
Jubilleumi 
      kiadás

Centenary
 Edition

Az Editio Musica Budapest ünnepi kiadványai a zeneszerzô születésének 100. évfordulójára
Publications by Editio Musica Budapest to celebrate the centenary of the composer's birth
Festausgaben der Editio Musica Budapest anlässlich des 100. Geburtstag des Komponisten
Publications  d'Editio  Musica  Budapest  pour  la  célébration  du  centième  anniversaire 
                                          de  la  naissance  du  compositeur

FARKAS
FARKAS

All’antica viola da gambára  (vagy gordonkára) és csemba-
lóra (zongorára) / for viola da gamba (or violoncello) and 
harpsichord (piano) (1926)  –  Z. 4439

Ballada gordonkára és zongorára / Ballad for violoncello
and piano (1963)  –  Z. 5296

Bihari román táncok hegedûre (brácsára, fuvolára vagy
klarinétra) és zongorára /  Rumanian Folk Dances from
the County of  Bihar for violin  (viola, flute  or clarinet)
and piano (1950)  –  Z. 958

Contrafacta  Hungarica két  oboára, két  klarinétra, két
fagottra és két kürtre / for two oboes, two clarinets, two
bassoons and two horns (1974) – score and parts – Z.12827

Correspondances. Nyolc zongoradarab  /  Eight  piano
pieces (1957)  –  Z. 12 097

Gitárdalok énekhangra és gitárra. Három dal Dsida J. ver-
seire / Guitar Songs for voice and guitar. Three songs on
poems  by J. Dsida (1983) –  Z. 12 897

Hybrides. Tíz  zongoradarab / Ten  piano  pieces (1957)  
– Z. 12 096

Maskarák oboára, klarinétra és fagottra / Maschere for
oboe, clarinet and bassoon (1983)  partitúra és szólamok
score and parts  –  Z. 13 127

Magyar táncok a 17. századból kamarazenekarra
Hungarian  Dances  from  the  17th  Century  for  chamber
orchestra “Leggiero“– partitúra és szólamok / score and
parts  –  Z. 14 249

Naplójegyzetek 1986–1987 zongorára / Journal for piano
(1986, 1987) 1-2. kötet / Vols. 1-2 – Z. 13 802, Z. 13 804

Notturno hegedûre, brácsára és gordonkára / for violin,
viola and violoncello (1929)  –  Z. 14 465

Nyírbátori  toronyzene rézfúvós  együttesre /  Kleine
Turmmusik for  brass  ensemble  (1967) –  partitúra  és
szólamok

Régi nóta, régi tánc. Két zongoradarab / Old Song, Old
Dance. Two piano pieces (1955)  –  Z. 2202

Régi magyar táncok a 17. századból / Antiche danze
ungheresi del 17. secolo

• zongorára / for piano (1943)  – Z. 797

• hegedûre vagy gordonkára és zongorára / for violin or
violoncello and piano (1958) –  Z. 2424

• hárfára / for harp (1979) –  Z. 8627

• fuvolára és zongorára / for flute and piano  (1987)
– Z. 14 076

• négy klarinétra /for four clarinets (1976) – partitúra és   
szólamok / score and parts – Z. 13  420

• fúvósötösre / for  wind  quintet  (1959) – partitúra és
szólamok / score and parts  – Z. 14 056

• rézfúvósötösre / for brass quintet (1987) – partitúra  
és szólamok / score and parts – Z. 13 664

Rézfúvószene fúvósegyüttesre / Musica per ottoni
for wind band (1982)  –  partitúra és szólamok / score
and  parts –  Z. 12 765

Romantikus szonáta fagottra  és  zongorára  / Sonate
romantique for bassoon and  piano (1982) – Z. 13 019

Szerenád fuvolára és két hegedûre / Serenade for flute
and two violins (1940 ) – partitúra és szólamok / score
and  parts  –  Z. 5207

Szonatina fuvolára  és  zongorára  / Sonatina for  flute
and  piano  (1959)  –  Z. 5870

Trigón fuvolára  (vagy klarinétra), fagottra  és  zongorára
for flute (or clarinet), bassoon and piano (1988) – Z.13 843

Trió hegedûre, gordonkára és zongorára / Trio for violin,
violoncello  and  piano  (1979)  –  partitúra  és  szólamok
score and parts  –  Z. 12 094
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