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Kiadványainkat megújuló nyersanyagokból környezetbarát módon előállított  
magas minőségű, időtálló papírra nyomtatjuk.



Kedves Olvasó!

A világjárvány mindannyiunk számára sok váratlan nehézséget és fájdalmat okozott. Új 
kihívásokra kellett választ találnunk, ami rákényszerített bennünket arra, hogy újragon-
doljuk értékeinket, prioritásainkat. Cégünk életében is fontos változásokat hozott az el-
múlt másfél év, amelyben a koncertélet csaknem teljesen leállt, a zeneiskoláknak pedig 
az online oktatás kihívásaival kellett szembenézniük. Bár a kottaforgalom jelentősen visz-
szaesett, felszabaduló kapacitásainkat előremutató fejlesztésekre fordítottuk. 

 Fontos lépést tettünk a környezetvédelem felé azzal, hogy kiadványaink jelentős 
részét immár megújuló nyersanyagokból készült és környezetbarát módon előál-
lított, magas minőségű, időtálló papírra nyomtatjuk. A sárgásfehér papíron meg-
jelenő kottát ráadásul kézbe venni és olvasni is nagyobb élmény.

 Üzembe helyeztünk egy korszerű digitális nyomdagépet. Ennek köszönhetően egy-
re több egyedi megrendelésre készülő kottát tudunk gyorsan és kifogástalan 
nyomdai minőségben előállítani.

 Elindítottuk új digitáliskotta-platformunkat a www.digikotta.hu címen. A digitális 
kiadványok bárhol, bármilyen böngészőben elérhetők. 

Megszokott (zenei) életünk mihamarabbi visszatérésében bízva nem álltunk le az új nyom-
tatott kották kiadásával. Számos jelentős és szép kiadvány született, melyeket részlete-
sen bemutatunk a következő oldalakon.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó a két legnagyobb hatású magyar zeneszerző, 
Liszt és Bartók életművének kritikai összkiadását gondozza (utóbbit a müncheni G. Henle 
Verlaggal közösen). A két sorozat új kötetein kívül több, ezek alapján készült Urtext kiad-
vány is megjelent: Bartók Gyermekeknek és Mikrokosmos című sorozatai és összes kórus-
műve, valamint Liszt fontosabb zongoraművei. Két új kötettel bővült Bartók instruktív 
közreadásait tartalmazó sorozatunk, amelyek Mozart összes zongoraszonátáját tartal-
mazzák. Napvilágot látott a Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 2. kötete (digitális tananyag-
ként is), valamint egy több mint 50 hangfelvételt tartalmazó kiegészítő anyag Béres János 
korszakos Furulyaiskolájához, Furulyázzunk együtt! címmel. Újdonságaink közé tartozik az 
idén 91 esztendős furulyaművész és pedagógus izgalmas önéletrajzi kötete is.

2017 óta terjesztjük a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest (UMP EMB), a 20. 
századi és kortárs magyar zene legnagyobb kiadójának kottáit. A UMP EMB három új ki-
advánnyal gazdagította a legnagyobb élő magyar zeneszerző, a 95 éves Kurtág György 
életművét: az ikonikus Játékok sorozat X. kötetével, két négykezes Muszorgszkij-átirattal, 
valamint Bartók Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című műve első tételének 
négykezes átiratával.

Jó egészséget és maradandó zenei élményeket kíván Önnek az Editio Musica Budapest 
Zeneműkiadó csapata!

2021. augusztus

Sigrai László Kerékfy Márton
ügyvezető igazgató főszerkesztő
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DOBSZAY LÁSZLÓ

Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 2.
A hangok világa II. átdolgozott kiadása

Átdolgozta Papp Károlyné és Szigetiné Horváth Zsuzsanna
Az átdolgozást lektorálta Magyar Margit

Dobszay László korszakos jelentőségű szolfézskönyvsorozatának pedagógiai koncepciója kiállta az 
idők próbáját, ám a kötetek tartalma és főleg megjelenése mára már elavult. Kiadónk ezért – Dob-
szay jogutódjainak hozzájárulásával, az ország legkiválóbb szolfézstanárainak közreműködésé-
vel – megújítja A hangok világa köteteit.

Jelen kötet – a Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 1. kötetének folytatása – A hangok világa II. kötetének 
teljesen megújított és átdolgozott kiadása, mely figyelembe veszi a hatályos tantervben meghatá-
rozott ismeretanyagot és követelményrendszert.

Tekintettel a mai gyerekek feladataira és a zeneiskolai szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeire, az ere-
deti könyv anyagát részint csökkentettük, részint kiegészítettük olyan feladatokkal, amelyek a szol-
fézs- és a hangszeroktatás kapcsolatát erősíthetik. Így került a kötetbe egy csokorra való új műzenei 
szemelvény, továbbá számos ritmus-, hangköz- és hangzatgyakorló példa, valamint a tanult dalok-
hoz, műzenei részletekhez szorosan kapcsolódó zenehallgatási anyag.

 2.Szolfézskönyv
zeneiskolásoknak
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Dobszay László: 
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2. kötet
Terjedelem: 306 oldal
Formátum: 23,8  × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 20027
Ár: 2 500 Ft

Digikotta:

Diákoknak: Z. 20027DK
Tanároknak: Z. 20086DK

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.
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a) Pótold a hangzatok hiányzó hangját! Ahol szükséges, tedd ki a módosítójelet!

b) Melyik hangzatot hallod? Írd be a körökbe a hangzatok jelét (dúr = D, moll = M)!

Feladatok hangzatokkal
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a) Pótold a hangzatok hiányzó hangját! Ahol szükséges, tedd ki a módosítójelet!

b) Melyik hangzatot hallod? Írd be a körökbe a hangzatok jelét (dúr = D, moll = M)!
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Dobszay László: A hangok világa I.
átdolgozott kiadása

Szolfézskönyv
zeneiskolásoknak1.
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A Szolfézskönyv zeneiskolásoknak mindkét köte-
tének tartalma teljes egészében hozzáférhető 
digitális tananyagként a www.digikotta.hu olda-
lon. Itt az írásbeli feladatok egy részét online le-
het megoldani, s a megoldásokat a feladatok 
alatt található ellenőrző sávra kattintva ellenőriz-
ni is lehet. A digitális tananyag további többlete a 
nyomtatott kiadáshoz képest, hogy tartalmazza 
a zenehallgatási anyag és a diktálási feladatok 
hangfelvételét. A digitális kiadás diák- és tanári 
változatban érhető el; az utóbbi a könyv tanításá-
hoz szükséges Tanári útmutatót is magában fog-
lalja.

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T

Hangjegyfüzet  zeneiskolásoknak
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Digikotta

Hangjegyfüzet 
zeneiskolásoknak
Terjedelem: 32 oldal
Formátum: 23,8  × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 20080
Ár: 300 Ft

A sorozat korábbi kötetei:

DOBSZAY LÁSZLÓ

Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 
1. kötet
Terjedelem: 262 oldal
Formátum: 23,8  × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 20026
Ár: 2 400 Ft

Digikotta:

Diákoknak: Z. 20026DK
Tanároknak: Z. 20077DK



Idén új és megújult kiadványokkal bővült a neves furulyaművész és zenepedagógus köteteinek sora, 
melyek több évre elegendő, gazdag és színes zenei anyagot kínálnak a furulyázni tanulók számára. 

Béres János háromkötetes Furulyaiskolája a Kodály-módszer alapján készült 1965-ben, s máig 
örömmel használják a furulyások, sőt más fúvós hangszeresek is. Néhány évvel később elkészült 
Béres szerkesztésében a Furulyazene, amely már kamarazenélésre invitál. A két füzet idén teljesen 
új formát kapott, külsejében is összhangba kerülve a Furulyaiskolával. A Furulyazenében található 
művek többségét kifejezetten e füzetek számára írták a magyar zene szerzők, s a darabok előadha-
tók mind szoprán-, mind altfurulyákon, de fuvolákon, oboákon, klarinétokon vagy hegedűkön is. 

Ugyancsak a Furulyaiskolához nyújt kiegészítő anyagot a Furulyázzunk együtt!, amely az iskola 37 
gyakorlatának, népdalának és előadási darabjának felvételét tartalmazza. Ezen felül számos további 
gyakorlat, népdalcsokor és darab kottája és felvétele is megtalálható a kiadványban. Az összes 
anyaghoz rövid ismertetés tartozik, amely hasznos segítséget nyújt a technikai és zenei nehézségek 
leküzdéséhez. A kiadványhoz tartozó több mint 50 felvételen a hangszer művészei játszanak. Vala-
mennyi népdal és darab változatos, igényes hangszeres kísérettel szólal meg, így a növendék már a 
gyakorlás során valódi zenei élményben részesül. A kiadvány nyomtatott és digitális kiadásban kerül 
forgalomba. A hangfelvételeket csak a digitális kiadás tartalmazza, amely a nyomtatott kiadásban 
szereplő egyedi kóddal ingyenesen elérhető.
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BÉRES JÁNOS

Furulyazene
Magyar szerzők 
kétszólamú darabjai I., II.

Terjedelem: 28 oldal
Formátum: 23,8 × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 5547, Z. 5551
Ár: 1 150 Ft

Béres János új és megújult kiadványai furulyásoknak

BÉRES JÁNOS

Furulyázzunk együtt!
Kiegészítő anyag 
a Furulyaiskola I–II. kötetéhez

Terjedelem: 44 oldal, Formátum: 23,8 × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 20078
Ár: 1 500 Ft

Digikotta hangfelvételekkel: Z. 20078DK



Béres János memoárkötetének lapjain egyszerre elevenedik meg egy 
hosszú és kiemelkedően sikeres, de küzdelmekkel teli művészi és 

tanári pályakép, valamint egy regénybeillően izgalmas életút 1930-tól 
napjainkig. Béres János úttörő kezdeményezések sorát indította el mind 
furulyaművészként és a nevét viselő hivatásos népi kamarazenekar 
alapítójaként, mind a hazai intézményes furulyaoktatás megszervezőjeként, 
tantervek, tankönyvek írójaként, az oktatás számára kifejlesztett Béres-
furulya megalkotójaként és a nagyhírű Óbudai Népzenei Iskola 
alapítójaként. A könyvhöz kétórányi online hangzó melléklet is tartozik.

„Egész életemet Pál apostol korinthusiakhoz írott első levelének három 
szava vezérelte. Ez a három szó a Hit, a Remény és a Szeretet.

A Hitet mindvégig megtartottam, ez adta számomra azt az erőt, amivel 
bármihez fogtam, azt be is tudtam fejezni.

A Remény mindig táplált, ha zsákutcába jutottam, vagy ha valami 
sehogy nem akart sikerülni: egy láthatatlan kéz utánam nyúlt és kisegített 
a bajból.

A Szeretet, gyermekkoromtól a mai napig, vezéreszmém lett. Ahogy 
láttam a szüleimtől a szeretetet, én is úgy szeretem őket, testvéreimet, 
barátaimat és az embereket általában. Szeretem a gyermekeimet és azokat 
a gyerekeket, akiket 45 év alatt százával tanítottam.”

BÉRES JÁNOS

BÉRES JÁNOS

Elindultam hosszú útra
Gagybátor – Wellington – San Francisco
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EDITIO MUSICA BUDAPEST

ISBN 978 963 330 781 6

Z. 60 437

Online hangzó melléklettel

Furulyaiskola I. 
Terjedelem: 64 oldal
Formátum: 23,8  × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 5406 
Ár: 1 150 Ft

Digikotta 
hangfelvételekkel: Z. 5406DK

Furulyaiskola II. 
Terjedelem: 52 oldal
Formátum: 23,8  × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 7062
Ár: 1 150 Ft

Digikotta  
hangfelvételekkel: Z. 7062DK

Furulyaiskola III. 
Terjedelem: 52 oldal
Formátum: 23,8  × 16,3 cm
Katalógusszám: Z. 7332
Ár: 1 150 Ft
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BÉRES JÁNOS

Elindultam hosszú útra
Gagybátor – Wellington – San Francisco

Béres János úttörő kezdeményezések sorát indította el mind furu-
lyaművészként és a nevét viselő hivatásos népi kamarazenekar 
alapítójaként, mind a hazai intézményes furulyaoktatás megszer-
vezőjeként, tantervek, tankönyvek írójaként, az oktatás számára 
kifejlesztett Béres-furulya megalkotójaként és a nagyhírű Óbudai 
Népzenei Iskola alapítójaként. 1930-ban született Gagybátorban, és 
máig aktívan tevékenykedik a zenetanulókért, a népzenéért. 

A munkával töltött, küzdelmekben és sikerekben gazdag évtizedek 
után Béres János önéletrajzi könyv írásába fogott. A kötet lapjain 
egyszerre elevenedik meg egy hosszú és kiemelkedően sikeres, de 
küzdelmekkel teli művészi és tanári pályakép, valamint egy regény-
beillően izgalmas életút. A könyvhöz kétórás, online elérhető 
hanganyag is tartozik, amely Béres János Népi Kamarazenekarának 
felvételeiből és az Óbudai Népzenei Iskola hangversenyein készült 
felvételekből válogat. 

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

A szerző korábbi művei:

Terjedelem: 424 oldal, Formátum: 14,2  × 20 cm
Katalógusszám: Z. 60437
Ár: 3 900 Ft

Online hangzó melléklet  
a Digikotta oldalon: Z. 60437DK
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Zongora

Bartók Mikrokosmosa immár 80 éve a zongorapedagógiai irodalom egyik alapműve – ugyanakkor 
sokkal több, mint hagyományos értelemben vett „tananyag”. A nehézségi sorrendbe állított 153 
zongoradarab nem csupán a zongorajáték technikai aspektusait mutatja be, hanem a zeneszerzés 
alapjait is: az „Imitáció és fordításá”-tól kezdve az „Ostinató”-n át a „Szabad változatok”-ig a 
kompozíciós technikák gazdag tárházát vonultatja fel, de karakter-, sőt programzenei darabokat 
is tartalmaz, mint amilyen a „Notturno”, a „Csónakázás”, a „Mese a kis légyről” vagy a híres „Hat tánc 
bolgár ritmusban”.

A Mikrokosmos 1940-ben jelent meg először, hat füzetben. Új Urtext kiadásunk – amely a Bartók-
összkiadás 2020-ban megjelent 40. kötetén (Z. 15040) alapul – a füzeteket párosával összevonva 
három kötetben közli a sorozatot. Kiadásunk magában 
foglalja Bartók eredeti előszavát, gyakorlatait és jegyzeteit 
is. A közreadói előszó és megjegyzések pedig nemcsak 
a sorozat keletkezéstörténetét és kompozíciós for-
rá sait mutatják be, hanem Bartók kottázásáról és a 
Mikrokosmos speciális előadói kérdéseiben is hiteles 
és részletes eligazítást nyújtanak.

A Bartók-összkiadásban megjelent művek önálló kiadásai

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

III–IV. kötet
Terjedelem: 112 oldal
Formátum: 23,5  × 31 cm 
Katalógusszám: Z. 20084
Ár: 3 400 Ft

V–VI. kötet
Terjedelem: 116 oldal
Formátum: 23,5  × 31 cm 
Katalógusszám: Z. 20085
Ár: 3 800 Ft

I–II. kötet
Terjedelem: 72 oldal
Formátum: 23,5  × 31 cm 
Katalógusszám: Z. 20083
Ár: 3 200 Ft

BARTÓK BÉLA

Mikrokosmos
három kötetben



Editio Musica Budapest Zeneműkiadó
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BARTÓK BÉLA

Gyermekeknek
két kötetben

Bartók 1908 és 1911 között komponálta első pedagógiai célú zongoradarab-sorozatát Gyermekeknek 
címmel. Az első kiadás 1909 és 1911 között jelent meg négy füzetben, melyből két füzet magyar 
és két füzet szlovák népdalfeldolgozásokat tartalmazott. Amerikába áttelepülve Bartók fontosnak 
tartotta, hogy művei lehetőleg új kiadásban váljanak ismét hozzáférhetővé. Ily módon 1943-ban 
új kiadójával, az angol Boosey & Hawkesszal egyetértésben elhatározta, hogy átdolgozza a teljes 
sorozatot.

Közreadásunk – mely a Bartók-összkiadás 37. kötetének (Z. 15037) kottaszövegét tartalmazza – a zene-
szerző által az új kiadás számára 1943-ban véglegesített átdolgozott változaton alapul. A darabok 
angol címét magyar fordítással láttuk el, ugyanakkor fontosnak tartottuk az első kiadás számára 
összeállított népdalszövegek közlését is. Az első kiadásban még szereplő, de az átdolgozott 
változatból kihagyott darabokat, valamint az átdolgozott változattól jelentősebben különböző 
korai verziókat függelékben közöljük. Ugyanitt található két darab lejegyzése Bartók 1945-ös 
koncertjének hangfelvétele alapján, mely kitűnően példázza az általa elképzelt koncertváltozatok 
lehetőségeit. A kiadványt magyar és angol nyelvű előszó és közreadói megjegyzések teszik teljessé.

A Bartók-összkiadásban megjelent művek önálló kiadásai

I. kötet
Terjedelem: 68 oldal
Formátum: 23,5 × 31 cm 
Katalógusszám: Z. 20038
Ár: 1 900  Ft

II. kötet
Terjedelem: 68 oldal
Formátum: 23,5  × 31 cm 
Katalógusszám: Z. 20039
Ár: 1 900 Ft



A háromkötetes kiadvány az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó és a müncheni G. Henle Verlag 
közös kiadásában megjelenő Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása 9. kötete (Z. 15009) alap-
ján készült. A kotta az énekszövegeket eredeti nyelven és a Bartók által jóváhagyott fordításokban 
közli, a kötetek függelékében azonban az összes énekszöveg szó szerinti angol és magyar fordítása is 
megtalálható. Ugyanitt közöljük a művek korai vagy alternatív változatait is.

Kiadásunkat a kottaszöveg és a notációs stílus tekintetében is abszolút hitelesség, professzionális 
kottagrafika és kiváló nyomdai minőség jellemzi. A közreadást informatív előszók (magyar, angol és 
német nyelven) és részletes közreadói megjegyzések (magyarul és angolul) teszik teljessé. A meg-
jegyzések röviden ismertetik a kórusművek szöveg-, népzenei és kompozíciós forrásait, valamint 
eligazítanak az előadást érintő minden lényeges kérdésben.

A kiadványok két változatban kerülnek forgalomba: három puhafedelű kötetben, amelyek önállóan is 
megvásárolhatók, valamint keménytáblás, vászonkötéses kötetekben, amelyek együtt, díszdobozban 
kaphatók.

Kórusművek díszdobozban
Kivitel: keménytáblás,  
egészvászon kötésben 
Terjedelem: 348 oldal
Formátum: 20,2  × 28,5 cm
Katalógusszám: Z. 20076
Ár: 14 900 Ft

10
Énekkar

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

BARTÓK BÉLA

Kórusművek
Urtext kiadás három kötetben

A Bartók-összkiadásban megjelent művek önálló kiadásai

Férfikarok
Kivitel: kartonált
Terjedelem: 124 oldal
Formátum: 20,2  × 28,5 cm
Katalógusszám: Z. 20036 
Ár: 2 900 Ft

Vegyeskarok
Kivitel: kartonált
Terjedelem: 100 oldal
Formátum: 20,2  × 28,5 cm
Katalógusszám: Z. 20037
Ár: 2 900 Ft

Gyermek- és nőikarok
Kivitel: kartonált
Terjedelem: 124 oldal
Formátum: 20,2  × 28,5 cm
Katalógusszám: Z. 20035 
Ár: 2 900 Ft

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.
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Énekkar

Különnyomatok a Kórusművekből

Bánat
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20070

Bolyongás
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20062

Cipósütés
Terjedelem: 6 oldal
Katalógusszám: Z. 20059

Csujogató
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20069

Elment a madárka
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20072

Héjja, héjja, karahéjja!
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20055

Huszárnóta
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20060

Isten veled!
Terjedelem: 6 oldal
Katalógusszám: Z. 20075

Játék
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20053

Jószág-igéző
Terjedelem: 6 oldal
Katalógusszám: Z. 20051

Kánon
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20074

Keserves
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20067

Lánycsúfoló
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20063

Leánykérő
Terjedelem: 6 oldal
Katalógusszám: Z. 20066

Leánynéző
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20054

Legénycsúfoló
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20064

Levél az otthoniakhoz
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20052

Madárdal
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20068

Mihálynapi köszöntő
Terjedelem: 6 oldal
Katalógusszám: Z. 20065

Ne hagyj itt!
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20050

Ne láttalak volna!
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20071

Gyermek- és nőikarok
27 kórusmű két és három szólamra  (BB 111a) M

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

Férfikarok

Elmúlt időkből (BB 112) M
Terjedelem: 24 oldal
Katalógusszám: Z. 20047

Est (BB 30) M
Terjedelem: 6 oldal
Katalógusszám: Z. 20043

Négy régi magyar népdal (BB 60) M, N
Terjedelem: 12 oldal
Katalógusszám: Z. 20044

Székely népdalok (BB 106) M, N
Terjedelem: 24 oldal
Katalógusszám: Z. 20046 

Tót népdalok (BB 78) Sz, M, N
Terjedelem: 16 oldal
Katalógusszám: Z. 20045

A = angol szöveggel, N = német szöveggel, M = magyar szöveggel,  
R = román szöveggel, Sz = szlovák szöveggel

Legkisebb rendelhető mennyiség: 20 db

Ne menj el!
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20056

Párnás táncdal
Terjedelem: 8 oldal
Katalógusszám: Z. 20073

Resteknek nótája
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20061

Senkim a világon
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20058

Tavasz
Terjedelem: 6 oldal
Katalógusszám: Z. 20049

Van egy gyűrűm, karika
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20057

Két román népdal (BB 57) R
Terjedelem: 4 oldal
Katalógusszám: Z. 20048

Vegyeskarok

Négy tót népdal vegyeskarra,  
zongorakísérettel (BB 77) Sz, A, M, N
Terjedelem: 16 oldal
Katalógusszám: Z. 20042 

Magyar népdalok (BB 99) M
Terjedelem: 32 oldal
Katalógusszám: Z. 20040

Magyar népdalok (BB 99) A, N
Terjedelem: 36 oldal
Katalógusszám: Z. 20041
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Zongora

BARTÓK BÉLA

Mikrokosmos
Közreadta Nakahara Yusuke

A müncheni G. Henle Verlag és az Editio Musica Budapest közös kiadásában megjelenő Bartók-
összkiadás 40. kötetében a 20. század talán legnagyobb hatású zongoradarab-sorozata vált 
elér hetővé új, kritikai kiadásban. A közreadást megelőző angol, magyar és német nyelvű beve-
zető tanulmányok nemcsak a sorozat keletkezés- és fogadtatástörténetét tárják fel minden 
eddiginél részletesebben, hanem a mű kottázási és előadási kérdéseiben is eligazítást nyújtanak. 
A kiadvány magában foglalja a Bartók által a Mikrokosmoshoz írt gyakorlatokat és jegyzeteket is. 
Az Összkiadás 41. kötete a Mikrokosmos kritikai közreadását kísérő angol nyelvű kommentárkötet, 
amely nemcsak a mű kompozíciós és népzenei forrásait (kezdve a vázlatoktól egészen a zeneszerző 
életében megjelent kiadásokig, sőt Bartók saját hangfelvételeiig), valamint a közreadó döntéseit 
dokumentálja, hanem mindezen források alapján a lehető legnagyobb részletességgel fel is tárja 
magát a kompozíciós folyamatot.

Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása, 40. és 41. kötet

G. Henle Verlag  Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

40. kötet
Kivitel: keménytáblás, egészvászon kötésben
Nyelv: angol, magyar, német
Terjedelem: 380 oldal
Formátum: 25 × 32,5 cm 
Katalógusszám: Z. 15040 / HN6203
Ár: 129 000 Ft

41. kötet (Kritikai kommentár)
Kivitel: keménytáblás, egészvászon kötésben
Nyelv: angol
Terjedelem: 276 oldal
Formátum: 25 × 32,5 cm 
Katalógusszám: Z. 15041 / HN6204
Ár: 93 000 Ft

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap  
támogatásával jelent meg.
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Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

LISZT FERENC

Szabad feldolgozások
és technikai gyakorlatok
Közreadta Kaczmarczyk Adrienne és Sas Ágnes,
a közreadók munkatársa Nicolas Dufetel

Az Új Liszt-Összkiadás Pótkötetek sorozatában a zongoraművek korai verziói és töredékek kapnak 
helyet. A jelen kötet egy Schubert-dal (Die Rose) és a Marche des pèlerins (Berlioz: Harold Itáliában 
szimfóniából) át ira tának, valamint Az alvajáró c. Bellini-opera témáira írt fantáziának korai változatait 
tartalmazza.

A kötet függeléke különleges anyagokat közöl. A spanyol témákra írt feldolgozások töredékesen 
fennmaradt fogalmazványain kívül most először jelenik meg nyomtatásban három gyakorlatsorozat 
is, amelyek rávilágítanak Liszt zongoratanításának technikai aspektusaira. 

A kötet részletes, új kutatási eredményeket tartalmazó magyar, angol és német nyelvű előszót, öt 
kézirat-fakszimilét és angol nyelvű kritikai jegyzetapparátust is magában foglal. A vászonkötésű 
kötettel egyidejűleg megjelenik annak kartonborítású, praktikus változata is, amelynek tartalma – a 
kritikai jegyzeteket leszámítva – azonos a vásznas kötetével.

Új Liszt-Összkiadás, 16. pótkötet

Zongora

Keménytáblás kiadás  
egészvászon kötésben

Nyelv: német, angol, magyar
Terjedelem: 240 oldal
Formátum: 23 × 30 cm
Katalógusszám: Z. 20004A
Ár: 9 900 Ft

Kartonált kiadás

Nyelv: német, angol, magyar
Terjedelem: 224 oldal
Formátum: 23 × 30 cm 
Katalógusszám: Z. 20004
Ár: 4 900 Ft

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.
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Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

Zongora

Bartók Béla instruktív közreadásai

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Zongoraszonáták
két kötetben

I. kötet
Terjedelem: 160 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 3996
Ár: 3 900 Ft

II. kötet
Terjedelem: 160 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 3997
Ár: 3 900 Ft

3

Z. 3996

Sonate Nr. 1
K 545

Wolfgang  Amadeus  MOZART
(1756–1791)

a) b)

Bartók 1907-től 1934-ig tanított zongorát a budapesti Zeneakadémián. Tanári működése első 
éveiben a budapesti Rozsnyai és Rózsavölgyi kiadók megbízásából a zongorairodalom számos 
klasszikusából készített előadási javaslatokkal, ujjrendekkel és magyarázatokkal ellátott, úgynevezett 
instruktív kiadást, összesen több mint kétezer kottaoldal terjedelemben. Bartók közreadásai a 
kor interpretációs elképzeléseit tükrözik, ugyanakkor többnyire részletezőbbek, aprólékosabban 
kidolgozottak, mint a századforduló más, hasonló instruktív kiadásai.

Megújult kiadásunk három (magyar, német, angol) nyelven tartalmaz lábjegyzeteket, a köteteket 
pedig Somfai László részletes utószava kíséri (magyar és angol nyelven), amely bemutatja az első 
kiadás megjelenésének körülményeit, Bartók forrásait, munka módszerét, Mozart-koncepcióját, 
feltárja kiadásának problémáit, és történelmi kontextusba helyez ve értelmezi a Bartók által használt 
előadási jeleket. A Mozart-kutatás által Bartók kiadása óta feltárt hitelességi és szövegproblémákra 
új kiadói lábjegyzetekben hívjuk fel az olvasó figyelmét.

W.A. MOZART

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T  Z . 3 9 9 6

Piano Sonatas
Klaviersonaten
Zongoraszonáták

I

Bartók Béla instruktív közreadásai
Instruktive Ausgaben von Béla Bartók

W.A. MOZART

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T  Z . 3 9 9 7

Piano Sonatas
Klaviersonaten
Zongoraszonáták

II

Bartók Béla instruktív közreadásai
Instruktive Ausgaben von Béla Bartók
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KURTÁG GYÖRGY

Játékok X.
Naplójegyzetek, személyes üzenetek

Terjedelem: 72 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 15150
Ár: 3 200 Ft

KURTÁG  GYÖRGY

JÁTÉKOK — GAMES
Sorozat zongorára – Series for Piano

Az első kötetek (1975–1979) megírásának ötletét az ösztönösen játszó gyermek adta, akinek  
a hangszer még játékszer. Az 5. füzettel induló második sorozat Kurtág kortársainak és 
barátainak ajánlott naplójegyzeteit és személyes üzeneteit tartalmazza, melyeket az 1980-as 
évektől komponált.

Az első három kötetben szereplő művek nagy része zongoratanulmányaik kezdetén járó 
gyerekek számára készült. A további kötetek már főként olyan nehézségű darabokat tartalmaz-
nak, melyek megszólaltatásához közép- vagy még inkább felsőfokú zongoratudás szükséges.

–

The first volumes (1975–1979) were suggested by children playing spontaneously and for whom 
the piano still meant a toy. The second series, beginning with book 5, includes diary entries and 
personal messages to the composer’s contemporaries and friends that have been composed since 
the 1980s. 

Most of the works in the first three volumes are intended for children at the beginning of their 
piano studies. Further volumes mostly include pieces that require an intermediate or preferably 
advanced level of piano playing. 

 Játékok / Games I   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z. 8377

 Játékok / Games II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z. 8378

 Játékok / Games III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Z. 8379

 Játékok / Games IV  
  négy kézre és két zongorára / for piano duet and two pianos  . . . . . . . . . . . . . . . .  Z. 8380
 Játékok / Games V  
  Naplójegyzetek, személyes üzenetek / Diary entries, personal messages  . . . . . .  Z. 14002
 Játékok / Games VI  
  Naplójegyzetek, személyes üzenetek / Diary entries, personal messages  . . . . . .  Z. 14068
 Játékok / Games VII  
  Naplójegyzetek, személyes üzenetek / Diary entries, personal messages  . . . . . .  Z. 14069
 Játékok / Games VIII  
  négy kézre és két zongorára / for piano duet and two pianos  . . . . . . . . . . . . . . . .  Z. 14591
 Játékok / Games IX  
  Naplójegyzetek, személyes üzenetek / Diary entries, personal messages   . . . . . .  Z. 14784
 Játékok / Games X  
  Naplójegyzetek, személyes üzenetek / Diary entries, personal messages   . . . . . .  Z. 15150

Szer / 35

KURTÁG

JÁTÉKOK – SPIELE 
GAMES

X
zongorára  –  für Klavier  –  for piano

EDITIO MUSICA BUDAPEST
Universal Music Publishing Editio Musica Budapest

Z. 15 150

15150_borito_v1.indd   115150_borito_v1.indd   1 2021.03.04.   11:28:282021.03.04.   11:28:28

A sorozat korábbi kötetei:

Játékok I.
Z. 8377 
Ár: 3 000 Ft

Játékok II.
Z. 8378
Ár: 2 800 Ft

Játékok III.
Z. 8379
Ár: 3 400 Ft

Játékok IV.
Z. 8380
Ár: 2 800 Ft

Játékok V.
Z. 14002
Ár: 3 200 Ft

Játékok VI.
Z. 14068
Ár: 3 400 Ft

Játékok VII.
Z. 14069
Ár: 3 200 Ft

Játékok VIII.
Z. 14591
Ár: 3 000 Ft

Játékok IX.
Z. 14784
Ár: 3 400 Ft

A Játékok 1973-tól íródó sorozata eredetileg zongoraiskolának készült, az eltelt évtizedek alatt azonban 
a sorozat elvesztette didaktikus jellegét, és Kurtág zeneszerzői műhelyének dokumentumává vált, 
amely kulcsot ad nagy formátumú szimfonikus, kamara- és vokális műveihez is.

A X. kötet két részre osztható: első felében régebbi, eddig kiadatlanul maradt darabok sorakoznak az 
1943-ban írott Szvittől az 1980-as évekig, betekintést nyújtva Kurtág zenei nyelvének kialakulásába. 
A kötet második felében 2002 és 2011 között komponált darabok szerepelnek. A gyakran aforisztikus 
rövidségű tételek az európai zenetörténet számos jelenségére hivatkozó asszociációkat rejtenek, 
jelentős része hommage- vagy in memoriam-tétel, személyre szóló, szubjektív üzenet barátoknak, 
kollégáknak, szeretett családtagoknak – s rajtuk keresztül minden zenét szerető embernek.

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest



BARTÓK BÉLA – KURTÁG GYÖRGY

Zene húros hangszerekre,  
ütőkre és cselesztára 
1. tétel
Átirat zongorára, négy kézre

Bartók zenéje az utóbbi száz év minden magyar zeneszerzője számára elsőrendű fontosságú: Kurtág 
György műveiben is sok helyütt találunk nyílt vagy rejtett utalásokat a nagy elődre. A Zene… első 
tételének, ennek a nagyszabású fúgának zongorára négy kézre készült átirata egyszerre tekinthető 
a mű megértését szolgáló zeneszerzői tanulmánynak és a bartóki kompozíciót a közönség felé 
sajátos módon közvetítő interpretációnak. Az átiratot Kurtág György zeneszerző fiának, ifjabb Kurtág 
Györgynek készítette.

Terjedelem: 12 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 15151
Ár: 1 400 Ft

EDITIO MUSICA BUDAPEST 
Universal Music Publishing Editio Musica Budapest

Z. 15 151

Átirat zongorára, négy kézre / Transcription for piano duet

BARTÓK–KURTÁG

Zene húros hangszerekre,  
ütőkre és cselesztára

1. tétel 

Music for Strings, Percussion and Celesta  
First Movement 

ISMN 979 0 080 15151 8

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
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Zongora négykezes



Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
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Zongora négykezes

Terjedelem: 36 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 15138
Ár: 1 900 Ft

KURTÁG GYÖRGY

Két Muszorgszkij-átirat
zongorára, négy kézre

Kurtág György számára Muszorgszkij művészete mindig fontos példakép volt. Több műve tartalmaz 
Muszorgszkijra utaló részeket (Játékok III., A kis csáva), és operájában, a Fin de partie-ban is hivatkozik 
Muszorgszkij deklamációs stílusára. 1989-ben készítette el ezt a két négykezes átiratot, amely csatla-
kozik korábbi preklasszikus átiratainak sorához. Az átiratokat a Kurtág házaspár mutatta be.

Tartalomjegyzék

1. Intermezzo

2. Kromi jelenet a Borisz Godunovból

KURTÁG

KÉT MUSZORGSZKIJ-ÁTIRAT
ZONGORÁRA, NÉGY KÉZRE

ZWEI MUSORGSKIJ-ÜBERTRAGUNGEN
FÜR KLAVIER ZU VIER HÄNDEN

TWO MUSORGSKY TRANSCRIPTIONS
FOR PIANO DUET

EDITIO MUSICA BUDAPEST 
Universal Music Publishing Editio Musica Budapest

Z. 15 138

ISMN 979 0 080 15138 9

15138_borito_UMPEMB.indd   315138_borito_UMPEMB.indd   3 2021.03.11.   9:46:312021.03.11.   9:46:31



Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
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CSUHAJ-BARNA TIBOR

Corridoors
10 darab fagottkvartettre  
(részben más hangszerekkel)

E darabok megírására a Corridor Quartet (Lakatos György, 
Duffek Mihály, Stefán Zsófia, Tóth Sára Rebeka) nyitott 
zenei vi lá ga és mesés hangzása ihlette meg a zeneszerzőt. 
A Corri dor Quartet neve 
olyan folyosóra utal, amely 
átvezeti a hallgatót a kü-
lönböző év századok, stí-
lusok és mű  fa jok között. 
Összeköt, áthidal, és szá-
mos ajtó nyílik róla: klasszi-
kus, modern és népi, jazz 
és rock.

Partitúra és szólamok
Terjedelem: 88 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 20091
Ár: 3 900 Ft

WOLF PÉTER

Adagio
fuvolára (vagy hegedűre) és zongorára

Wolf Péter 2018-ban megjelent gyűjte -
mé nye, a Wolf-temperiertes Klavier Bach 
sorozatára utalva 24 zongoradarabot tar-
tal maz, a kromatikus skála minden hang-
jára épül egy dúr és egy moll kompozíció. 
A 9. darab, az E-dúr adagio a kötet egyik 
ékköve, amely a barokk pasztorál hagyo-
mányára épít. Ezt a szárnyaló dallamot 
dolgozta át a zeneszerző duóvá.

Partitúra és szólam
Terjedelem: 12 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 15136
Ár: 1 200 Ft

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó

Fagott, Fuvola

WOLF PÉTERWOLF PÉTER

Adagio
fuvolára (vagy hegedûre) és zongorárafuvolára (vagy hegedûre) és zongorára

for flute (or violin) and pianofor flute (or violin) and piano

EDITIO MUSICA BUDAPEST
Universal Music Publishing Editio Musica Budapest

Z. 15 136

WOLF PÉTER (1947) zongorát és jazz-zongorát tanult 
a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskolában Zempléni 
Kornélnál, Rados Ferencnél és Gonda Jánosnál. 2015-
ben pedig Jazz-hangszerelés címû disszertációjával meg-
szerezte a DLA fokozatot a Zeneakadémián. 1969-tõl 
az Ex Antiquis együttes billentyûse lett. Az 1970–80-as 
évek számos népszerû táncdalának zeneszerzõje (Most 
kéne abbahagyni, Sziklaöklû Joe), népszerû filmekhez írt 
kísérõzenéket (Vuk). Hangszerelõi virtuozitása többek 
között a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjein és le-
mezein is megmutatkozott; õ hangszerelte Isaac Stern 
„Kreisler” CD-jének darabjait. 

1995-ben elnyerte a Fényes Szabolcs-díjat, 2005-ben az Erkel-díjat, 2018-ban az Artisjus 
életmûdíját. Az utóbbi években számos nagyszabású kompozícióval jelentkezett: két zon-
goraversenyét, oboa-, klarinét- és hegedûversenyeit kiváló elõadók vitték sikerre.

*  *  *
PÉTER WOLF (1947) studied classical piano and jazz piano at the Béla Bartók Secondary 
School under Kornél Zempléni, Ferenc Rados and János Gonda. In 2015 he obtained his 
DLA degree from the Franz Liszt Academy of Music with his thesis on jazz arrangements. 
In 1969 he became the keyboard-player of the band Ex Antiquis. He composed many hits 
of the 1970s and 1980s as well as scores for popular films and musicals. His virtuosity as 
an orchestrator was shown in concerts and albums of the Franz Liszt Chamber Orchestra; 
he also orchestrated violin pieces for Isaac Stern’s “Kreisler” CD. 
In 1995 he was awarded the Fényes Szabolcs Prize, in 2005 the Erkel Prize, and in 2018 
Artisjus’s Life Prize. In recent years he has had numerous large-scale compositions premie-
red by excellent performers: his two piano concertos and his concertos for oboe, clarinet, 
and violin respectively.
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Csuhaj-Barna

CORRIDOORS
10 Pieces for Bassoon Quartet (partly with other instruments)

10 darab fagottkvartettre (részben más hangszerekkel)

SCORE AND PARTS – PARTITÚRA ÉS SZÓLAMOK

EDITIO MUSICA BUDAPEST

Z. 20 091

The composer was inspired to write these pieces by the Corridor Quartet (György Lakatos,  
Mihály Duffek, Zsófia Stefán, and Sára Rebeka Tóth), with their open attitude to music  
and their enchanting sound world. The timbres of the bassoon harmony are emphasised still more  
by being joined by the double bass, and by a voice or flute soaring above them. One reviewer writes 
of the CD Corridoors:
‘Easy to listen to, but modern: modern, and yet easy to listen to. And because of the sound of the bassoons, 
it’s spiced with a kind of fantasy mood, a kind of “Lord of the Rings” feel.’(jazzma.hu, Károly Gáspár)
The name of the Corridor Quartet refers to a corridor that leads the listeners between different cen-
turies, styles, and genres. It joins things together, and acts as a bridge, many doors opening off from 
it: classical, modern and folk, jazz and rock.

TIBOR CSUHAJ-BARNA is a jazz double bass player and composer,  
and an associate professor (DLA) at the Liszt Ferenc Academy of Music.  
Over the last 30 years he has been an active performer on the Hungarian  
jazz scene, compiling and playing on many CDs. He has written music for 
theatres, choirs, and jazz lineups ranging from duos to big band.

Website: www.voicebass.com

E darabok megírására a Corridor Quartet (Lakatos György, Duffek Mihály, Stefán Zsófia,  
Tóth Sára Rebeka) nyitott zenei világa és mesés hangzása ihlette a zeneszerzőt. A fagottharmóniák 
színeit még jobban kiemeli a hozzájuk csatlakozó basszus (nagybőgő) és a felettük szárnyaló ének 
vagy fuvola. A Corridoors című lemezről szóló kritika úgy fogalmaz:
„Fülbemászó, de modern; modern, de mégis fülbemászó. Megfűszerezve – a fagottok hangzása által –  
egyfajta mesebeli hangulattal, amolyan ’Gyűrűk Ura feeling’-gel.” (jazzma.hu, Gáspár Károly)
A Corridor Quartet neve olyan folyosóra utal, amely átvezeti a hallgatót a különböző évszázadok, 
stílusok és műfajok között. Összeköt, áthidal, és számos ajtó nyílik róla: klasszikus, modern és népi, 
jazz és rock.

CSUHAJ-BARNA TIBOR jazzbőgő előadóművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti  
Egyetem docense (DLA). Az elmúlt 30 évben a magyar jazzélet aktív előadója, számos lemez szerzője  
és közreműködője. Írt zenét színházaknak, énekkaroknak, valamint jazzformációknak a duótól  
a big bandig.

Website: www.voicebass.com
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The composer was inspired to write these pieces by the Corridor Quartet (György Lakatos,  
Mihály Duffek, Zsófia Stefán, and Sára Rebeka Tóth), with their open attitude to music  
and their enchanting sound world. The timbres of the bassoon harmony are emphasised still more  
by being joined by the double bass, and by a voice or flute soaring above them. One reviewer writes 
of the CD Corridoors:

‘Easy to listen to, but modern: modern, and yet easy to listen to. And because of the sound of the bassoons, 
it’s spiced with a kind of fantasy mood, a kind of “Lord of the Rings” feel.’(jazzma.hu, Károly Gáspár)

The name of the Corridor Quartet refers to a corridor that leads the listeners between different  
centuries, styles, and genres. It joins things together, and acts as a bridge, many doors opening  
off from it: classical, modern and folk, jazz and rock.

TIBOR CSUHAJ-BARNA is a jazz double bass player  
and composer, and an associate professor (DLA)  
at the Liszt Ferenc Academy of Music. Over the last 30 years  
he has been an active performer on the Hungarian jazz scene,  
compiling and playing on many CDs. He has written music  
for theatres, choirs, and jazz lineups ranging from duos to big band.
Website: www.voicebass.com



E darabok megírására a Corridor Quartet (Lakatos György, Duffek Mihály, Stefán Zsófia,  
Tóth Sára Rebeka) nyitott zenei világa és mesés hangzása ihlette a zeneszerzőt. A fagottharmóniák 
színeit még jobban kiemeli a hozzájuk csatlakozó basszus (nagybőgő) és a felettük szárnyaló ének 
vagy fuvola. A Corridoors című lemezről szóló kritika úgy fogalmaz:

„Fülbemászó, de modern; modern, de mégis fülbemászó. Megfűszerezve – a fagottok hangzása által –  
egyfajta mesebeli hangulattal, amolyan ’Gyűrűk Ura feeling’-gel.” (jazzma.hu, Gáspár Károly)

A Corridor Quartet neve olyan folyosóra utal, amely átvezeti a hallgatót a különböző évszázadok, 
stílusok és műfajok között. Összeköt, áthidal, és számos ajtó nyílik róla: klasszikus, modern és népi, 
jazz és rock.

CSUHAJ-BARNA TIBOR jazzbőgő előadóművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti  
Egyetem docense (DLA). Az elmúlt 30 évben a magyar jazzélet aktív előadója, számos lemez  
szerzője és közreműködője. Írt zenét színházaknak, énekkaroknak, valamint jazzformációknak  
a duótól a big bandig.
Website: www.voicebass.com
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PARTITURA

FAGOTTO 1

FAGOTTO 2

FAGOTTO 3

FAGOTTO 4

FLAUTO

CONTRABBASSO
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Énekkar

DOBOS DÁNIEL

Callis stellarum
(Csillagok ösvénye) 

vegyeskarra

Dobos Dániel (*1994) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ze-
neszerzés tanszékén Fekete Gyula és Bella Máté tanítványa volt. 
Diplomamunkájában, a Sylvanus című hegedűversenyben a me-
zőségi prímások figurációit, technikai repertoárját használja fel a 
klasszikus hegedű lehetőségei mellett. A Bartók Béla Világverse-
nyen 2018-ban I. díjat nyert zongoradarabja, a Drumul dracului 
ugyancsak erdélyi népzenei gyökerek új értelmezését állítja a 
középpontba.

Callis stellarum című vegyeskari alkotása Ézsaiás próféta egyik 
világvégét jövendölő, fenyegető hangvételű mondását dolgozza 
fel: „Az ég csillagai és csillagképei nem ragyogtatják világos sá-
gukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa.” A kom-
pozíció végén egyfajta reménykeltő gondolattársításként fel-
hangzik a Csillagok, csillagok kezdetű magyar népdal.

A mű első díjat nyert a 2021-ben megrendezett HangKELTŐ Ifjú-
sági Zeneszerzőverseny ifjúsági vegyeskari kategóriájában.

KUTRIK BENCE

Puer natus
vegyeskarra

Kutrik Bence (*1976) 2003 és 2010 között San Franciscóban és a 
Torontói Egyetemen tanult zeneszerzést, majd a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem zeneszerzés tanszékén Vajda János tanít-
ványaként szerzett diplomát. Rituálé című ensemble-darabját a 
2018-as International Rostrum of Composers versenyen ajánlott 
műnek választották. Introverted Confessions című szóló zongo-
rára írt művével 2018-ban első helyezést ért el az Anton Mata-
sowsky Zeneszerzőversenyen. Számos koncert- és filmzenei díjat 
nyert külföldön és Magyarországon, alapító tagja a STUDIO5 kor-
társzenei alkotócsoportnak.

A vegyeskari mű a gyakran feldolgozott középkori karácsonyi 
himnusz részleteit zenésíti meg, nagy hangsúlyt helyezve a já-
szolban fekvő kisded és a győzelmes Megváltó látszólagos ellen-
tétére.

Nyelv: latin
Terjedelem: 24 oldal
Formátum: 19  × 27 cm
Katalógusszám: Z. 15140
Ár: 720 Ft
Megvásárolható: 2022. júliustól

Nyelv: latin
Terjedelem: 8 oldal
Formátum: 19  × 27 cm
Katalógusszám: Z. 15141
Ár: 240 Ft
Megvásárolható: 2022. júliustól
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BARABÁS ÁRPÁD

Dinók és emberek
Lackfi János versére

gyermekkarra

Barabás Árpád (*1966) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszer-
zés tanszékén Bozay Attila tanítványaként végzett. Tanított többek kö-
zött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karán, jelenleg a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnázium zeneszerzéstanára. Művei között szimfonikus zenekari 
és kamarazenei alkotásokat éppúgy találunk, mint oratorikus műveket 
vagy kísérőzenéket. Zeneszerzői munkásságát 2020-ban Erkel-díjjal is-
merték el.

Lackfi János versére írt gyermekkari műve könnyed, lendületes hangvé-
tellel, egyszerre tréfásan és komolyan közelít a ma olyannyira aktuális 
ökológia kérdéséhez. A kórusmű végén emlékezetes marad a megvála-
szolatlan kérdés: Megtart-e még minket, embereket, a rég kihalt dinók-
hoz képest „nagy eszünk”?

Nyelv: magyar
Terjedelem: 8 oldal
Formátum: 19  × 27 cm
Katalógusszám: Z. 15142
Ár: 240 Ft
Megvásárolható: 2022. júliustól

A művek Debrecen város  
felkérésére készültek

2021 novemberétől előjegyezhetők,

2022 júliusától megvásárolhatók.
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BELLA MÁTÉ

Örök zene
vegyeskarra

Bella Máté kórusműve 2020-ban íródott a COVID járvány áldozatainak 
emlékére, a Nemzeti Ifjúsági Énekkar felkérésére, bemutatójára 2021 júli-
usában, az énekkar magyarországi hang versenykörútján került sor.

Juhász Gyula versét egyenletes mozgású, dús harmonizálású, homofon 
tételben dolgozza fel a zeneszerző, különös hangsúlyt helyezve a dinami-
ka árnyalatainak kidolgozottságára. A kiadvány az eredeti magyar szöveg 
mellett énekelhető angol fordítást is tartalmaz.

Nyelv: magyar, angol
Terjedelem: 12 oldal
Formátum: 19  × 27 cm
Katalógusszám: Z. 15158
Ár: 360 Ft

BALOGH MÁTÉ

Matsuo Bashō’s Song
no-énekesnőre és ütőhangszerekre (2019-2020)

Balogh Máté Matsuo Bashō’s Song című művét Ryoko Aoki megbízásá-
ból írta és neki ajánlotta. A darab egy no-énekesnőre íródott, és Macuo 
Basó híres útinaplója, az Észak ösvényein (Oku no hosomichi) alapján 
készült. A darab Basó könyvének legelső mondatát tartalmazza, a szö-
veget különféle kontextusokba helyezve a no-éneklés hagyományának 
olyan előadásmódjai, mint az osirabe, a nanori, az isszei, a szasi vagy a 
szageuta segítségével. Ezek az énektechnikák különböző személyisé-
gekként vagy nézőpontokként jelennek meg, egyazon szöveg különbö-
ző értelmezéseit képviselve. Balogh darabja azt sugallja, hogy a könyv 
olvasója vagy a kompozíció hallgatója Basó intellektuális üzenetének 
egynél több pontos jelentését is el tudja képzelni. Aki képes meglátni a 
jelenségek teljes értelmét, bizonytalanná, de nyitottá válhat.

Nyelv: japán
Terjedelem: 20 oldal
Formátum: 23  × 30,2 cm
Katalógusszám: Z. 15152
Ár: 3 900 Ft
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A gyermek Mozart. Kis zongoradarabok
Közreadta Hernádi Lajos 
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Karácsonyi album énekhangra  
és zongorára
Közreadta Szekeres Ferenc 
A zongora kíséreteket írta Farkas Ferenc  
Digikotta: Z. 6334DK

Csuka Tímea: Játssz csellón! 
Gyakorlófüzet kezdő csellistáknak  
5–8 éves korig
Digikotta: Z. 14965DK

Papp Lajos: Zongora-ABC
Zongoraiskola kezdőknek
1. és 2. füzet
Digikotta: Z. 14019DK, Z. 14064DK

Játssz csellón!
Gyakorlófüzet kezdő csellistáknak

Összeállította és rajzolta Csuka Tímea

ISMN 979 0 080 14965 2
ONLINE CATALOGUE

KATALóGUs Az INTErNETEN

E d i t i o  M u s i c a  B u d a p e s t   

Z. 14 965

Csuka Tímea (*1967) Berettyóújfaluban született, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola miskolci tagozatán 
szerzett szolfézs- és gordonkatanári diplomát. 2011 óta a kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola gordonkatanára. Évtizedek óta foglalkozik óvodások és kisiskolások komplex zenei nevelésével, Zeneovi 
címmel óvónők és zenetanárok számára írt gyakorlati kézikönyvet, míg ZeneMeseRegény című kötete zenével 
illusztrált történeteket tartalmaz gyerekek számára.

A Játssz csellón! című gyakorlófüzet 5–8 éves kezdő csellistáknak készült. 88 dallamból álló anyagát nagyrészt 
magyar nép- és gyerekdalok, kisebb részt könnyű gyakorlatok alkotják. Rajzokkal, színes kottafejekkel és lé-
nyegre törő magyarázatokkal játékosan és élményszerűen vezeti be a gyerekeket a zene és a gordonkajáték 
alapelemeibe, és bizonyosan további inspirációt nyújt majd a kezdőkkel foglalkozó gordonkatanárok számára.

„A gyakorlófüzet felépítése szakmailag kiváló, módszertanilag helyes. A feladatok jól épülnek egymásra, megfelelő 
ütemben kínálva lehetőséget a növendékek számára. A technikai tudás elsajátíttatása mellett fontosnak tartom, 
hogy a gyerekek ismerik a dalokat, ugyanakkor a rájuk épülő gyakorlatok változatosak, a tanár számára lehetővé 
téve a technikai fejlesztés és az élvezhetőség összehangolását. A kiadvány kivitelezése rendkívül igényes, a gyerekek 
számára különösen vonzó, izgalmas.” (Kokas Ágnes)

www.csukatimea.hu

Játssz csellón-uj-Borito-var1.indd   2-3 2015.08.10.   9:44:43

(FARKAS—SZEKERES)

EDITIO MUSICA BUDAPEST • Z. 6334

FOR VOICE
AND PIANO

ÉNEKHANGRA
ÉS ZONGORÁRA

Karácsonyi muzsika
kamaraegyüttesre

Music for Christmas
for chamber ensemble
(Soós)
Ad libitum
Z. 14 946

Karácsonyra ajánljuk
Recommended titles for Christmas

Karácsonyi muzsika
gyermek-vonószenekarra

Christmas Music
for children's string orchestra
(Soós)
Leggierissimo
Z. 14 304

www.emb.hu
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Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix
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Karácsonyi muzsika

Music for Christmas
Weihnachtsmusik Musique pour Noël.

Ad Libitum
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Ad Libitum

Leichte Duos Duos faciles

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix
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Könnyu duók

EasyDuos

Ad Libitum
Könnyu duók

EasyDuos
Z . 14859

Z. 14 862

    Duos für 
Fortgeschrittene

Duos de niveau
     avancé

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix
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Duók haladóknak

Advanced Level Duos
   Trios für 
Fortgeschrittene

Trios de niveau
        avancé

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix
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Triók haladóknak

Advanced Level Trios
Quartette für
     Fortgeschrittene

Quatuors de 
     niveau avancé

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix
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Kvartettek haladóknak

Advanced Level Quartets

Z. 14 863 Z. 14 864

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix
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Mittelschwere
              Duos

Duos de niveau 
intermédiaire

Duók középhaladóknak

IntermediateLevelDuos
Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung

Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix

E D I T I O . M U S I C A . B U D A P E S T . Z . 1 4 8 6 1
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Mittelschwere
              Trios

Trios de niveau 
intermédiaire

Triók középhaladóknak

IntermediateLevelTrios

Z. 14 860 Z. 14 861 Z. 14 850

Z. 14 859 Z. 14 848 Z. 14 849

Ad Libitum
Z . 14850 E D I T I O . M U S I C A . B U D A P E S T . Z . 1 4 8 5 0

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix

Mittelschwere
          Quartette

  Quatuors de niveau 
       intermédiaire

Kvartettek középhaladóknak

IntermediateLevelQuartets

d u o s t r i o s quartets
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Kvartettek középhaladóknak
IntermediateLevelQuartets

Ad Libitum
Z . 14848 E D I T I O . M U S I C A . B U D A P E S T . Z . 1 4 8 4 8

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix

Leichte Trios Trios faciles
Könnyu triók

EasyTrios
d u o s t r i o s quartets
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EasyTrios
Könnyu triók

Ad Libitum
Z . 14849

Leichte Quartette Quatuors faciles

Chamber music series with optional combinations of instruments Kammermusikserie mit variabler Besetzung
Kamarazene-sorozat választható hangszerösszeállítássalSérie de musique de chambre avec instruments au choix

E D I T I O . M U S I C A . B U D A P E S T . Z . 1 4 8 4 9

Könnyu kvartettek

EasyQuartets

EasyQuartets
Könnyu kvartettek

d u o s t r i o s quartets
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ISMN 979 0 080 14946 1

I – violino / Flauto dolce soprano / 
  Flauto / Oboe

I – Clarinetto in Si b / Sassofono  
  soprano in Si b / Tromba in Si b

II – violino

II – Flauto dolce contralto

II – Clarinetto in Si b / Tromba in Si b

Chitarra (ad lib.)

Canto (ad lib.)

Percussione (ad lib.)

Basso (ad lib.)  
 – violoncello / Fagotto / Eufonio

www.emb.hu
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EDITIO MUSICA BUDAPEST
Z. 14 353

Karácsonyi daloskönyv
Angol, német és magyar karácsonyi 
dalok
English, German and Hungarian 
Christmas carols
Z. 60 358

Fel nagy örömre
Karácsonyi énekek
kétszólamú gyermek- vagy nőikarra

Christmas Songs
for two-part children‘s or female choir
(Karai)
Z. 14 353

6334-Karacsonyi-Borito.indd   2-3 2017.11.24.   11:35:04

A Digikotta zenei kiadványokat 
jelenít meg a böngészőben: 

bármilyen számítógépen, 
táblagépen, okostelefonon.

A kiadványok nem töltődnek 
le a készülékedre, viszont 
online bárhol, bármilyen 
eszközödön eléred őket.

A Digikottákat a vásárláskor 
megadott ideig (pl. 1 évig) 

tudod használni,  
de az előfizetés kedvezményes 

áron meghosszabbítható.

Mit tud egy digikotta?

Tetszőlegesen nagyíthatod, 
kicsinyítheted a képernyőn. 

Érintéssel, pedállal vagy 
billentyűzettel lapozhatod.

Megfelelő készülékkel 
ugyanúgy jegyzetelhetsz rá, 

mint a papírkottára.

A tananyagokhoz a kotta mellé 
hangfelvételeket, képeket, 

videókat, interaktív feladatokat  
is kapsz.

További digikották hangfelvételekkel:

Digikotta
Online kották 
tiszta forrásból



Online katalógusunk:

www.emb.hu

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft. 

1132 Budapest, Visegrádi utca 13.
Telefon : + 36 1 236 1104
E-mail : emb@emb.hu

Z.  80183

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

www.umpemb.com

Az Ön kottaboltja:


