvószenekarra (farkas a. T.)
 14706  pt.
	14706SET  pt. + sz.
 galli j.
  – négy ének szent istván királyról 

ifjúsági fúvószenekarra
 147�4  pt.
14724SET  pt. + sz.
 gulyás l.
  – széki muzsika fúvószenekarra   
 1�808  pt. 
 1�809  sz. 
 hidas F.
  – concertino fúvószenekarra   
 1�497  pt.  
 1�498  sz. 
 13683 – etűd fúvószenekarra – pt. + sz.
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  – Fantázia és fúga fúvószenekarra   
 13039  pt. 
 13040  sz. 
  – i. népdal-szvit fúvószenekarra   
 13145  pt. 
	13145SET  pt. + sz. 
  – ii. népdal-szvit fúvószenekarra   
 13147  pt. 
 13147SET  pt. + sz. 
  – rapszódia basszusharsonára és 

fúvószenekarra
 1�476  pt. 
 1�477  sz. 
 1�478  harsona-zongorakivonat
  – szvit ifjúsági fúvószenekarra   
 1�479  pt.  
 1�480  sz. 
  – vidám zene ifjúsági fúvószenekarra   
 1�431  pt. 
 12431SET  pt. + sz.
 hollós l.
  – Kőrispataki csárdás 

fúvószenekarra
 1�47�   pt. 
 1�473  sz. 
 kovács m.
  – Botoló-tánc fúvószenekarra   
 1�955  pt.
 1�956  sz. 
 lendvay k.
  – concertino zongorára, fúvós- és 

ütőhangszerekre és hárfára   
 1�536  pt. 
 1�537  sz. 
 4348  zongorakivonat
  – Fúvós-szimfónia fúvószenekarra
 14691  pt.
 14691SET  pt. + sz.
  – Három farsangi maszk  

fúvósegyüttesre, ütőhangszerekre 
és zongorára   

 1�370  pt. 
 1�475  sz. 
  – mesemondó-tánc fúvószenekarra   
 1�371  pt. 
 1�481  sz. 
  – senza sordina trombitára és 

fúvószenekarra   
 13�97  pt. 
 13�98  sz. 
  – Ünnepi játék nyitány 

fúvószenekarra   
 13141  pt. 
 1314�  sz.  
 sebestyén a.
  – marcia piccola fúvószenekarra   
 1�916  pt. 
 1�917  sz. 
  – vidámságok fúvószenekarra   
 1�918  pt. 
 1�919  sz.
 zempléni l.
  – utazás európában ifjúsági 

fúvószenekarra
 14769  pt.
 14769SET	 pt. + sz.

ifjúsági és gyermekzenekar
(partitúra és szólamok)

 Bach, j. s.
 13785 – goldberg-variációk. négy tétel 

ifjúsági vonószenekarra (vigh l.) 
„leggiero”  

 Bartók B.
 865 – tíz darab a „gyermekeknek” c. 

sorozatból ifjúsági vonószenekarra 
(Weiner l.) „leggiero”

 2509 – tizennégy kis darab a  
„gyermekeknek” c. sorozatból 
ifjúsági vonószenekarra  
(Horváth m.) „leggiero” 

 Beethoven, l. van
 14308 – 13 könnyű darab gyermek 

vonószenekarra  (soós a.) 
„leggierissimo”

 14368 – Könnyű táncok ifjúsági vonós- 
zenekarra (nagy o.) „leggiero”

 Berlioz, h.
 3203 – rákóczi induló ifjúsági  

vonószenekarra (Weiner l.) 
„leggiero”

 Corelli, a.
 14404 – concerti grossi, op. 6.  

(részletek)  ifjúsági vonószenekarra 
(soós a.) „leggiero”

 Csajkovszkij, p. i.
 14190 – chanson triste, Humoresque  

ifjúsági vonószenekarra  
(Weiner l.) „leggiero”

 3628 – Hat darab a gyermekalbum  
sorozatból ifjúsági vonószenekarra 
(decsényi j., Till o.) „leggiero”

 14407 – 13 könnyű darab gyermek vonós- 
zenekarra (Zempléni l.) 
„leggierissimo” 

 Csengery D. 
   – concertino zongorára és ifjúsági 

vonószenekarra „leggiero”    új
	14606a  pt. + sz.
14606b  kétzongorás változat
 Decsényi j.
 8597 – concertino gordonkára és ifjúsági 

zenekarra    
 erkel F.
 14250 – palotás a Hunyadi lászló című 

operából ifjúsági vonószenekarra  
   (papp s.) „leggiero”
 Farkas F.
 14249 – magyar táncok a 17. századból 

ifjúsági vonószenekarra  
„leggiero”

 5309 – márciusi szvit ifjúsági vonós- 
zenekarra 

 14450 – musica serena ifjúsági vonós- 
zenekarra „leggiero”„leggiero”

 4330 – piccola musica di concerto  
vonószenekarra vagy vonós- 
négyesre „leggiero”

 13426 – zánkai muzsika ifjúsági 
vonószenekarra     

 Frescobaldi, g.
 5211 – due canzoni ifjúsági vonós- 

zenekarra (ács l.)  

 gluck, Ch. W.
 14151 – sinfonie g-dúr ifjúsági  

vonószenekarra (darvas g.)  
„leggiero”

 grieg, e.
 14275 – lyrische stücke. négy darab ifjúsá-

gi vonószenekarra  
(papp s.) „leggiero”

 14411 – tizennégy könnyű darab gyermek 
vonószenekarra (Zempléni l.) 
„leggierissimo”   

 hamar zs.
 14159 – Három mese ifjúsági vonós- 

zenekarra zongorával és ütőhang-
szerekkel „leggiero”

 händel, g. F.
 14271 – szvit a rodrigo c. operából ifjúsági 

vonószenekarra (Zempléni K.) 
„leggiero”

 14375 – tizenöt könnyű darab  
gyermek vonószenekarra  
(soós a.) „leggierissimo” 

 haydn, j.
 14338 – tizennégy könnyű darab 	 

gyermek vonószenekarra  
(soós a.) „leggierissimo”   

 horváth m.
 3677 – régmúlt századok dallamaiból. 

szvit ifjúsági vonószenekarra
 huszár l.
 13308 – concerto rustico, op. 18  

ifjúsági vonószenekarra
 13307 – serenata concertante fuvolára és 

ifjúsági vonószenekarra    
 járdányi p.
 5456 – concertino hegedűre és 

vonószenekarra    
 joplin, s.
 13779 – the entertainer. a ragtime  

Two-step, vonósokra (vigh l.) 
 kocsár m.
 12348 – pozsonyi táncok. Xviii. századi 

magyar táncdallamok pozsonyi 
kéziratokból „leggiero”

 14192 – szvit ifjúsági vonószenekarra
   „leggiero”
 kókai r.
 14343 – Kis verbunkos zene ifjúsági  

vonószenekarra   
„leggiero”    

 4280 – magyar tánc ifjúsági  vonós- 
zenekarra     

 mozart, W. a.
14657 – a varázsfuvola – részletek ifjúsági 

vonószenekarra (soós a.)zenekarra (soós a.)(soós a.) 
„opera Hits”  új

 14621 – szöktetés a szerájból – részletek 
ifjúsági vonószenekarra (soós a.)zenekarra (soós a.)  
„opera Hits”

 12301 – les petits riens. 9 tánc ifjúsági 
zenekarra, Kv �99/b (fodor á.) 
„leggiero” 

 14444 – tizenhat könnyű darab gyermek 
vonószenekarra (soós a.)  
„leggierissimo”

 Papp l.
 14273 – arco-pizzicato. Kis szvit ifjúsági 

vonószenekarra  „leggiero”
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 (papp l.)
 14401 – lovagi játékok  
   gyermek vonószenekarra  

„leggierissimo” 
 petz, j. Ch.
 13778 – Concerto pastorale két fuvolára
   (altfurulyára), vonósokra és basso 

continuóra (jancsovics a., vigh l.)  
 rameau, j.-ph.
 5435 – táncszvit ifjúsági vonószenekarra 

(Horusitzky Z.) „leggiero” 
 respighi, o.
 14629 – antiche danze ed arie.
   öt darab ifjúsági vonószenekarra 

(pejtsik á., vigh l.) „leggiero”
 schubert, F.
 3103 – Három kis darab ifjúsági vonósze-

nekarra (maros r.)  
„leggiero”

 3626 – Katonainduló ifjúsági vonós- 
zenekarra (fischhoff, W.)  
„leggiero” 

 14335 – táncok gyermek- 
   vonószenekarra (Zempléni l.) 

„leggierissimo”
 14468 – táncok ifjúsági vonószenekarra 

(pejtsik á.) „leggiero”
 schumann, r.
 3629 – album für die jugend. öt darab 

ifjúsági vonószenekarra  
(decsényi j., Till o.)   
„leggiero”

 3766 – gyermekjelenetek, op. 15.  
négy darab ifjúsági vonós- 
zenekarra (Kalmár l.)  
„leggiero”

 soós a.
 14453 – gyermekjátékok gyermek vonós-

zenekarra „leggierissimo” 
 strauss, johann ifj. és id.–  

strauss, joseph
 14307 – 2 polka (anna-polka, pizzicato-� polka (anna-polka, pizzicato-

polka), radetzky marsch, ifjúságiradetzky marsch, ifjúsági 
vonószenekarra „leggiero”

 sugár r.
 6717 – concertino fuvolára és ifjúsági 

vonószenekarra 
 7148 – concertino hegedűre és ifjúsági 

vonószenekarra 
 1784 – rondó zongorára és ifjúsági  

vonószenekarra
 szőnyi e.
 4488 – piccola introduzione ifjúsági 

vonószenekarra     
 4226 – trio concertino hegedűre,  

gordonkára, zongorára és  
vonószenekarra 

 telemann, g. ph.
 14560 – 16 kis darab ifjúsági vonós-

zenekarra (soós a.) „leggiero”
 vanhal, j. B.
 13552 – zongoraverseny, c-dúr 2 hegedű 

és gordonka (ad. lib. nagybőgő)  
(Csurka m., vigh l.) 

 vivaldi, a.
 13865 – concerto a-moll hegedűre, 

vonósokra és csembalóra,  
op. 3, no. 6, rv 356  
(jancsovics a., vigh l.)   
„leggiero”  

 13882 – concerto g-dúr hegedűre,  
vonósokra és basso continuóra,  
rv 310 (jancsovics a.) 
„leggiero”  

 14205 – Három concerto, rv 115, 144, 161 
vonószenekarra (pejtsik)  
„leggiero”

 zempléni l.
 14288 – régi magyar táncok gyermek-  

vonószenekarra ad libitum ütő-
hangszerekkel  
„leggierissimo”

 13615 – románc és dobbantós vonósokra 
és ütőhangszerekre

 14451 – zenés utazás. európai gyermekda-
lok és népdalok gyermek-vonósze-
nekarra (Zempléni l.)  
„leggierissimo” 

gyűjtemények

 14570 Barokk zene gyermek-vonós- 
zenekarra (soós a., Zempléni l.) 
„leggierissimo”

 14653 klasszikus zene gyermek-vonós- 
zenekarra (soós a., Zempléni l.) 
„leggierissimo”  új

  európai gyermekdalok
   gyermek-vonószenekarra  

(soós a.)  
„leggierissimo”

 14336  1. kötet
 14337  �. kötet
 14304 karácsonyi muzsika gyermek-  

vonószenekarra (soós a.)  
„leggierissimo”

 14563 reneszánsz zene gyermek-  
vonószenekarra 
(soós a., Zempléni l.)  
„leggierissimo”

versenyműveK

 albrechtsberger, j. g.
 6600 – concertino in d (1769) per trom-

bula (flauto), mandora (chitarra) ed 
archi (somfai l., Kecskeméti l.) 
– pt. 

 Bach, C. Ph. e.
 8485 – concerto B-dúr oboára, vonósokra 

és csembalóra (máriássy i.) – pt.
 8487 – concerto esz-dúr szólóoboára, 

vonósokra és csembalóra   
(máriássy i.) – pt. 

 Bach, j. Chr.
 8491 – concerto esz-dúr fagottra és zene-

karra (zászkaliczky t.) – pt. 
 8622 – concerto esz-dúr csembalóra 

(zongorára) és zenekarra  
(fodor á.) – pt. 

 Bartók B.
 40077 – rapszódia zongorára és  

zenekarra, op. 1 –– kispt. 
„emb study scores”   

 Beethoven, l. van
 40060 – Hegedűverseny d-dúr, op. 61 

(darvas) „emb study scores”  
kispt.  

 40111 – Két románc, F-dúr, g-dúr (Orbán)
   „emB study scores” – kispt.
 Brahms, j.
 40073 – Hegedűverseny d-dúr, op. 77  

(darvas g.)  
„emB study scores” – kispt. 

 40083 – zongoraverseny B-dúr, op. 83  
(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.  

 Csengery D. 
   – concertino zongorára és ifjúsági 

vonószenekarra „leggiero”    új
	14606a  pt. + sz.
14606b  kétzongorás változat
 Decsényi j.
 8597 – concertino gordonkára és ifjúsági 

vonószenekarra – pt. + sz.
 13292 – gordonkaverseny – kispt.
 Devienne, F.
  – concertino B-dúr 2 klarinétra és 

zenekarra (Balassa gy., Hajdu m.) 
 8651   pt. 
 8687  zgk.
 Dubrovay l.
 13203 – concerto no. 3, trombitára és 15 

vonós hangszerre – jpt. 
„Hi-fi scores” 

  – magyar rapszódia klarinétra és ze-
nekarra liszt ferenc születésének 
200. évfordulójára  új

 147�1147�1   pt.
 14633   zgk.
 Durkó zs.
 5222 – Organismi hegedűre és zenekarra  

kispt.
 Farkas F.
 13012 – concertino no. 5 trombitára és 

vonószenekarra – pt. 
 12643 – concertino no. 4 oboára és vonó-

szenekarra – pt.
 gershwin, g.
 40122 – concerto in F zongorára és  

zenekarra (jancsovics a.)   
„emb study scores”  kispt.

 haydn, m.
12817 – concertino d-dúr 2 kürtre (vagy 

kürtre és harsonára) és zenekarra 
(murányi r. á.) – pt. 

 hidas F.
 12805 – Baroque concerto altharsonára és 

vonószenekarra – pt.
 járdányi p.
 5456 – concertino hegedűre és vonós-

zenekarra – pt. + sz.
 kocsár m.
 8745 – 5 movimenti klarinétra, vonószene-

karra és csembalóra  
(ad lib. zongorára) – pt. 

 12842 – episodi oboára (angolkürtre)  
és vonósokra – pt. 

 kurtág gy.
 14392 – ...concertante... szólóhegedűre, 

szólóbrácsára és zenekarra  
op. 42 – pt.   

 lendvay k.
 5031 – concerto hegedűre és zenekarra  

kispt.
 13427 – concerto no. 2, hegedűre és  

zenekarra – kispt.
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 liszt F.
 3197 – concerto pathétique zongorára és 

zenekarra (darvas g.) – kispt.
 40048 – Haláltánc (danse macabre)  

zongorára és zenekarra (mező i.) 
„emB study scores” – kispt.  

 40118 – i. zongoraverseny esz-dúr  
(rados f.)  
„emB study scores” – kispt.

 40068 – ii. zongoraverseny a-dúr  
(sulyok i.)  
„emB study scores” – kispt.  

 40121 – zongoraverseny esz-dúr,  
op. post. (rosenblatt, j.)  
„emB study scores” – kispt.   

 madarász i.
 14627 – concerto F (l) a fuvolára és  

vonószenekarra – pt. 
„emb Contemporary music” új

 martini, g. B.
 12800 – concerto g-dúr fuvolára, vonósok- – concerto g-dúr fuvolára, vonósok-

ra és csembalóra (Homolya i.) – pt.
  – concerto d-dúr gordonkára,  

vonósokra és csembalóra  
(Koloss i., pejtsik á.) 

 13181  pt.
 1318�  zgk.
  – concerto d-dúr gordonkára és  

zenekarra (Homolya i., pejtsik á.)  
 13�55  pt. 
 13�56  zgk.
 mendelssohn-Bartholdy, F.
 40049 – Hegedűverseny, e-moll, op. 64 

(darvas g.)
   „emB study scores” – kispt.    
 mozart, W. a.
 9016 – zongoraverseny a-dúr, Kv 488 

„philharmonia Taschenpartituren”
 40070 – zongoraverseny d-moll, Kv 466  

(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.    

 40082 – zongoraverseny c-dúr, Kv 503  
(darvas g.) 
„emB study scores” – kispt.    

 petz, j. Chr.
 13778 – Concerto pastorale két fuvolára 

(altfurulyára), vonósokra és basso 
continuóra (vigh l., jancsovics a.)  
pt. + sz. 

 pleyel, i.
  – concerto c-dúr gordonkára  

(fuvolára vagy klarinétra) és zene-
karra (pejtsik á.) 

 1304�  pt. 
 13043  zgk.
 Porpora, n. a.
  – concerto a-moll szólógordonkára 

hegedűkkel és basso continuóval  
(Orbán gy., pejtsik á.)

 1�119  pt. 
 1�80�  zgk.
 ránki gy.
 13035 – divertimento klarinétra és vonósze-

nekarra – pt. 
 8128 – raga di notte hegedűre és 

zenekarra – pt. 
 rösler-rosetti, F. a.
 12246 – concerto F-dúr oboára (fuvolára)  

és zenekarra (murányi r. á.) – pt.

 schubert, j.
  – Fuvolaverseny d-dúr, op. 1 

(máriássy i.)
 13687  pt. 
 13688  zgk.
 stamitz, k.
 6223 – concerto F-dúr klarinétra és  

zenekarra (balassa gy.) – pt. 
  – concerto B-dúr klarinétra és  

zenekarra (�. darmstädter  
Konzert) (Balassa gy., Hajdu m.)

 899�  pt. 
 8993  zgk.
 strauss, r.
 9031 – Waldhornkonzert esz-dúr, op. 11 

„philharmonia Taschenpartituren”
 sugár r.
 6717 – concertino fuvolára és ifjúsági 

vonószenekarra – pt. + sz. 
 7148 – concertino hegedűre és ifjúsági 

vonószenekarra – pt. + sz. 
 1784 – rondó zongorára és ifjúsági  

vonószenekarra – pt. + sz.
 szervánszky e.
 5721 – concerto klarinétra és zenekarra  

kispt.
 szőnyi e.
 12207 – Három ötlet négy tételben  

zongorára és kamarazenekarra  
kispt.

 telemann, g. ph.
  – concerto h-moll fuvolára,  

vonósokra és csembalóra  
(malina j., spányi m.) 

 13047  pt. 
 13048  zgk.
 – concerto e-dúr fuvolára, vonósokra 

és csembalóra  
(malina j., spányi m.) 

 1�848  pt.
 1�849  zgk.
 1�850  Concerto g-dúr fuvolára,  

két hegedűre és basso continuóra 
(malina j., spányi m.) – pt. 

 tihanyi l.
 14126 – irrlichtspiel szólóhegedűre
   és hangszeregyüttesre 

„emb Contemporary music” – pt.
 vanhal, j. B.
 13552 – zongoraverseny c-dúr 

(vigh l., Csurka m.)  – pt. + sz.
 vivaldi, a.
 40039 – a négy évszak. 4 concerto hege-

dűre, vonósokra és orgonára (vagy 
csembalóra), op. 8 rv �69, �93, 
�97, 315 (fodor á.)  
„emB study scores” – kispt.  

 6481 – concerto B-dúr két hegedűre, 
vonósokra és csembalóra, rv 5�4 
(berlász m.). – pt

 6538 – concerto d-moll. „madrigalesco” 
vonósokra és csembalóra, rv 1�9  
(Fodor á.) – pt. 

 6365 – concerto g-dúr fuvolára, vonósok-
ra és csembalóra, rv 436 (Kovács 
m.) – pt. 

 6629 – concerto c-dúr oboára,  
vonósokra és csembalóra,  
rv 451 (Károlyi p.) – pt. 

 6254 – concerto c-dúr fagottra,  
vonósokra és csembalóra  
rv 472 (Homolya i.) – pt.

 40035 – Hegedűverseny e-dúr, „il ritiro”,  
rv �56 (szabolcsi b., ephrikian, a.)  

   „emB study scores” – kispt.  
 Webern, a.
 9042 – versenymű kilenc hangszerre,  

op. �4 (fuvolára, oboára, klarinét-
ra, kürtre, trombitára, harsonára, 
zongorára,hegedűre és brácsára) 
„philharmonia Taschenpartituren”

 Werner, g. j.
 4097 – Koncertáló darabok csembalóra 

vagy orgonára és kamarazene-
karra (vécsey j.) – pt. 

soroZaToK

album sorozat zongorára

 138�6  albéniz album (Héra a., sármai j.)
   Bach album (máriássy i.)
 70�8   1. kötet
 7051   �. kötet
 13774  Balakirev album (Kováts g.)
 43544354  Beethoven album �. kötet�. kötet
 13775  Borodin album (Kováts g.)
 50�1  Brahms album
   Couperin album (gát j.)
 7377  1. kötet 1. kötet1. kötet
 83�6  �. kötet �. kötet�. kötet
 7464  Dohnányi album (jancsovics a.)
   1. kötet 1. kötet1. kötet 
 138�7  Dvořák album (Héra a., sármai j.)
   grieg album (jancsovics a.)
 7�63  1. kötet 1. kötet1. kötet
 7830  �. kötet �. kötet�. kötet
 5546  haydn album
   händel album
 6990  1. kötet 1. kötet1. kötet
 6991  �. kötet �. kötet�. kötet
 13911  kjui album (Kováts g.)
 13776  ljadov album (Kováts g.)
 4546  mendelssohn album
 43�3  mozart album
 7017  muszorgszkij album
   purcell album (máriássy i.)(máriássy i.)
 7553  1. kötet 1. kötet1. kötet
 8�7�  �. kötet �. kötet�. kötet
 13817  rimszkij-korszakov album  

 (Kováts g.)(Kováts g.)
 13777  rubinstein album (Kováts g.)
 1�406  saint-saëns album (Kováts g.)
   schumann album (jancsovics a., 
    rados a.)rados a.)
 7�93  1. kötet 1. kötet1. kötet
 7�94  �. kötet �. kötet�. kötet
 136�3  szkrjabin album (both l.)

album sorozat hegedűre

 538�  paganini album (ney T.)
 3481  strauss album
 564�  vivaldi album (nagy o.)

ver
sen

ym
ű

vek
, so

r
o

zato
k



74

a romantika mesterei (zongorára)

 Chopin, F.
 6787 – Keringők 
 6788 – mazurkák 
 12057 – noktürnök (Kováts g.)  
 7174 – prelűdök
 mendelssohn-Bartholdy, F.
 7354 – dalok szöveg nélkül (Kovács g.) 
 13983 – szentivánéji álom. szvit, op. 61  

(Kováts g.) 
 schubert, F.
 3992 – impromptus et moments  

musicaux 
 7355 – Keringők (Hambalkó e.) [2/3]  
 schumann, r.
 7146 – Kinderszenen, op. 15 (Károlyi p.)
 

Concert Band

 Balázs á.
  – előjáték fúvószenekarra  
 13143  pt. 
 13144  sz.
  – Fanfárverbunk fúvószenekarra   
 13300  pt. 
 13301  sz. 
  – musica piccola fúvószenekarra   
 1�874  pt. 
 1�875  sz. 
  – négy kép ifjúsági fúvószenekarra   
 1�368  pt. 
 12368SET pt. + sz. 
  – régi magyar táncok gömörből 

ifjúsági fúvószenekarra
 14737  pt. 
	14737SET  pt. + sz. 
 Bogár I.
  – Hellas – görög szvit fúvószenekarra
 14690  pt.
 14690SET	 pt. + sz.
  – székely legényes klarinétra és 

fúvószenekarra   
 1�783  pt. 
 1�784  sz. 
 Debussy, C.
  – Két prelűd fúvószenekarra  

(marosi l.) 
 1�9�0  pt. 
 1�9�1  sz. 
 Dubrovay l.
  – Kis szvit fúvószenekarra
 14493  pt.
	14493SET	 pt. + sz.
  – tavaszi szimfónia fúvószenekarra
 14686  pt.
	14686SET  pt. + sz.
 erkel F.
  – Fegyvertánc a dózsa györgy c. 

operából ifjúsági fúvószenekarra 
(pécsi j.)

 147�3  pt.
 14723SET  pt. + sz.
 Farkas a.
  – népdalszvit fúvószenekarra 

(farkas a. T.)
 14705  pt.
	14705SET  pt. + sz.

  – Üveges tánc ifjúsági  
fúvószenekarra (farkas a. T.)

 14706  pt.
 14706SET  pt. + sz.
 galli j.
  – négy ének szent istván királyról 

ifjúsági fúvószenekarra
 147�4  pt.
14724SET  pt. + sz.
 gulyás l.
  – széki muzsika fúvószenekarra   
 1�808  pt. 
 1�809  sz. 
 hidas F.
  – concertino fúvószenekarra   
 1�497  pt.  
 1�498  sz. 
 13683 – etűd fúvószenekarra – pt. + sz.
  – Fantázia és fúga fúvószenekarra   
 13039  pt. 
 13040  sz. 
  – i. népdal-szvit fúvószenekarra   
 13145  pt. 
 13145SET  pt. + sz. 
  – ii. népdal-szvit fúvószenekarra   
 13147  pt. 
 13147SET  pt. + sz. 
  – rapszódia basszusharsonára és 

fúvószenekarra
 1�476  pt. 
 1�477  sz. 
 1�478  harsona-zongorakivonat
  – szvit ifjúsági fúvószenekarra   
 1�479  pt.  
 1�480  sz. 
  – vidám zene ifjúsági fúvószenekarra   
 1�431  pt. 
 12431SET  pt. + sz.
 hollós l.
  – Kőrispataki csárdás 

fúvószenekarra
 1�47�   pt. 
 1�473  sz. 
 kovács m.
  – Botoló-tánc fúvószenekarra   
 1�955  pt.
 1�956  sz. 
 lendvay k.
  – concertino zongorára, fúvós- és 

ütőhangszerekre és hárfára   
 1�536  pt. 
 1�537  sz. 
 4348  zongorakivonat
  – Fúvós-szimfónia fúvószenekarra
 14691  pt.
 14691SET  pt. + sz.
  – Három farsangi maszk  

fúvósegyüttesre, ütőhangszerekre 
és zongorára   

 1�370  pt. 
 1�475  sz. 
  – mesemondó-tánc fúvószenekarra   
 1�371  pt. 
 1�481  sz. 
  – senza sordina trombitára és 

fúvószenekarra   
 13�97  pt. 
 13�98  sz. 

  – Ünnepi játék nyitány 
fúvószenekarra   

 13141  pt. 
 1314�  sz.  
 sebestyén a.
  – marcia piccola fúvószenekarra   
 1�916  pt. 
 1�917  sz. 
  – vidámságok fúvószenekarra   
 1�918  pt. 
 1�919  sz.
 zempléni l.
  – utazás európában ifjúsági 

fúvószenekarra
 14769  pt.
 14769SET  pt. + sz.

emB Contemporary music

 Balassa s.
 14810 – trombitaverseny – zgk.  új
 Bozay a.
 14219 – iii. vonósnégyes, op. 40 „az év-

szakfordulók ünnepei”  – pt. + sz.
 Csapó gy.
 14430 – a desert march zongorára 

[sivatagi menetelés]  
 14513 – Hímzésminták a megrepedt Föld 

arculatára két klarinétra és  
fagottra –– pt. + sz.

 14471 – Oldal’zó ária fekete lyukon  
b-klarinétra 

 14280 – phrag mental Friezes  
klarinétra (és basszusklarinétra), 
hegedűre, gordonkára, zongorára 
és három woodblock-ra (egy játé-
kos) – pt. + sz.

 14231 – sutræcitations énekhangokra és 
négy hangszerjátékosra – jpt. 

 14347 – tundragobelin. Finnegan’s dreams 
klarinétra, hegedűre, gordonkára 
és zongorára  – pt. + sz.

 Dargay m.
 14615 – albumlapok – „városligeti fasor 33” 

fuvolára és zongorára
 14616 – First words after the last  

preparált zongorára, vibrafonra 
és gordonkára – jpt.

 Dinyés D.
 14617 – Komment und zauberflöte  

mezzoszoprán hangra, ad lib. fuvo-
lára, hegedűre, gordonkára  
és zongorára – jpt.

 14618 – próza zongorára
 Dubrovay l.
 14760 – öt zongoradarab új
  Futó B.
 14620 – just a song férfihangra és  

zongorára
 14619 – müller–schubert: der leiermann 

alt hangra, két szinuszgenerátorra, 
két klarinétra és zongorára négy 
kézre – pt. + sz.

 horváth Balázs
 14321 – alterego, autópálya-leágazás 

szaxofon-kvartettre – pt. + sz.
 14397 – és a jég is zajlik körülötted fuvolára 

és zongorára 
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 14387 – Kvintett három előadóra (klarinétra, 
csellóra és zongorára) –– pt. + sz.

 14398 – sorok, szavak, betűk...
   mezzoszoprán hangra, hegedűre 

és fagottra parti nagy l. verseire
   jpt. + sz.
 14396 – szimmetria – aszimmetria  

fuvolára, brácsára és hárfára   
   pt. + sz.
 kocsár m.
 14236 – rapszódia harsonára, zongorára 

és ütőhangszerekre – pt. + sz.
 14153 – szonáta szólóhegedűre 
 14178 – szvit három harsonára – pt. + sz.
 13920 – változatok szólógordonkára 
 kondor á.
 14482 – douze coups. Hegedűduók 
 14431 – Hastières-dalok szoprán hangra, 

cimbalomra és kürtre (F) – jpt.  
 14481 – Hälfte des lebens – ein ereignis 

gordonkára és zongorára 
 14433 – joyance – for saint julius 

Hydrophilos fuvolára / piccolóra, 
hárfára, hegedűre, brácsára és 
gordonkára – pt. + sz.

 14432 – Old Bockhampton tunes  
Th. Hardy verseire mezzoszoprán 
hangra és hegedűre (a) – jpt.  

 14436 – positions bariton hangra és  
klarinétra (n) – jpt. 

 14548 – schattenwelt, schlachtfeld.  
   nyolc duó klarinétra és hegedűre
   jpt.
 14483 – tayil narrátorra és 8 hangszerre 

pt. + sz. 
 14549 – variations on a double klarinétra 

és zongorára
 madarász i.
 14627 – concerto F (l) a fuvolára és  

vonószenekarra – pt. új
 14628 – Haszid történetek rézfúvós  

kvintettre – pt. + sz. új
 14631 – Hímzett hangok fuvolára, szoprán-

hangra, hegedűre, szintetizátorra 
és két bongóra – pt. + sz. új

 orbán gy.
 13806 – szonáta fagottra és zongorára
 petrovics e.
 14279 – rapszódia no. 2a szólógordonkára 

(mező l.) 
 sári j.
 14057 – echóhoz egy szóló, vagy öt-nyolc 

(kilenc) dallamhangszerre
 sáry l.
 14551 – el viaje definitivo – a végső utazás 

juan ramón jiménez versére 
szoprán hangra és három dallam-
hangszerre (sp.) – pt. + sz.

 14771 – Kamarazene tetszőleges együtte-
sekre. zenei társasjátékok, kreatív 
zenei gyakorlatok – jpt. új

 13758 – magnificat szoprán hangra és egy 
vagy három fuvolára 

 14263 – tánczene (1987–2000).  
szóló- és kamaraművek gyűjtemé-
nye – pt. + sz.

 14296 – utazás ixtlán felé egy juan  
ramón jiménez versrészletre 
szoprán hangra és 4/8/1� vonós 
vagy fúvós hangszerre (n)  
– pt. + sz. 

 serei zs.
 14484 – albumlapok és közjátékok zongorára 
 14541 – Három kínai négysoros li-tai po 

verseire mezzoszoprán hangra és  
zongorára

 14394 – l’ombre sur les structures  
pliées. Hommage à pierre  
boulez két klarinétra és öt vonós 
hangszerre – pt.

 14485 – serenade kürtre és kamaraegyüt-
tesre – pt. 

 szőllősy a.
 14352 – addio per violino principale  

e 9 archi – pt.
 14174 – passacaglia achatio máthé  

in memoriam per violoncello solo  
e quartetto d’archi – pt. + sz.

 13677 – vonósnégyes – pt. + sz. 
 tihanyi l.
 14053 – a szelek csendje kamara- 

együttesre – pt.
 14157 – árnyjáték gordonkára, klarinétra  

és zongorára – pt. + sz.
 14126 – irrlichtspiel szólóhegedűre és 

hangszeregyüttesre – pt.
 14079 – jan jansson utazása dániából 

dániába, szólófuvolára 
 14358 – linos hárfára 
 14770 – nyolc invokáció a Hold fázisaihoz 

mélyhegedűre és zongorára új
 14042 – summer music hat hangszerre – pt.
 tornyai p.
 14797 – QuatreQuatours (2010) 

kamaraegyüttesre,  
„emb Contemporary music” – pt.

 vajda j.
 13840 – Könnyű szonatina zongorára
 vidovszky l.
 14154 – Kilenc kis Kurtág-köszöntő korál (1) 

két klavírra; (�) két kézre
 14197 – más gymnopédiák zongorára
 13890 – német táncok vonósnégyesre  

jpt.
 13838 – soft errors kamaraegyüttesre  

pt. + sz.
 14318 – 12 vonósnégyes – pt.

emB study scores
(Kispartitúrák)

 Bach, j. s.
 40101 – 388 négyszólamú korál  

(dobra j.)  
  – das wohltemperierte Klavier  

(lantos i.)
 40041  1. kötet, BWv 846–869 
 40042  2. kötet, BWv 870–893 
 40089 – Hat brandenburgi verseny, 

BWv 1046–1051 (máriássy i.)  
 40043 – invenciók és sinfoniák,  

BWv 772–801 (solymos p.)
 40113 – jános-passió, BWv 245  

(máriássy i.)  

  – Kantáták 
 40067  no. �1 (ich hatte viel bekümmer-

nis) (darvas g.)  
 4006�  no. 56 (Kreuzstab) (darvas g.)  
 40065  no. 80 (ein feste burg ist unser   

gott) (darvas g.)  
 40061  no. 106 (actus tragicus)  

 (darvas g.)  
 40066  no. 140 (Wachet auf, ruft uns die   

stimme) (darvas g.)  
 40078  no. �1� (parasztkantáta) (mer hahn  

 en neue oberkeet) (nagy o.)  
 40047 – magnificat, BWv 243 (darvas g.)  
 40114 – máté-passió, BWv 244 (máriássy i.)  
 40119 – 4 Ouverturen (suiten)  

BWv 1066–1069 (máriássy i.)
  – összes orgonaműve  

(Zászkaliczky T.) 
 40090  1–2. prelúdiumok és fúgák i–ii
 40091  3–4. toccaták és fúgák, Fantáziák  

és fúgák, passacaglia, egyéb   
művek

 40093  7–8. Klavierübung iii, Korálok,  
„neumeister korálok”

 40094  9–10.triószonáták, triók, concertók
 40095  11. die Kunst der fuge
 40079 – szvit no. 2, h-moll, BWv 1067  

(máriássy i.)  
 Bartók B.
 40071 – erdélyi táncok
 40033 – i. szvit zenekarra, op. 3
 40034 – i. vonósnégyes, op. 7 (dille, d.)  
 40053 – Két arckép zenekarra, op. 5  

(dille, d.)  
 40056 – Két kép, op. 10   
 40055 – magyar képek     
 40077 – rapszódia zongorára és  

zenekarra, op. 1   
 40032 – román tánc zenekarra (dille, d.)  
 Beethoven, l. van
 40060 – Hegedűverseny (d-dúr) op. 61  

(darvas g.)  
  – szimfóniák (darvas g.)
 40003  no. 1 C-dúr, op. �1 
 40004  no. � d-dúr, op. 36 
 40005  no. 3 esz-dúr „eroica”, op. 55 
 40011  no. 4 b-dúr, op. 60 
 40019  no. 5 c-moll, op. 67 
 400�0  no. 6 f-dúr „pastorale”, op. 68 
 400��  no. 7 a-dúr, op. 9� 
 400�3  no. 8 f-dúr, op. 93 
 40036  no. 9 d-moll, op. 1�5 
 40111 – Két románc (F-dúr, g-dúr)  

(orbán gy.)  
  – zongoraszonáták (solymos p.)
 40086  1. kötet 
 40088  3. kötet 
 Brahms, j.
 40073 – Hegedűverseny d-dúr, op. 77  

(darvas g.)  
 40044 – ii. szimfónia d-dúr, op. 73  

(darvas g.)  
 40046 – variációk egy Haydn-témára,  

op. 56/a (darvas g.)  
 40083 – zongoraverseny B-dúr, op. 83  

(darvas g.)  
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 Couperin, F.
  – pièces de clavecin (gát j.)
 40007  �. kötet 
 40008  3. kötet
 40009  4. kötet
 Csajkovszkij, p. i.
 40072 – rómeó és júlia – nyitányfantázia 

(darvas g.)  
 40052 – vonósszerenád, op. 48  

(darvas g.)  
 Debussy, C.
 40038 – a tenger. Három szimfonikus vázlat 

(darvas g.)  
 40015 – egy faun délutánja. prelűd 
   (darvas g.)  
 40001 – tavasz. szimfonikus szvit  

(jancsovics a.)  
 40045 – Három noktürn (darvas g.)
 Dohnányi e.
 40130 – iii. vonósnégyes, a-moll, Op. 33
 Dvořák, a.
 40080 – iX. szimfónia „Új világ” op. 95 

(jancsovics a.)  
 erkel F.
 40058 – Hunyadi lászló – nyitány     
 Franck, C.
 40084 – szimfónia d-moll (jancsovics a.)  
 gershwin, g.
 40122 – concerto in F zongorára és  

zenekarra (jancsovics a.)  
 40120 – egy amerikai párizsban  

(jancsovics a.)  
 goldmark k.
 40059 – sakuntala – nyitány, op. 13
 haydn, j.
 40002 – die sieben Worte. Oratórium  

négy szólóhangra, vegyeskarra  
és zenekarra (fodor á.)  

  – szimfóniák
 40026  no. 45 fisz-moll, „Búcsú”  

(fodor á.)  
 400�5  no. 83 g-moll, „a tyúk” (fodor á.)  
 40017  no. 85 b-dúr, „a királyné”  

 (jancsovics a.)  
 40010  no. 88 g-dúr (jancsovics a.)  
 401�3  no. 9� g-dúr, „oxford”  

 (jancsovics a.)  
 400�4  no. 94 g-dúr, „üstdob” (fodor á.)  
 40031  no. 96 d-dúr, „Csoda” (fodor á.)  
 40030  no. 100 g-dúr, „Katona” (fodor á.)  
 400�7  no. 101 d-dúr, „az óra” (fodor á.)  
 400�9  no. 103 esz-dúr, „üstdobpergés”   

(fodor á.)  
 400�8  no. 104 d-dúr, „london” (fodor á.)  
 kodály z.
 40124 – i. vonósnégyes, op. 2   
 kurtág gy.
 40128 – Quartetto per archi, op. 1   
 liszt F.
 40118 – i. zongoraverseny esz-dúr  

(rados f.)  
 40068 – ii. zongoraverseny a-dúr  

(sulyok i.)  
 40121 – zongoraverseny esz-dúr,  

op. post. (rosenblatt, j.)  
 40125 – À la chapelle sixtine. Fantaisie 

pour orchestre (mező i.)  
 40116 – études d’exécution transcendante 

pour piano (gárdonyi Z., szelényi i.)  
 

 40048 – Haláltánc (danse macabre)  
zongorára és zenekarra (mező i.)  

 40126 – les préludes. szimfonikus  
költemény  (mueller, r. Ch.)

 40051 – légendes zenekarra (schnapp, F.)  
 40064 – mefisztó-keringő zenekarra  

(sulyok i.)  
 40081 – szent erzsébet legendája.  

oratórium (sulyok i.)  
 40115 – szonáta h-moll zongorára  

(boronkay a.)
 40069 – tasso. szimfonikus költemény  

(balla gy.)  
 mendelssohn-Bartholdy, F.
 40049 – Hegedűverseny e-moll, op. 64  

(darvas g.)  
 40075 – szentivánéji álom. Kísérőzene  

(darvas g.)  
 mozart, W. a.
 40021 – egy kis éji zene, Kv 525  

(darvas g.)  
 40040 – requiem, Kv 626 (darvas g.)  
  – szimfóniák (darvas g.)
 4001�  Kv �01, a-dur 
 40050  Kv 319, b-dúr 
 40063  Kv 385, d-dúr, „Haffner” 
 40037  Kv 4�5, C-dúr, „linzi” 
 40014  Kv 504, d-dúr, „prágai” 
 40018  Kv 543, esz-dúr 
 40013  Kv 550, g-moll 
 40016  Kv 551, C-dúr, „jupiter” 
 40070 – zongoraverseny d-moll, Kv 466  

(darvas g.)  
 40082 – zongoraverseny c-dúr, Kv 503  

(darvas g.)  
 smetana, B.
  – Hazám (jancsovics a.)
 40106  „vyšehrad”
 40076  „moldva” 
 40107  „Šárka” 
 40108  „cseh erdőkön és mezőkön” 
 40109  „Tábor” 
 40110  „blaník” 
 vivaldi, a.
 40039 – a négy évszak. 4 concerto hegedű-

re, vonósokra és orgonára  
(vagy csembalóra), op. 8  
rv �69, �93, �97, 315 (fodor á.) 

40035 – Hegedűverseny e-dúr, „il ritiro”,  
rv �56 (szabolcsi b., ephrikian, a.)  

 Weiner l. 
 40129 – divertimento no. 1 op. 20 

emB urtext

 Bach, j. Chr.
 8977 – sonata per flauto e cembalo  

(pianoforte) (orbán gy.)  
 Bach, j. s.
 8636 – 6 partite per il clavicembalo  

BWv 825–830 (pertis zs.)  
 7212 – angol szvitek, BWv 806–811 

(Zászkaliczky T., pertis Zs.)  
  – das wohltemperierte Klavier  

(lantos i.)
 8015  1. kötet, BWv 846–869 
 8016  2. kötet, BWv 870–893 
 7190 – Francia szvitek, BWv 812–817 

(Zászkaliczky T., pertis Zs.)  

 6913 – Háromszólamú invenciók  
(15 sinfonien) BWv 787–801  
(solymos p.)  

 6912 – Kétszólamú invenciók,  
BWv 772–786 (solymos p.)  

 Beethoven, l. van
  – zongoraszonáták  

(solymos p.)
 88��  1. kötet
 88�3  �. kötet 
 88�4  3. kötet 
 Corelli, a.
  – 12 sonate per violino e basso conti-

nuo, op. 5 (Homolya i., devich s.) 
 12050  1/a kötet nos. 1–4
 12051  1/B kötet nos. 5–8
 12265   2. kötet nos. 9–12
 händel, g. F.
  – sonate per flauto e basso  

continuo (malina j., martos l.)
 13404  1. kötet – flauto traverso
 13405  2. kötet – flauto dolce
 12309 – 6 sonate per violino e basso  

continuo (garay gy., pertis Zs.)  
 hotteterre, j.-m.
  – suites pour flûte trav. (flûte à bec, 

hautbois, violon) e basse  
continue (máriássy i.)

 13901  op. � 
 1390�  op. 5 
 locatelli, p.
 14067 – 6 sonate a tre per due violini o 

flauti traversi e basso continuo,  
op. 5 (malina j., Klembala g.)  

 marcello, B.
  – 12 sonate per flauto e basso con-

tinuo, op. � (máriássy i.) 
 13476  nos. 1–6
 13477  nos. 7–12
 13547 – 6 sonate per violoncello e basso 

continuo, op. 1  
(máriássy i., pejtsik á.)

 mestrino, n.
 14663 – tre duetti concertanti per due 

violini, op. 3 (Kertész i.) új
 Quantz, j. j.
 14362 – 5 sonate per flauto e basso  

continuo (Csalog b., papp r.)
 scarlatti, D.
  – 200 sonate per clavicembalo  

(pianoforte) (balla gy.)
 7817  1. kötet
 8�68  �. kötet
 8480  3. kötet
 8666  4. kötet
 telemann, g. ph.
 13542 – sonaten für Blockflöte und Basso 

continuo (malina j., gyenge e.)  
 vivaldi, a.
 13439 – 9 sonate per violoncello e basso 

continuo (pejtsik á., máriássy i.) 
 viviani, g. B.
 14252 – capricci armonici per violino e 

basso continuo, op. 4 (Kertész i., 
spányi m.)

gyűjtemény
  
  7487  notenbüchlein für anna 

magdalena Bach (sulyok i.) 
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hi-Fi scores (játszópartitúrák)

 Balassa s.
 13050 – Három fantázia zenekarra, op. 36   
 Bozay a.
 12465 – trapéz és korlát. Kantáta  

pilinszky j. verseire szoprán és 
tenor hangra, vegyeskarra és 
zenekarra, op. 1�   

 Csemiczky m.
 12862 – antiphonae no. 1, vonós  

hangszerekre
 13246 – commedia senza parole  

fuvolára, trombitára, cimbalomra, 
két hegedűre és nagybőgőre

 12592 – laterna magica kamaraegyüttesre    
 12813 – …lépésről-lépésre, zenekarra    
 12385 – maqam. 6 duó fuvolára és 

mélyhegedűre 
 13532 – partita fagott szólóra    
 13086 – sinfonietta zenekarra    
 12387 – szonáta szólóhegedűre
 Dubrovay l.
 8432 – a� hegedűre, gordonkára, ütőkre, 

zongorára és szintetizátorra
 13203 – concerto no. 3, trombitára és tizen-

öt vonós hangszerre    
 13205 – iii. vonósnégyes. Hommage à Bartók    
 Durkó zs.
 13458 – Klarinét szextett öt klarinétra és 

zongorára    
 13837 – Oktett fafúvós-együttesre    
 gotskosik, o.
 13456 – seven inventions and cadence  

(ii. vonósnégyes) – pt. + sz.   
 hollós m.
 12364 – dúli-dúli. Klarinét-trió   
 12822 – ének, hajolj ki ajkamon, mélyhege-

dű szólóra 
 jeney z.
 13069 – 12 dal énekhangra, hegedűre és 

zongorára e. e. cummings,  
Tandori d., W. blake, Weöres s.  
és f. Hölderlin verseire    

 12686 – az örök folyosó, a cappella vegyes-
karra vagy vegyeskarra és hangszer-
együttesre, babits m. versére    

 12737 – cantos para todos. tre canti per 
soprano e sette strumenti sulla 
poesie di g. millan    

 12491 – monody in memoriam igor 
stravinsky, H. melville versére, 
énekhangra és zongorára    

 12938 – soliloquium no. 1/a, szólófuvolára    
 12599 – solitude nőikarra és zongorára  

H. d. Thoreau szövegeire    
 13617 – something Found kamara- 

együttesre
 12601 – something like 25 vonós  

hangszerre 
 12600 – something round 25 vonós 

hangszerre
 12474 – sostenuto zenekarra    
 jereb e.
 12595 – musica trombonissima 12  

harsonára
 12937 – Quadriga négy harsonára    

 kalmár l.
 13199 – ad blasium. Két tétel rézfúvósötösre    
 12995 – Hora eius. 8 motetta három  

szoprán hangra    
 12444 – monologo 4, gordonka szólóra    
 12861 – Olvasmányok kamaraegyüttesre    
 károlyi p.
 7281 – motivo 1, mélyhegedűre
 kocsár m.
 13312 – echos no. 1, kürtre
 lendvay k.
 12284 – jelenetek. Kantáta szoprán és 

basszbariton szólóra és zenekarra 
Th. mann „józsef és testvérei” 
tetralógiájából    

 13499 – tiszteletem mr. goodman! klarinét 
szólóra    

 márta i.
 13320 – Babaházi történet négy vagy öt elő-

adóra (ütőhangszeres kamarazene)
 orbán gy.
 13219 – Hymnus cimbalomra    
 13087 – serenata zenekarra    
 13243 – serenata no. 2, zenekarra    
 reményi a.
 12585 – epilógus i. de profundis  

(130. zsoltár) kürtre és zongorára    
 12734 – epilógus ii. a rorate coeli grego-

rián témára kürtre és zongorára   
 13531 – rapszódia szólófuvolára     
 13062 – solo „à livre ouvert” gordonkára   
 sári j.
 13862 – capriccio disciplinato gordonkára 

és zongorára    
 12940 – mosaiken két zongorára    
 12941 – movimento cromatico dissimulato 

fuvolára, zongorára és ütőhangsze-
rekre   

 sáry l.
 12113 – a hangzók változásai vegyeskar-

ra, hegedű(k)re, brácsá(k)ra és 
cselló(k)ra

 12547 – concerto classico per orchestra da 
camera    

 12454 – in memoriam igor stravinsky  
�4 fúvós hangszerre    

 13365 – öt melankolikus ének szoprán 
hangra és zongorára

 13000 – párhuzamos mozgások négy 
hangszercsoportra    

 12391 – socrates utolsó tanítása szoprán 
szólóra és zongorára    

 12999 – tájkép c-ben zongorára és három 
dallamhangszerre    

 serei zs.
 12072 – ív hegedűre vagy brácsára és 

zongorára    
 12445 – rege három hangszerre    
 12073 – vélt találkozás preparált zongorára    
 székely e.
 12420 – sonata per violino solo     
 13227 – szonáta klarinétra és zongorára   
 vajda j.
 13063 – just for you gordonkára    
 vitale, C.
 13457 – tacet quartetto d’archi

hits & rarities – zongorára

 14654  Beethoven (péteri j.) új
 146��  liszt (péteri j.)
 14658  schumann (péteri j.) új
 14695  scarlatti 16 sonatas (péteri j.) új

itáliai csembaló- és orgona- 
muzsika a 17. és 18. századból
(Közreadja Bartók Béla)

 Ciaia, a. B. della
  – szonáta g-dúr 
 13605  1. kötet: Toccata
 13606  �. kötet: Canzone 
 13607  3. kötet: primo Tempo 
 13608  4. kötet: secondo Tempo 
 Frescobaldi, g.
 13578 – Fúga g-moll 
 13577 – toccata g-dúr 
 marcello, B.
 13572 – szonáta B-dúr 
 rossi, m.
 13573 – toccata no. 1 c-dúr 
 13574 – toccata no. 2 a-moll
 13575 – tre correnti 
 zipoli, D.
 13579 – pastorale c-ben

moments musicaux hegedűre
(sorozatszerkesztő tátrai vilmos)

 Bach, j. s.
 13748 – air, BWv 1068/ii (Orbán gy.)  
 Brahms, j.
 13713 – magyar tánc no. 5  

(joachim j., répássy gy.)  
 13749 – Bölcsődal (mostras, c.)  
 Daquin, l.-C.
 13715 – a kakukk (répássy gy.)  
 Dvořák, a.
 13703 – Humoreszk (rechfeld, F.)  
 Fibich, z.
 13704 – poème (Kubelik, j.)  
 gossec, F.-j.
 13706 – gavott (Burmester, W.)  
 hubay j.
 13747 – zephir, op. 30, no. 5 
 monti, v.
 13700 – csárdás 
 mozart, W. a.
 13722 – adagio, Kv 261  

(orbán gy., pallagi j.)
 pierné, g.
 13709 – szerenád 
 raff, j.
 13745 – cavatina 
 rimszkij-korszakov, ny.
 13724 – a dongó (pallagi j.)  
 rubinstein, a.
 13710 – a rokka (répássy gy.)  
 saint-saëns, C.
 13725 – a hattyú (pallagi j.)  
 schubert, F.
 13702 – am meer (Wilhelmj, a.)  
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 schubert, F. (von Dresden)
 13701 – a méhecske, op. 13, no. 9 
 vivaldi, a.
 13714 – siciliano, rv 256/ii  

(répássy gy., d. Kelemen l.) 

moments musicaux gordonkára
(sorozatszerkesztő pejtsik árpád)

 Bach, j. s.
 13626 – arioso
 Boccherini, l.
 13631 – menüett (goltermann, g.)  
 Brahms, j.
 13630 – Keringő, op. 39, no. 15  
 Chabran, f.
 13597 – allegro rondo (nachéz, t.) 
 Csajkovszkij, p. i.
 13593 – noktürn, op. 19, no. 4  

(fitzenhagen, W.) 
 elgar, e. W.
 13884 – salut d’amour, Op. 12 
 Fauré, g.
 13583 – siciliano, op. 78  
 goens, D. van
 13595 – tarantella, op. 24  
 goltermann, g.
 13889 – capriccio  
 gounod, Ch.
 13887 – ave maria  
 granados, e.
 13596 – madrigál  
 leclair, j.-m. (idősebb)
 13633 – a tamburin (nachéz, t.)  
 lee, s.
 13629 – gavott, op. 112  
 marie, g.
 13598 – la cinquantaine 
 massenet, j.
 13886 – mélodie – elégie, op. 10, no. 5
 13635 – thaïs (méditation)  

(delsart, j.)  
 mendelssohn-Bartholdy, F.
 13582 – dal szöveg nélkül, op. 109 
 offenbach, j.
 13599 – musette  
 paradis, m. t. von
 13624 – sicilienne  
 Popper d.
 13634 – mazurka, op. 51  
 rimszkij-korszakov, ny.
 13628 – Hindu dal (Klengel, j.) 
 rossini, g.
 13625 – una lacrima [Könnycsepp]  
 rubinstein, a.
 13594 – melódia, op. 3, no. 1  

(popper, d.) 
 saint-saëns, C.
 13585 – a hattyú  
 schubert, F.
 13627 – ave maria, op. 52, no. 4  

(popper, d.)
 13586 – moment musical, op. 93, no. 3  
 13885 – szerenád d 957 
 schumann, r.
 13584 – álmodozás, op. 15 no. 7  
 tartini, g.
 13632 – grave (grützmacher, Fr.)

 vecsey F.
 13888 – valse triste 

musica per chitarra

 albéniz, i.
 13462 – Két spanyol tánc két gitárra,  

op. 164 (Tokos Z.)  
 8818 – gitárdarabok (velasco, v. g.)
 Bach, j. s.
 8309 – lantművek (sárközy g.)  
 13184 – lantszvit, BWv 997 (tokos z.)  
  – szonáták és partiták (mosóczi m.)
 8426  1. kötet: BWv 1001–1003 
 8527  2. kötet: BWv 1004–1006 
 Bach, W. fr.
 12608 – Hat darab (tokos z.)  
 Bakfark B.
 	 	Bakfark	B.	összes	művei:
 7031 – a lyoni lantkönyv  

(Homolya i., Benkő d.)  
 7793 – a krakkói lantkönyv (Opera omnia) 

(Homolya i., Benkő d.)  
 Beethoven, l. van
 7396 – szonatina és adagio WoO 43 két 

gitárra (Benkő d.)  
 7993 – szonatina és variációk két gitárra 

(Benkő d.)  
 Brocá, j.
 8747 – spanyol gitárzene (Benkő d.)  
 Cabezón, a. de
 13250 – nyolc könnyű darab (mosóczi m.)  
 Capirola, v.
 12554 – Fantáziák és táncok (Benkő d.)  
 Carulli, F.
 8821 – előadási darabok gitárra  

(Benkő d.)  
 Chopin, F.
 12379 – négy mazurka (tokos z.)  
 Couperin, F.
 7578 – Hat darab két gitárra  

(vereczkey l.)  
 8660 – les folies françoises ou les  

dominos [francia bolondságok 
avagy a dominók], két gitárra 
(mosóczi m.)  

 7669 – Tizenkét darab gitárra (vereczkey l.)  
 Daquin, l.-C.
 8820 – a kakukk, két gitárra (Kováts B.)
 Debussy, C.
 12961 – golliwogg’s cake Walk, két gitárra 

(roth e.)   
 8661 – Hat darab, két gitárra  

(vereczkey l.)  
 8607 – Hat darab gitárra (vereczkey l.)  
 Diabelli, a.
 8866 – szonáta gitárra (Benkő d.)  
 Dowland, j.
 8769 – táncok és fantáziák (Benkő d.)  
 8479 – tizenkét könnyű darab gitárra  

(Benkő d.)   
 Dvořák, a.
 13970 – Humoreszk gordonkára vagy mély-

hegedűre és gitárra  
(Kedves T., Tokos Z., décsi Zs.)

 Frescobaldi, g.
 13248 – táncok és variációk  

(mosóczi m., Zaszlavik gy.)  

 Fusz j.
 7381 – Kvartett gitárra, hegedűre,  

brácsára és gordonkára, op. 1  
(vereczkey l.)  

 giuliani, m.
 12046 – duo concertante fuvolára (vagy 

hegedűre) és gitárra, op. 85  
(Benkő d.)  

 12182 – Három rondó gitárra (Benkő d.)  
 8932 – sonata brillante, op. 15  

(Benkő d.)  
 8931 – tíz könnyű darab (Benkő d.)  
 händel, g. F.
 12243 – Könnyű darabok gitárra  

(Tokos Z.)  
 13175 – air con variazioni két gitárra  

(Tokos Z.)
 hume, t.
 13721 – Két trió (roth e.)  
 joplin, s.
 12496 – ragtime. Két darab két gitárra  

(fodor f.)  
 12183 – ragtime. 2 darab gitárra  

(fodor f.)  
 le roy, a.
 12274 – Fantáziák és táncok gitárra  

(ortega, j.)
 mertz, j. k.
 13157 – 6 ländler (tokos z.)  
 13519 – 6 válogatott darab  

(szendrey-Karper l.)  
 13408 – gyakorlatok és könnyű stílus-

tanulmányok gitárra  
(szendrey-Karper l.)

 milano, F. da
 13269 – 14 fantázia  

(mosóczi m., Zaszlavik gy.)  
 mozart, W. a.
 12858 – rövid darabok (tokos z.)  
 newsidler, m.
 8880 – 10 könnyű tánc (Benkő d.)  
 purcell, h.
 8537 – darabok gitárra (sárközy g.)  
 rameau, j.-ph.
 12273 – Három darab két gitárra  

(ortega, j.)  
 rossini, g. – Carulli, F.
 12036 – a tolvaj szarka. nyitány fuvolára, 

hegedűre és gitárra  
(Benkő d., pallagi j.)  

 saint-saëns, C.
 13969 – a hattyú gordonkára  

(vagy brácsára) és gitárra  
(Kedves T., Tokos Z., décsi Zs.)  

 scarlatti, D.
 7665 – öt szonáta, két gitárra  

(fodor f., mosóczi m.)  
 silva-leite, a. da
 8798 – 41 gitárduett (Benkő d.)  
 sor, f.
 8799 – 5 hangversenydarab gitárra  

(Benkő d.)  
 13189 – l’encouragement. Fantázia két 

gitárra, op. 34 (Tokos Z.)  
 12160 – le premier pas vers moi, op. 53,  

két gitárra (Tokos Z.)  
 13179 – szonáta c-dúr, op. 22  

(mosóczi m., Zaszlavik gy.)
 tárrega, f.
 8653 – velencei karnevál (Benkő d.)  
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 telemann, g. ph.
 8765 – Fantázia két gitárra (Kováts B.)  
 viñas, j.
 8756 – spanyol gitárzene (Benkő d.)  
 vivaldi, a.
 7374 – concerto d-dúr lantra (gitárra),  

két hegedűre és gordonkára,  
rv 93 (Benkő d.)

 8269 – trio c-dúr lantra (gitárra),  
hegedűre és gordonkára, rv 82 
(Benkő d.)  

 8422 – trió g-moll lantra (gitárra),  
hegedűre és gordonkára, rv 85 
(Benkő d.)

 Weiss, s. l.
 12061 – tombeau – Fantaisie (Kováts B.)

gyűjtemények

 13445  15 dallam egy vilniuszi tabulatú-
ráskönyvből (Šilinskas, s.)

 8564  régi angol muzsika két gitárra 
(mosóczi m.)  

 8900  régi francia muzsika két gitárra 
(mosóczi m.)  

 8998  régi spanyol muzsika gitárra 
(mosóczi m.)  

 1�901  romantikus album gitárra  
(Tokos Z.)

 83�7  romantikus gitárdarabok  
(tárrega, F., Benkő d.)

musica per la tastiera
Billentyűs muzsika a 16. és 17. századból

 Bariola, o.
 13121 – 10 négyszólamú darab. Billentyűs 

muzsika a 16. és 17. századból 
(fittler K.) 

 Croner, d.
 8731 – lanttabulatúra (1681, 1682) 

(pernye a., Benkő d., Fittler K.)  
 Diruta, g.
 8608 – il transilvano (pernye a.,  

Zászkaliczky T., barlay ö.) 
 mortaro, a. – schmid, B.
 12163 – 4 darab négy szólamra  

(pernye a., fittler K., balla gy.)  

gyűjtemény

 7814  német billentyűs muzsika  
(pernye a., pertis Zs.)

musicotheca Classica

 Bach, j. s.
  – Brandenburgi versenyek  

(máriássy i.) – pt. 
 8103  no. 1
 8104  no. �
 8835  no. 5
 8836  no. 6
 Caldara, a.
 7795 – dies irae szóló énekhangokra, 

kórusra és zenekarra  
(Homolya i., sulyok i.) – pt. 

 Donizetti, g.
  – libera me. ária szoprán szólóra és 

zenekarra (máriássy i.)
 8695  pt. 
 8696  zgk.
 7798 – miserere d-moll négy énekhangra 

és zenekarra (máriássy i.) – zgk.
 8693 – ne proicias me. ária basszus szó-

lóra és zenekarra (máriássy i.) – pt. 
  – tunc acceptabis kórusra és  

zenekarra (máriássy i.)
 8697  pt. 
 8698  zgk.
 liszt F.
  – missa solemnis (esztergomi mise) 

szólistákra, vegyeskarra, zene- 
karra és orgonára (sulyok i.) 

 7886  pt. 
 6�41  zgk.
 7887 – requiem férfihangokra, férfikarra, 

orgonára és ad lib. két trombitára, 
két harsonára és üstdobra  
(darvas g.) – pt. 

 7949 – via crucis szóló énekhangokra, 
vegyeskarra, és orgonára vagy  
zongorára (sulyok i.) – pt. 

 palestrina, g. p. da
 7357 – canticum canticorum. 29 motetta 

ötszólamú vegyeskarra  
(jancsovics a.) – pt. 

 soler, a.
 12307 – miserere a 8, szóló énekhangokra, 

két kórusra és zenekarra  
(Homolya i.) – pt.

orpheus
régi zene pengetős hangszerekre
(Közreadja Benkő dániel)

 gastoldi, g.
 8922 – Balletti a 3, lantra (gitárra)
 Waissel, m.
 8752 – lantkönyv 
  – tabulatúra
 8557  1. kötet 
 8558  �. kötet 

reneszánsz dalok
énekhangra és gitárra
(Közreadja Benkő dániel)

 7799  angol reneszánsz dalok
 8786  Francia reneszánsz dalok
 8787  itáliai reneszánsz dalok
 1��34  német reneszánsz dalok
 1��35  spanyol reneszánsz dalok

régi kamarazene

 Dufay, g.
 5564 – 10 chansons három dallam- 

hangszerre (Blockflötékre,  
hegedűkre, fuvolákra, klarinétokra) 
(darvas g.)  – pt. + sz.

 händel, g. F.
 7217 – 3 szonáta fuvolára, zongorára 

és ad lib. gordonkára („Hallenser 
sonaten”) (bántai v., máriássy i.)   
pt. + sz.

 machaut, g. de
 6289 – Hét kompozíció két- és három-

szólamú együttesekre (máriássy i.) 
pt. + sz.

 marcello B.
 14443 – szonáta d-moll fuvolára és gitárra, 

Op. 2. no. 2. (Benkő d.)
 mortaro, a.
 12003 – 5 canzoni a 4 (pernye a.)   

pt. + sz.
 münster, j. B.
 12923 – 4 concertatio két hegedűre, két 

trombitára, ütőkre és continuóra 
(balla gy.)   
pt. + sz.

 12648 – concertatio két oboára, két kürtre 
és basso continuóra (balla gy.) 
pt. + sz.

 stadler, a.
 12004 – divertimento két fuvolára  

(prőhle H.)
 telemann, g. ph.
 13662 – 2 szonáta oboára, hegedűre és 

basso continuóra  
(fittler K., orbán gy.)   
pt. + sz.

 4724 – szonáta esz-dúr fagottra vagy 
gordonkára és basso continuóra 
(rudas i.)

 vivaldi, a.
 8507 – szonáta két hegedűre, rv 68, 70, 

71, 77 (pejtsik á.)
 14130 – 4 szonáta furulyára és basso  

continuóra  
(varga p., Klembala g.)

gyűjtemények

 5877 Barokk muzsika fafúvós  
hangszerekre és kürtre  
(Kovács i., Kesztler l.)   
pt. + sz.

 7917 hegedűduók (pejtsik á., szász j.)
 7916 hegedűtriók (pejtsik á., szász j.) 
 7�6� korai barokk művek vonósokra. 

Triók és kvartettek continuóval 
(máriássy i., vigh l.)   
pt. + sz.

  németalföldi mesterek művei  
(Czidra l.)   
pt. + sz.

 8367  1. kötet – három hangszerre
 8368  2. kötet – négy hangszerre
 7��� régi művek két és három  

gordonkára (pejtsik á.) 
 7��7 régi zene fuvolára és gitárra  

(bántai v., Kovács i., nagy e.)
 6974 reneszánsz művek négy  

hangszerre ad lib. fúvósokra, vonó-
sokra vagy vegyes  
hangszeregyüttesre (máriássy i.)   
pt. + sz.

 1�045 reneszánsz táncok fuvolára 
(Blockflötére) és gitárra  
(Benkő d.)
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 4�64  táncok és triószonáták a 17. 
századból két hegedűre és  
gordonkára, continuóval  
(sándor f., nagy o.) �. kötet  
pt. + sz.

 8�56  triók két hegedűre és gordonkára 
(pejtsik á., mező i.)  
pt. + sz.

thesaurus musicus
(Közreadja Brodszky Ferenc)

 Bach, C. Ph. e.
 3517 – Hat szonáta klarinétra és fagottra 

(vagy hegedűre és gordonkára) 
csembalókísérettel (balassa gy.)

 Beethoven, l. van
 4172 – szonáta két fuvolára 
 haydn, j.
 4171 – trió két hegedűre, gordonkára és 

continuóra ad. lib., Hob. v: g1 
 kühnel, a.
 2821 – partita gordonkára és zongorára
 mozart, l.
 2451 – 16 duó két hegedűre (vagy hegedű-

együttesre) vagy két klarinétra 
 purcell, h.
 – Hegedűdarabok 
 336�  1. kötet
 3489  �. kötet 
 rameau, j.-ph.
  – pièces de clavecin en concerts 

hegedűre (fuvolára), brácsára 
(gordonkára vagy 2. hegedűre) és 
csembalóra (Horusitzky Z.)  
pt. + sz.

 3679  Concert no. 1 
 5010  Concert no. �
 5173  Concert no. 4
 scarlatti, D.
 2843 – válogatott szonáták zongorára, 

�. kötet (solymos p.)
 schenk, j.
 2557 – tizenkét gordonkadarab a scherzi 

musicaliból,1. kötet

új liszt Összkiadás
(sorozatszerkesztő gárdonyi zoltán, 
szelényi istván, mező imre, sulyok imre, 
Kaczmarczyk adrienne)

i. sorozat:   szóló zongoraművek
ii. sorozat:   szabad átdolgozások és   

 átiratok zongorára
pótkötetek   az i.és ii. sorozathoz:   

 zongoraművek
Kétféle változatban kapható:
A	= kritikai kiadás (vászonkötésben)
B	= praktikus kiadás (karton borítóval)

A kötetek listáját és tartalmát lásd a 31–32. 
oldalon.

300 év zongoramuzsikája

 1�030  angol virginálzene  
(Hambalkó e.)  

 1�060  korai német zongoramuzsika 
(Hambalkó e.)

 7517  Bach-fiúk (máriássy i., miklós gy.)  
 8764  a francia barokk (Kováts g.)  
 897�  a mediterrán barokk (Kováts g.)  
 8913  a német későbarokk (Kováts g.)  
 8659  a rokokó (Kováts g.)  
 7975  Bécsi klasszikusok  

(Zempléni K., Kováts g.) 
 7976  preromantika  

(Zempléni K., Kováts g.)  
 8477  Forradalmi romantika (Kováts g.)  
 7554  német romantikusok (Kováts g.)  
 7981  szláv romantikusok (Kováts g.)

300 év hegedűmuzsikája
(Közreadja szeredi-saupe gusztáv,  
vermes mária)

 8988  az olasz barokk 
 8960  a későbarokk 
 1�311  Bécsi klasszika 
 1��83  korai klasszika
 1�530  romantika, 1. kötet
 1�663  romantikus hegedűvirtuózok

300 év fuvolamuzsikája

 13533  korabarokk (malina j.)  
 13534  az olasz barokk (máriássy i.)  
 13535  a nagybarokk (máriássy i.)  
 13536  a 18. század második fele  

(máriássy i.)  
 13537  a bécsi klasszikusok (prőhle H.)
   romantikus fuvolavirtuózok
   (Kovács l.)
 13538  1. kötet
 13539  �. kötet

200 év klarinétmuzsikája
(Közreadja Kocsis zoltán, Berkes Kálmán)

 13971  Barokk és klasszika 
 1397�  nagyromantika
 13973  későromantika

Wiener urtext

 Bach, j. s.
 8473 – 2 szonáta hegedűre és basso 

continuóra, g-dúr, e-moll,  
bWv 10�1, 10�3

  – 6 szonáta hegedűre és  
csembalóra

 8748  1. kötet: BWv 1014–1016
 8749  2. kötet: BWv 1017–1019
 Beethoven, l. van
 7723 – alla ingherese quasi un capriccio,  

op. 1�9, zongorára (brendel, a.)

 13412 – variációk zongorára (ad lib. fuvola 
kísérettel) op. 105, op. 107  
(jarecki, g.)

 13773 – zongoradarabok (Brendel, a.)
 Brahms, j.
 8476 – F-dúr szonáta gordonkára és8476 – F-dúr szonáta gordonkára és – F-dúr szonáta gordonkára ésf-dúr szonáta gordonkára ésszonáta gordonkára és  

zongorára, op. 99 (müller, H-C.,op. 99 (müller, H-C., (müller, H-C.,  
boettcher, W., Kraus, d.)

 8750 – g-dúr szonáta hegedűre és8750 – g-dúr szonáta hegedűre és – g-dúr szonáta hegedűre ésg-dúr szonáta hegedűre ésszonáta hegedűre és  
zongorára, op. 78

 8195 – Két rapszódia, op. 79, zongorára
 haydn, j.
 8197 – zongoradarabok
 mozart, W. a.
 13847 – Fantázia és szonáta c-moll,  

Kv 475, 457, zongorára
  – szonáták hegedűre és zongorára 

(marguerre, K., Kremer, g.)
 8937  1. kötet
 1�408  �. kötet
 13791  3. kötet
 13041 – variációk zongorára 
 13744 – zongoraszonáták 2. kötet  

(füssl, K. H., scholz, H.)
 schubert, F.
 13411 – ländlerek, ecossaisek, menüettek 

zongorára
 13159 – összes táncai, 1. kötet zongorára  

(Weinmann a., Kann, H.)
 12677 – szonáta (szonatina) d-dúr, op. 137, 

no. 1 hegedűre és zongorára
 7841 – szonáták hegedűre és zongorára  

(Ojsztrah, d., Kann, H., Holl, m.)
 13286 – „trockene Blumen”. Bevezetés és 

variációk fuvolára és zongorára,  
op. post. 160 

 schumann, r.
 8462 – arabeszk, op. 18 – Blumenstück,  

op. 19 zongorára
 7690 – papillons, op. 2, zongorára
 12799 – papillons, op. 2,  zongorára  

fakszimile kiadás
 12056 – Waldszenen, op. 82 zongorára

philharmonia taschenpartituren

 Bartók B.
 9007 – táncszvit
 Brahms, j.
 9009 – iv. szimfónia e-moll, op. 98
 Csajkovszkij, p. I.
 9004 – vi. szimfónia h-moll, op. 74 

„pathétique”
 mozart, W. a.
 9016 – zongoraverseny a-dúr, Kv 488
 strauss, r.
 9031 – Waldhornkonzert esz-dúr, op. 11
 Webern, a.
 9022 – öt zenekari darab, op. 10
 9033 – i. kantáta, op. 29 szoprán  

szólóra, vegyeskarra és  
zenekarra (n)

 9042 – versenymű kilenc hangszerre,  
op. �4 

 9034 – szimfónia kiszenekarra, op. 21
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soroZaToK ifjú 
muZsiKusoKnaK

Fedezzük fel újra!
(összeállította és közreadja lakos ágnes)  

 majkapar, s.
 14692 – Könnyű zongoradarabok  új
 14699 könnyű zongoradarabok – Bach 

(Wilhelm friedemann, Carl philipp 
emanuel, johann Christoph 
friedrich, johann Christian)  új

 14700 presto e leggiero. zongoraetűdök 
minden hétre (burgmüller, Czerny, 
engel, Köhler, lemoine, schytte) új

 14701 Bravissimo! Híres dallamok  
zongorára  új

 1470� kaleidoscope – romantikus  
zongoradarabok (burgmüller, field, 

   gurlitt, Heller, Kühler)  új
 14703 maestro e scolaro. négykezes 

etűdök zongorára (Bertini, czerny, 
diabelli, duvernoy, gurlitt)   új

	 14761 Északi fény. romantikus zongora-
darabok  új

	 1476�  szláv miniatűrök zongorára 
(fibich, glinka, moszkowski, 
smetana, szymanowska)  új

	 14801  Con variazioni. Könnyű zongora-
darabok (Händel, bach, C. p. e., 
Haydn, purcell, scarlatti, Weber) új

 hummel, j. n.
	 14802  Könnyű zongoradarabok  új

hangszeres aBC

   zongora-aBC (papp l.)
 14019  1. kötet
 14064  �. kötet 
 14098  hegedű-aBC  

zongorakíséretes előadási 
darabokkal 

   (dénes l., réger j., németh r.)
 14177  gordonka-aBC zongorakíséretes 

előadási darabokkal (pejtsik á.)
 14311  gordonkaiskola zongorakíséretes 

előadási darabokkal (a gordonka-
aBc folytatása) (pejtsik á.)

 14730  gordonkaiskola iii  
zongorakíséretes előadási  
darabokkal (pejtsik á.) új

 14044  gitár-aBC (vereczkey l.)
 14090  Furulya-aBC C-szopránfurulyára 

zongorakíséretes előadási  
darabokkal (lőrincz l., paragi j.) (lőrincz l., paragi j.)

 14188  altfurulya-aBC (Czidra l.)
 14005  Fuvola-aBC zongorakíséreteszongorakíséretes 

előadási darabokkal  
(bántai v., sipos É.)

 14059  oboa-aBC zongorakíséreteszongorakíséretes 
előadási darabokkal  
(meszlényi l., szélpál sz.)

   szaxofon-aBC  
zongorakíséretes előadási  
darabokkal 
(perényi É., perényi p.) 

 14�89  1. kötet
 14�99  �. kötet

 14�84  Bariton-aBC zongorakíséreteszongorakíséretes 
előadási darabokkal (steiner F.)(steiner f.) 

 14735  tenorkürt- vagy trombita-aBC 
zongorakíséretes előadási  
darabokkal (sztán i.) új

 14144  harsona-aBC  
zongorakíséretes előadási  
darabokkal (steiner f.)(steiner f.)

 1417�  Ütős-aBC dallamhangszerre 
zongorakíséretes előadási  
darabokkal (Zempléni l.)

kezdők muzsikája
 
  zongoramuzsika
   (szávai m., veszprémi l.) (szávai m., veszprémi l.)(szávai m., veszprémi l.)
 5910  1. kötet 1. kötet1. kötet 
 698�  �. kötet �. kötet�. kötet
 67�3  négykezes zongoramuzsika 

 (váczi K.)(váczi K.)  
 14373  harmonikamuzsika (ernyei l.)  
   hegedűmuzsika (lenkei g.)
 6311   1. kötet
 6749  �. kötet �. kötet�. kötet
 8307  hegedűduók (vigh l.)  
 14155  Brácsamuzsika (barta f., s. loy)
 13430  Duók hegedűre és mélyhegedűre  

 (vigh l.)(vigh l.) 
   gordonkamuzsika 
 6312  1. kötet (lengyel e., pejtsik á.) 1. kötet (lengyel e., pejtsik á.)1. kötet (lengyel e., pejtsik á.)
 6748  2. kötet (lengyel e., pejtsik á.) 2. kötet (lengyel e., pejtsik á.)2. kötet (lengyel e., pejtsik á.)
 14037  3. kötet (pejtsik á.) 3. kötet (pejtsik á.)3. kötet (pejtsik á.)
   gordonkaduók (pejtsik á.)
 8158  1. kötet 1. kötet1. kötet
 14�01  �. kötet �. kötet�. kötet
   Duók hegedűre és gordonkára 

(pejtsik á., vigh l.)
 8733  1. kötet 1. kötet1. kötet 
 1406�  �. kötet �. kötet�. kötet
 14369  triók két hegedűre és   

 gordonkára (soós a.)
   gitármuzsika (vereczkey l.)
 8110  1. kötet 1. kötet1. kötet
 13867  �. kötet �. kötet�. kötet
 8805  gitárduók (mosóczi m.)  
   Furulyamuzsika 
 7888  1. kötet (Czidra l.) 1. kötet (Czidra l.)1. kötet (Czidra l.) 
 14095  �. kötet (altfurulyára, zongora- �. kötet (altfurulyára, zongora-�. kötet (altfurulyára, zongora- 

 kisérettel) (malina j., bloch,T.)kisérettel) (malina j., bloch,T.) 
 14063  szopránfurulya-duók 
   zongorakísérettel (malina j.) zongorakísérettel (malina j.)zongorakísérettel (malina j.)  
 14140  altfurulyaduók (malina j.)
 14189  Duók szoprán- és altfurulyára
   zongorakísérettel (malina j.) zongorakísérettel (malina j.)zongorakísérettel (malina j.)
   Fuvolamuzsika  

 (bántai v., Kovács i.)(bántai v., Kovács i.)
 6587  1. kötet 1. kötet1. kötet
 873�  �. kötet �. kötet�. kötet
   Fuvoladuók (Csupor l.)
 8498  1. kötet 1. kötet1. kötet
 14043  �. kötet �. kötet�. kötet
 69�5  oboamuzsika (szeszler T.)  
 8�94  oboaduók (szeszler T.,  

 székely e.)székely e.)    
   klarinétmuzsika
 6851  1. kötet (Kuszing j.) 1. kötet (Kuszing j.)1. kötet (Kuszing j.) 
 7919  �. kötet (Kuszing j., máriássy i.) �. kötet (Kuszing j., máriássy i.)�. kötet (Kuszing j., máriássy i.)
 8499  klarinétduók  

 (máriássy i., puskás d.)(máriássy i., puskás d.)

   klarinétkvartettek  
 (perényi É., perényi p.,(perényi É., perényi p., 

    fricsovszky o.) 
 1444�  1. kötet 1. kötet1. kötet
 1446�  �. kötet �. kötet�. kötet 
 14361  Duók klarinétra és fagottra  

 (vagy gordonkára) 
 (perényi É., perényi p.)(perényi É., perényi p.)

 14�51  szaxofonmuzsika alt- vagy  
 tenorszaxofonra (Kraszna l.)tenorszaxofonra (Kraszna l.)

 14334  szaxofonduók  
 (perényi É., perényi p.)  

 66�5  trombitamuzsika  
 (borst r., bogár i.)

 14731  trombitaduók (perényi p.) új
 690�  kürtmuzsika  

 (ónozó j., Kovács m.)  
 14374  Duók trombitára és tenor-  

 kürtre vagy harsonára  
 (perényi É., perényi p.)

 13781  Fúvóstriók (Horváth gy.)  
 13379  Ütősmuzsika (dallamjátszó  

 hangszerekre) (Zempléni l.)  
 14�87  Ütősmuzsika kettesbenzsika kettesben  

 (vibrafonra, marimbára)ára) 
 (Zempléni)(Zempléni) 

   kamarazene 
 6915  1. kötet: Két dallamhangszerre  1. kötet: Két dallamhangszerre1. kötet: Két dallamhangszerre 
     és basszusra (máriássy i.)és basszusra (máriássy i.)  

  pt. + sz
 8741    �. kötet: Triók vonós vagy fafúvós  

  hangszerekre (máriássy i.,  
  vigh l.) –– pt. + sz

 14109  klasszikus kvartettmuzsika  
 (pejtsik á., vigh l.) –– pt. + sz

 14603  klasszikus triómuzsika  
 (pejtsik á., vígh l.) –(pejtsik á., vígh l.) – pt. + sz. 

 14�74  klasszikus zongoratriók  
 (pejtsik, zempléni) –(pejtsik, zempléni) –– pt. + sz

 14589  romantikus triómuzsika 
 (pejtsik á., vígh l.) –(pejtsik á., vígh l.) – pt. + sz.

 14339  romantikus zongoratriók  
 (pejtsik á., zempléni l.) –(pejtsik á., zempléni l.) – pt. + sz.

 14161  romantikus kvartettmuzsika 
 (pejtsik á., vigh l.) –(pejtsik á., vigh l.) –– pt. + sz

 14�53  zongorás kvartettmuzsika  
 (pejtsik á., vigh l.) –(pejtsik á., vigh l.) –á., vigh l.) –) –– pt. + sz

kezdők zongoramuzsikája
(Könnyű mesterdarabok)

 13197  Bach, j. s. (Csurka m.)  
 13�10  Beethoven, l. van (Csurka m.)  
 13348  Chopin, F. (Csurka m.)  
 13495  Couperin, Fr. (Csurka m.)  
 135�6  Csajkovszkij, p. i. (both l.)  
 13�67  grieg, e. (Héra a., sármai j.)  
 13165  händel, g. F. (Kováts g.)  
 13�11  haydn, j. (Csurka m.)
 13164  mozart, W. a. (Kováts g.)  
 13�1�  schubert, F. (Csurka m.)  
 13543  schumann, r. (Csurka m.)  
 1345�  telemann, g. ph. (Csurka m.)  
 13395  Weber, C. m. von (Héra a., sármai j.)
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leggiero – ifjúsági vonószenekarra
partitúra és szólamok

 Bach, j. s.
 13785 – goldberg variációk. 4 tétel (vigh l.)
 Bartók B.
 865 – tíz darab a „gyermekeknek” c. 

sorozatból (Weiner l.)
 2509 – tizennégy kis darab a  

„gyermekeknek” c. sorozatból 
ifjúsági vonószenekarra  
(Horváth m.)

 Beethoven, l. van
 14368 – Könnyű táncok (nagy O.) 
 Berlioz, h.
 3203 – rákóczi induló (Weiner l.) 
 Corelli, a.
 14404 – concerto grosso op. 6.
   részletek (soós a.)
 Csajkovszkij, p. i.
 14190 – chanson triste, Humoresque  

(Weiner l.)
 3628 – Hat darab a gyermekalbum  

sorozatból (decsényi j., Till o.)
 Csengery D.
  – concertino zongorára és 

vonószenekarra
 14606a  pt. + sz.
 14606b  kétzongorás változat   új
 erkel F.
 14250 – palotás a Hunyadi lászló című 

operából (papp s.)  
 Farkas F.
 14249 – magyar táncok a 17. századból 
 14450 – musica serena
 4330 – piccola musica di concerto 
 gluck, Ch. W.
 14151 – sinfonie g-dúr (darvas g.)
 grieg, e.
 14275 – lyrische stücke. négy darab  

(papp s.) 
 hamar zs.
 14159 – Három mese ifjúsági vonós- 

zenekarra, zongorával és 
ütőhangszerekkel

 händel, g. F.
14271 – szvit a rodrigo c. operából  

(Zempléni K.) 
 kocsár m.
 12348 – pozsonyi táncok. Xviii. századi 

magyar táncdallamok pozsonyi 
kéziratokból

	 14192 – szvit
 kókai r.
 14343 – Kis verbunkos zene   
 mozart, W. a.
 12301 – les petits riens. 9 tánc, Kv 299/b 

(fodor á.)
 Papp l.
 14273 – arco-pizzicato. Kis szvit 
 rameau, j.-ph.
 5435 – táncszvit (Horusitzky z.)
 respighi, o.
 14629 – antiche danze ed arie. öt darab 

(pejtsik á., vigh l.)
 schubert, F.
 3103 – Három kis darab (maros r.) 
 3626 – Katonainduló (Fischhoff, W.)
 14468 – táncok (pejtsik á.)	

 schumann, r.
 3629 – album für die jugend. öt darab   

(decsényi j., Till o.)  
 3766 – gyermekjelenetek, op. 15. négy 

darab (Kalmár l. átirata) 
 strauss, johann ifj. és id. –  

strauss, joseph 
 14307 – 2 polka (anna-polka, pizzicato-

polka), radetzky marsch 
 telemann, g. ph.
 14560 – 16 kis darab (soós a.)
 vivaldi, a.
 13865 – a-moll hegedűverseny, 

rv 356 (op. 3 no. 6)  
(jancsovics a., vígh l.)  

 13882 – g-dúr hegedűverseny op. 3 no. 3 
rv 310 (jancsovics)

 14205 – Három concerto, rv 115, 144, 161  
(pejtsik)

leggierissimo – gyermekzenekarra  
partitúra és szólamok

 Beethoven, l. van
 14308 – tizenhárom könnyű darab  

(soós a.) 
 Csajkovszkij, p. i. 
 14407 – tizenhárom könnyű darabtizenhárom könnyű darab könnyű darab 

(Zempléni l.)
 grieg, e.
 14411 – tizennégy könnyű darab  

(Zempléni l.)
 händel, g. F.
 14375 – tizenöt könnyű darab (soós a.)
 haydn, j.
 14338 – tizennégy könnyű darab 

(soós a.)
 mozart, W. a.
 14444 – tizenhat könnyű darab (soós a.)
 Papp l.
 14401 – lovagi játékok
 schubert, F.
 14335 – táncok (zempléni l.)
 soós a.
 14453 – gyermekjátékok 
 zempléni l.
 14288 – régi magyar táncok gyermek 

vonószenekarra, ad libitum 
ütőhangszerekkel

 14451 – Zenés utazás. európai gyermek-
dalok és népdalok 

gyűjtemények

 14570  Barokk zene
   (soós a., Zempléni l.) (soós a., Zempléni l.)(soós a., Zempléni l.)
   európai gyermekdalok (soós a.)
 14336   1. kötet
 14337   �. kötet
 14304  karácsonyi muzsika (soós a.)
 14653  klasszikus zene
    (soós a., Zempléni l.) új
 14563  reneszánsz zene
    (soós a., Zempléni l.)  

magyar gyermekdalok

 hajdu m.
 7015 – magyar gyermekdalok gordonkára 

és zongorára (mező l.)  
 7014 – magyar gyermekdalok két  

gordonkára (mező l.)  
 petrovics e.
 7373 – magyar gyermekdalok fuvolára és 

zongorára    
 sugár r.
 7592 – magyar gyermekdalok egy és két 

gitárra (adrovicz i.)  
 6984 – magyar gyermekdalok zongorára, 

négy kézre    
 6896 – magyar gyermekdalok zongorára     
 szokolay s.
 7254 – magyar gyermekdalok két és 

három hegedűre    
 7768 – magyar gyermekdalok két és 

három furulyára (bántai v.)

musica da camera  –  
zeneiskolásoknak

 14473  triók fuvolákra  
 (Kovács i., Zempléni l.)

 14476  kvartettek fuvolákra, részben  
 altfuvolával (sol)  
 (Kovács i., Zempléni l.)

 1456114561  gitártriók (mosóczi m.)
 1456�  kamarazene ütőhangszerekre 

 Három szerző négy műve, négy, öt    
    illetve hat előadóra
 146�3  hegedűtriók (soós a.)
 146�4  triók rézfúvókra (� b-trombitára, 
    harsonára vagy b-tenor szax- 

 kürtre (perényi p.)
 1465914659  zongoratriók – átiratok  

 (soós a.) új
 14660  kvartettek rézfúvókra (� trombe  

 e 2 tromboni o flicorni tenori) 
    (perényi p.)  új
 14685  kvartettek fafúvókra  

 (Zempléni l.) új
 14693  triók két hegedűre és csellóra 
    (pejtsik á., vigh l.) új
	 147�6  triók fuvolára, csellóra és  

 zongorára (soós a.) új
 14774  triók és kvartettek kürtökre
    (szilágyi p.) új

  
nemzetek zongoramuzsikája

 7416  angol zongoramuzsika  
 (balla gy.)  

 6857  Francia zongoramuzsika  
 (solymos p.)(solymos p.)  

 7353  itáliai zongoramuzsika  
 (máriássy i.)(máriássy i.)  

 87978797  magyar zongoramuzsika, �. kötet  
 (Hambalkó e.)

 1�137  német zongoramuzsika  
 (Krause a.)(Krause a.)  
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opera hits – ifjúsági vonószenekarra

 mozart, W. a.
 14657 – a varázsfuvola – részletek14657 – a varázsfuvola – részletek 

(soós a.)  új
 14621 – szöktetés a szerájból – részletek 

(soós a.)

répertoire – zeneiskolásoknak

  zongora
 14�07  1. Kötet (sármai j.)
 14�08 �. kötet (sármai j.) �. kötet (sármai j.)�. kötet (sármai j.)  
 14�09 3. Kötet (Csurka m.) 3. Kötet (Csurka m.)3. Kötet (Csurka m.)
 14�10 4. kötet (Csurka m.) 4. kötet (Csurka m.)4. kötet (Csurka m.) 
 14370  nagybőgő (Kovács f. a.,  

 Kubina p.)
 14445  gitár (nagy e.)
   Furulya (bali j., mezei j.)
 1413�   1a kötet
 14�16   1b kötet (zongorakísérettel)
 14168   �a kötet
 14�17   �b kötet (zongorakísérettel)
 14406  klarinét (perényi É., perényi p.)
 14449  szaxofon szóló (perényi É., 
    perényi p.)
 14�77  trombita (sztán i., Tóth p.)
 14310  rézfúvók (tenorharsona, bariton,
    tuba vagy tenorkürt) (steiner f.) 
 1440�  vibrafon, marimba (Zempléni l.)

Worldwide Works – zongorára

 albéniz, i.
 13591 – spanyol szvit op. 47 (sármai j.)
 Csajkovszkij, p. i.
 6715 – ifjúsági album op. 39 (solymos p.)
 mozart, W. a.
 2395 – Hat bécsi szonatina (solymos p.)
 schumann, r.
 2345 – ifjúsági album (solymos p.)

KaTalógusoK,  
prospeKTusoK

katalógusok

 80148  egyházzenei katalóguskatalógus (m) o
   kottakatalógus
 80117 (m) �01�80117 (m) �01�   (m) �01�(m) �01��01�
 801�8   (a, n, f)
 80113  kölcsönanyag katalógus (a, m)
    [�007]
 80031  új liszt Összkiadás (a, n, m)  

 [�011] 

online katalógus: www.emb.hu

prospektusok

 80150  Band music 2012 (Cd-vel) (a)
 80138  Farkas Ferenc jubileumi kiadvány  
     [�005] (a, f, m, n)
 80050  hidas Frigyes (a)
 80�07  lajtha lászló (1892–1963) (a, m)
 80107  kezdők muzsikája (a, f, m, n)
 8015�  musica da camera – zeneiskolá-
     soknak (a)
 80145  új kóruskották �007/�008 (a, m)(a, m)
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a
abril, anton garcia (1933)  44
agócsy lászló (1906–1993)  68
aguado, y garcia (dionisio) (1784–1849)  44
albéniz, isaac (1860–1909)  �8, 44, 45, 73, 

78, 83
albrechtsberger, johann georg (1736–1809)  

46, 54, 55, 59, 69, 7�
andersen, Karl joachim (1847–1909)  48
anfossi, pasquale (1727–1797)  4�
antalffy-zsiross dezső (1885–1945)  �8, 35
arapov, Borisz (1905–1992)  4�

B
Bach, carl philipp emanuel (1714–1788)  �8, 

35, 57, 64, 7�, 80
Bach, johann christian (1735–1782)  �8, 49, 

53, 64, 7�, 76
bach, johann Christoph friedrich  

(1732–1795)  �8
Bach, johann sebastian (1685–1750)  �8, 

35, 36, 37, 41, 4�, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 
59, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 8�

Bach, Wilhelm Friedemann (1710–1784)  �8, 
44, 78

Bakfark Bálint (1506–1576)  �8, 44, 78
Baklanova, natalia (1902–1980)  4�
Balakirev, mily alekszejevics (1837–1910)  

�8, 73
Balassa györgy (1913–1983)  51
Balassa p. tamás (1922–2010)  �8
balassa sándor (1935)  41, 46, 54, 55, 58, 

59, 6�, 63, 69, 74, 77
balázs árpád (1937)  49, 70, 74
balázs oszkár (1936)  55
bali jános (1963)  47, 68
Bariola, Ottavio (1573–1619)  �8, 79
Bartók Béla (1881–1945)  �8, 35, 37, 38, 41, 

4�, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 5�, 56, 57, 58, 
6�, 65, 68, 69, 71, 7�, 75, 80, 8�

bartók péter  68
Bántai vilmos (1922–1985)  48, 49
Bányai lajos (1921)  55
Bárdos lajos (1899–1986)  4�, 65
Beethoven, ludwig van (1770–1827)  �8, 34, 

38, 44, 45, 48, 49, 51, 69, 71, 7�, 73, 75, 
76, 77, 78, 80, 81, 8�

Behár györgy (1914–1995)  56
Bellinzani, paolo Benedetto (c. 1690–1757)  

47, 49
Benda, František (Franz) (1709–1786) és  

jiři (georg) (1722–1795)  36
berkes Kálmán (195�)  51
Berki géza (1927–1987)  44
berlin, irving  67
Berlioz, Hector (1803–1869)  35, 71, 8�
Bertali, antonio (1605–1669)  36
Bertalotti, angelo michele (1666–1747)  68
Bertini, Henri (1798–1876)  �8, �9
béres jános (1930)  47
Bloch, józsef (1862–1922)  36
Boccherini, luigi (1743–1805)  38, 4�, 78
Bogár istván (1937–2006)  36, 54, 57, 58, 

68, 70, 74
Bognár rezső (1920)  68
Boieldieu, François-adrien (1775–1834)  51, 

5�

Boismortier, joseph Bodin de (1689–1755) 49
bolle, james (1931)  59
Boni, pietro giuseppe (18. sz. első fele)  38, 

49
Bononcini, giovanni (1670–1747)  47, 50
Bonporti, Francesco antonio (1672–1748)  

38, 41
borgulya andrás (1931)  37, 56
Borodin, alexander (1833–1887)  �8, 73
borsody lászló (1944)  �8, 35, 44, 46, 53, 

55, 59
Bozay attila (1939–1999)  �8, 37, 41, 46, 47, 

51, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 74, 77
böhm lászló  68
Brahms, johannes (1833–1897)  �8, 34, 38, 

4�, 56, 69, 7�, 73, 75, 77, 78, 80
breiner, peter (1957)  38
Bretan, nicolae (1887–1968)  6�
breuer jános  68
Brocá, josé (1805–1882)  44, 78
Buxtehude, dietrich (1637–1707)  4�, 57

C
cabezón, antonio de (c. 1510–1566)  44, 78
caldara, antonio (1670–1736)  4�, 64, 79
capirola, vincenzo (1474–1548 u.)  44, 78
carcassi, matteo (1792–1853)  44
carulli, Ferdinand (1770–1841)  44, 46, 61, 

78
chabran, Francesco (1723–1790 u.)  4�, 78
chausson, ernest (1855–1899)  38
chopin, Fryderyk (1810–1849)  �9, 36, 44, 

74, 78, 81
Ciaia, azzolino bernardino, della  

(1671–1755)  �9, 77
Clayderman, richard  67
clementi, muzio (1752–1832)  �9
corelli, arcangelo (1653–1713)  38, 41, 71, 

76, 8�
Corrette, michel (18. sz.)  38, 49
couperin, François (1668–1733)  �9, 44, 45, 

73, 76, 78, 81
cramer, johann Baptist (1771–1858)  �9
croner, daniel (1656–1740)  �9, 79
czerny, carl (1791–1857)  �9
czidra lászló (1940–2000)  36, 47, 48, 51
cziffra györgy (1921–1994)  �9
csajkovszkij, pjotr iljics (1840–1893)  �9, 35, 

38, 4�, 6�, 69, 71, 76, 78, 80, 81, 8�, 83
Csapó gyula (1955)  �9, 51, 57, 59, 63, 74
Csemiczky miklós (1954)  36, 41, 53, 56, 58, 

59, 63, 69, 77
Csengery dániel (1794)  35, 66, 71, 7�, 8�
Csepei Tibor (1933)  44
Csillag pierre (1938)  �9, 48
Csupor lászló (1933)  48

d
dancla, charles (1817–1907)  36, 37
danzi, Franz (1763–1826)  5�
daquin, louis-claude (1694–1772)  �9, 38, 

45, 77, 78
dargay marcell (1980)  49, 59, 74
daróci bárdos Tamás (1931)  66
dávid gyula (1913–1977)  41, 49
debussy, claude-achille (1862–1918)  �9, 

34, 35, 4�, 44, 45, 48, 49, 5�, 69, 70, 74, 
76, 78

decsényi jános (19�7)  38, 66, 71, 7�
delibes, léo (1836–1891)  �9

devienne, François (1760–1803)  48, 49, 5�, 
57, 69, 7�

dénes lászló (1935)  36, 38
diabelli, anton (1781–1858)  34, 44, 45, 54, 

78
dinicu, grigoras (1889–1949)  38, 58
dinyés dániel (1980)  �9, 63, 74
diruta, girolamo (c. 1554–1610 u.)  �9, 79
dittersdorf, carl ditters von (1739–1799)  38, 

69
dobos Kálmán (1931)  38, 63
dobszay lászló (1935–2011)  67, 68
dohnányi ernő (1877–1960)  �9, 35, 38, 4�, 

56, 6�, 73, 76
domokos pál péter (1901–1992)  67
donizetti, gaetano (1797–1848)  64, 79
dont, jakob (1815–1888)  36, 37
doppler Ferenc (1821–1883)  49
dotzauer, justus johann friedrich  

(1783–1860)  41
dowland, john (1562–1626)  44, 78
downie, gordon (1956)  44
draskóczy lászló (1940)  5�
druschetzky, georg (1745–1819)  59
dubrovay lászló (1943)  �9, 35, 36, 46, 47, 

5�, 54, 56, 58, 59, 60, 66, 70, 7�, 74, 77
dufay, guillaume (c. 1400–1474)  60, 79
durkó zsolt (1934–1997)  �9, 35, 41, 44, 5�, 
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dvořák, antonín (1841–1904)  �9, 38, 46, 60, 

69, 73, 76, 77, 78
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eisikovits max (1908–1983)  �9
elgar, sir edward William (1857–1934)  4�, 
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eördögh jános (1906–1992)  48
eötvös péter (1944)  60
eősze lászló  68
erkel Ferenc (1810–1893)  6�, 66, 69, 70, 

71, 74, 76, 8�
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falka józsef  46
fantóné Kassai mária  30
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feigerl, peregrin (19. sz.)  37
Fibich, zdenek (1850–1900)  38, 77
Fioré, angelo maria (c. 1660–1723)  4�
Fiorillo, Federigo (1755–1823 u.)  36
Forrai Katalin (1926–2005)  68
Franchomme, auguste (1808–1884)  41
Franck, césar (1822–1890)  69, 76
Frescobaldi, girolamo (1583–1643)  30, 44, 
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Friss antal (1897–1973)  41
Fusz jános (1777–1819)  46, 60, 78
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gariboldi, giuseppe (1833–1905)  48
gastoldi, giovanni giacomo (c. 1550–1622)  

44, 79
gaviniès, pierre (1728–1800)  36
gárdonyi zoltán (1906–1986)  36, 68
gát józsef (1913–1967)  68
gebauer, François rené (1773–1845)  57
gerencsér Ferenc (1923–1989)  46
gergely, jean (1911–1996)  30, 36
gershwin, george (1898–1937)  69, 7�, 76
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goens, daniel van (1858–1904)  4�, 78
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Tel.: 1/�10-�790

gitárodu
gitarodu@gmail.com
www.gitarodu.uw.hu
1036 Budapest, árpád Fejedelem útja 50.
Tel.: 30/�50-19�4

kvartett hangszer és zeneműbolt 
kvartett@invitel.hu
www.kvartett.hu
106� budapest, váci út 1-3.  
Westend, arany j. kiskrt. 7.
Tel.: 30/583-4313

hangszerker kft.
info@hangszerker.hu
www.hangszerker.hu
1067 budapest, Teréz krt. 3. 
Tel.: 1/3��-�7�3

hangszerklinika
info@hangszerklinika.hu
www.hangszerklinika.hu
1085 budapest, pál u. 8. 
Tel.: 30/505-0130

kodály zoltán zeneműbolt és antikvárium
kodaly@lira.hu
www.lira.hu
1053 budapest, múzeum krt. �1.
Tel.: 1/317-3347

líra könyvesbolt újbuda Center
ujbuda@lira.hu
www.lira.hu
1117 budapest, Hengermalom út 19-�1.
Tel.: 1/38�-0470

liszt Ferenc zeneműbolt
lisztzenemu@mail.datanet.hu
www.lisztbolt.hu
1061 budapest, andrássy út 45.
Tel.: 1/3��-4091

mezzoforte hangszeráruház
mezzoforte@t-online.hu
www.hangszeraruhaz.hu
1137 budapest, radnóti miklós u. �5.
Tel.: 1/788-7353

neuma zeneműbolt és antikvárium
neumazk@freemail.hu
www.neuma.uw.hu
1074 budapest, dohány u. 59.
Tel.: 30/860-�637

rock Diszkont
rock-zene@freemail.hu
www.rockdiszkont.hu
1068 budapest, Király u. 108.
Tel.: 1/341-3350

rózsavölgyi zeneműbolt
rozsavolgyi@lira.hu
www.rozsavolgyi.hu
105� budapest, szervita tér 5.
1/318-3390

segovia gitárszaküzlet
info@segovia.hu
www.segovia.hu
1067 budapest, eötvös u. 33.
Tel.: 1/30�-14�8

sziget könyvesbolt
sziget0�1@invitel.hu
1�11 budapest, Karácsony sándor út 10/a.
Tel.: 1/�77-5844

victoria music
victoria.music@t-online.hu
www.victoriamusic.hu
10�4 budapest, fény u. 15.
Tel.: 1/316-0100

dabas
szinkópa hangszerüzlet
kenedimusic@monornet.hu
�370 dabas, bartók béla út 90. fsz. 7.  
(lagúna üzletház)
Tel.: �9/364-6��

debreCen
Cornett hangszercentrum
cornett@cornett.hu
www.cornett.hu
40�6 debrecen, Honvéd u. 45.
Tel.: 5�/531-6�8

líra könyváruház
debrecen@lira.hu
www.lira.hu
40�5 debrecen, piac u. 57.
Tel.: 30/�09-�410 

szent anna hangszer-zenemű  
szaküzlet és szerviz
vereczkei.pal@chello.hu
40�4 debrecen, szent anna u. 39-41.
Tel.: 5�/537-�40

dorog
novella könyvesbolt
boszimestera@gmail.com
�510 dorog, bécsi út 43. fsz. 8.
Tel.: 33/44�-874

eger
líra könyváruház
eger3@lira.hu
www.lira.hu
3300 eger, dobó út 9.
Tel.: 36/515-796

mezzoforte hangszeráruház
mezzoforteeger@freemail.hu
www.hangszeraruhaz.hu
3300 eger, Katona istván tér 5.
Tel.: 36/515-9�3

Érd
kiss hangszerbolt
kisshangszer@t-online.hu
www.kisshangszer.uw.hu
�030 Érd, riminyáki u. 5.
Tel.: �3/368-456
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esZTergom
Babits könyvesbolt
babitsbolt@invitel.hu
�500 esztergom, aradi tér 4.
Tel.: 33/413-575

feHÉrgyarmaT
vereczkei hangszer-, zenemű és  
műszaki szaküzlet
vereczkeip@invitel.hu
4900 fehérgyarmat, szamos u.17.
Tel.: 44/361-639 

gödöllő
kvartett hangszer és zeneműbolt
kvartett@invitel.hu
www.kvartett.hu
2100 gödöllő, petőfi tér 14.
Tel.: �8/410-339

gyöngyös
Cordial hangszerbolt
gitarinfo@hangszerabc.hu
www.hangszerabc.hu
3�00 gyöngyös, Kossuth u. 38.
Tel.: 37/300-700

győr
hangszertár
hangszertar@hangszertar.com
www.hangszertar.com
9022 győr, Kisfaludy u. 36.
Tel.: 96/336-044

líra könyv zrt. koncert zeneműbolt
gyor@lira.hu
www.lira.hu
9021 győr, arany jános u. 3.
Tel.: 96/319-760

gyula
iQ könyvesbolt
gyula.iq@gmail.com
5700 gyula, Kossuth tér �.
Tel.: 30/345-19�0

HÓdmezővásárHely
t&t hangszerkereskedés
t.thangszer@vnet.hu
6800 Hódmezővásárhely, nagy sándor u. 13.
Tel.: 6�/�45-406

jásZberÉny
líra könyv- és zeneműbolt
cooplira@gmail.com
5100 jászberény, lehel vezér tér 14.
Tel.: 30/�07-8736

KaloCsa
Balaton józsef könyv és zenebolt
zorabolt@t-online.hu
6300 Kalocsa, szent istván király u. 31.
Tel.: 78/46�-606 

szo-lá-ri’s hangszerüzlet
szolarishangszer@yahoo.com
6300 Kalocsa, szent istván király u. 35.
Tel.: 78/465-600

Kaposvár
triola hangszerüzlet 
triolahangszer@gmail.com
7400 Kaposvár, arany jános tér 7.
Tel.: 30/937-6755

troyan hangszerüzlet
troyan@t-online.hu
www.troyanhangszer.atw.hu
7400 Kaposvár, petőfi sándor u. 13.
Tel.: 8�/313-911

KeCsKemÉT
e-zenebolt
info@ezenebolt.hu
www.ezenebolt.hu
6000 Kecskemét, jókai utca 44.
Tel.: 76/3�9-096

violin hangszerbolt
violin.hangszeruzlet@t-online.hu
6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1�.
Tel.: 76/3��-154

KesZTHely
Duó hangszerbolt
duohangszerbolt@gmail.com
www.duohangszerbolt.hu
8360 Keszthely, rákóczi út 3.
Tel.: 83/317-157

KisKőrös
Csepi könyvesbolt
csepi94@freemail.hu
6200 Kiskőrös, petőfi út 1-3. 
Tel.: 78/311-00�

laták könyvesbolt és antikvárium
latakkati@gmail.com
6200 Kiskőrös, petőfi tér 15.
Tel.: 78/414-�00

Körmend
könyvesbolt
monika.konyv@freemail.hu
9900 Körmend, bástya u. 10/a.
Tel.: 94/411-374

múzsa könyvkereskedés
muzsa@pannoniakonyv.hu
www.pannoniakonyv.hu
9900 Körmend, Kossuth l. u. �.
Tel.: 94/410-633

lenTi
galéria könyvesbolt
galeria@pannoniakonyv.hu
www.pannoniakonyv.hu
8960 lenti, Kossuth l. u. 3/c.
Tel.: 9�/351-3�3

maKó
kincskereső könyvesbolt
lengyelneszucse@citromail.hu
6900 makó, széchenyi tér 10.
Tel.: 6�/�09-059

mezőKövesd
harmónia hangszer- és zeneműbolt
harmonia.hangszer@vipmail.hu
www.bolthely.hu/harmoniahangszer
3400 mezőkövesd, mátyás király u. 138.
Tel.: 49/411-40�

misKolC
Filharmónia kelet-magyarország kht.
filharmonia.miskolc@chello.hu
www.filharmonia.hu
35�5 miskolc, Kossuth l. u. 3.
Tel.: 46/505-656

instrument hangszercentrum
instrument@freemail.hu
3530 miskolc, széchenyi u. 70.  
(bató-ház)
Tel.: 46/509-380

nagyKaniZsa
Deák Ferenc könyvesház
deakbolt@deakbolt.t-online.hu
8800 nagykanizsa, deák tér �.
Tel.: 93/311-143

nyíregyHáZa
musik World hangszerbolt
musikworld.hangszerbolt@gmail.com
www.bolthely.hu/musikworld
4400 nyíregyháza, bercsényi u. 4.
Tel.: 4�/414-638

opus-music zenemű- és hangszerbolt
opus@opushangszer.hu
www.opushangszer.hu
4400 nyíregyháza, szent istván u. 1�.
Tel.: 4�/410-613

óZd
Csutor hangszer
csuti@csutorhangszer.hu
www.csutorhangszer.hu
3600 ózd, pázmány út 4�/a.
Tel.: 30/318-8831

paKs
pelikán könyvesbolt
pelikanb@enternet.hu
7030 paks, dózsa györgy u. 40.
Tel.: 75/510-053

pápa
pirinyó antikvárium
pirinyoantikvárium@gmail.com
8500 pápa, Kossuth l. u. 30.
Tel.: 30/350-6116

pÉCs
Corvina könyvesbolt
corvinabolt@lira.hu
76�1 pécs, széchenyi tér 8.
Tel.: 7�/310-4�7

inter-music hangszerbolt
info@inter-music.hu
www.inter-music.hu
76�4 pécs, alkotmány u. 65.
Tel.: 7�/�15-039

tajti-music hangszerparadicsom
pecs@tajtimusic.hu
www.tajtimusic.hu
76�1 pécs, rákóczi u. 66.
Tel.: 7�/534-884

salgóTarján
Csíkos antikvárium és könyvesbolt
antikkonyv@hdsnet.hu
3100 salgótarján, március 15-e út 2-4.
Tel.: 30/514-535�

sárospaTaK
könyv-és iparművészeti Bolt
hild.tankonyv@freemail.hu
3950 sárospatak, Hild tér 3.
Tel.: 47/313-91� 
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sáToraljaújHely
művésztanoda kft.
lavottahaz@freemail.hu
3980 sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 20.
Tel.: 47/5�1-094 

sopron
hoffer hangszer
info@hofferhangszer.hu
www.hofferhangszer.hu
9400 sopron, ógabona tér 16.
Tel.: 99/333-6�6

könyvkereskedés a vörös Cédrushoz
cedrusart@cedrusart.hu
www.cedrusart.hu
9400 sopron, mátyás kir. u. 34/f.
Tel.: 99/506-115 

sZÉCsÉny
triola hangszerbolt
mi-mic@freemail.hu
3170 szécsény, gyóni géza u. 1/a.
Tel.: 3�/370-�97

sZeged
Csermák hangszerüzlet
note@csermak.hu
www.csermak.hu
67�0 szeged, jókai u. 4.
Tel.: 6�/4�4-918

sZÉKesfeHÉrvár
allegro hangszer és kotta szaküzlet
allegrohangszer@mail.datatrans.hu
www.allegrohangszer.datatrans.hu
8000 székesfehérvár, piac tér �.
Tel.: ��/3��-345

rockport music hangszerkereskedés
info@rockportmusic.hu
www.rockportmusic.hu
8000 székesfehérvár, Távirda u. 13-15.
Tel.: 30/580-8577 

sZeKsZárd
könyvpavilon
pavilon@corynet.hu
7100 szekszárd, szent istván tér
Tel.: �0/939-0�08

sZigeTsZenTmiKlós
padlás könyvesbolt
konyvesbolt@invitel.hu
2310 szigetszentmiklós, Bajcsy zs. út 24. (emelet)
Tel.: �0/510-30�5

sZolnoK
antikvárium hangszer kotta
bedo@chello.hu
www.regikonyvek.hu
5000 szolnok, józsef a. u. �.
Tel.: 56/4�9-�99

sZombaTHely
libros tankönyvbolt
info@libros.hu
www.libros.hu
9700 szombathely, szent márton u. 33.
Tel.: 94/505-9�9

TapolCa
Főtéri könyvesbolt
tapolca.konyv@bibliophiluskft.t-online.hu
8300 tapolca, Fő tér 10.
Tel.: 87/411-497

TárnoK
uniFam hungary kft.
kottarendeles@t-online.hu
�461 Tárnok, Halász józsef u. 6. 
Tel.: 30/99�-5�41

TaTabánya
partitura zeneműbolt
partiturabolt@gmail.com
www.partiturabolt.hu
2800 tatabánya, Fő tér 34. (zeneiskola)
Tel.: 34/311-743 

váC
hangadó hangszer Üzlet
hangado@invitel.hu
www.hangadomusic.hu
�600 vác, Kossuth u. 15.
Tel.: 30/�17-5333

lyra könyvesház 
lyra@lyravac.hu
www.lyravac.hu
�600 vác, piac utca 1.
Tel.: �7/50�-510

magister jegyzetbolt
jegyzetbolt.magister@avkf.hu
�600 vác, Konstantin tér 1-5.
Tel.: �7/511-158

voice City hangszerbolt
voicecity@invitel.hu
www.voicecity.hu
�600 vác, dr. Csányi lászló krt. �3.
Tel.: 70/387-009�

várpaloTa
Dóczi istván
doczi.istvan@hdsnet.hu
8100 várpalota, Kossuth u. 6. (Zeneiskola)
Tel.: �0/433-8757

veresegyHáZ
music sortiment
iroda@kottanet.hu
www.kottanet.hu
�11� veresegyház, Kuruc u. 7.
Tel.: �0/595-3856

vargabetű könyvesbolt
vargabetu�@invitel.hu
2112 veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: �8/389-04�

vesZprÉm
pentaton hangszer
info@pentatonhangszer.hu
www.pentatonhangszer.hu
8�00 veszprém, budapest út 8.
Tel.: 88/3�9-404

zenebolt
kooslaszlo57@gmail.com
8�00 veszprém, malom u. 1.
Tel.: 88/3�5-��1

ZalaegersZeg
széchenyi antikvárium
hari.antik@gmail.com
www.szantikvar.hu
8900 Zalaegerszeg, széchenyi tér 5.
Tel.: 9�/346-794

BOltOK  a  Környező 
orsZágoKban

felvidÉK

poZsony (braTislava)
music Forum v.o.s.
na vŕšku 1
sK-811 01 bratislava
tel: +421 254 430 998
music.forum@stonline.sk

Kassa (KoŠiCe)
hudobniny amaDeo s.r.o.
Komenského 6
sK-040 01 Košice
tel: +421 055 622 9714
amadeo@amadeo.sk

Komárno
maDáCh könyvesbolt
nám.gen.Klapku 9
sK-94501 Komárno
+421 357 731 904
madachkonyv@gmail.com

erdÉly

CsíKsZereda (mierCurea CiuC)
sC pianissimo srl
strada pietii nr. 7
530151 miercurea Ciuc
+40 733 509 373; +40 730 856 716
office@pianissimo.ro

KoloZsvár (Cluj-napoCa)
sC koncert srl
str. georges Clemenceau nr 6a
400021 cluj-napoca
+40 744 190 763
koncert@clicknet.ro

nagyvárad (oradea)
elit musiC s.r.l.
str. republicii nr. 31 et. �, ap. 8
41003� oradea
+40 741 123 436
info@elitmusic.ro

partituri.ro – online áruház
www.partituri.ro
+40 359 439 346
office@partituri.ro
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