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2 ED I T I O MUSI C A BUDAPE S T 

ZONGORA

Orbán

VENI, SOL!

Válogatott
zongoradarabok

Selected
Pieces for Piano

Ausgewählte
Klavierstücke

Pièces choisies
pour piano

EDITIO MUSICA BUDAPEST
Universal Music Publishing Editio Musica Budapest  Z. 15 120

Katalógusszám:  Z. 20003
Terjedelem: 28 oldal
Ár: 2.700 Ft

Katalógusszám:  Z. 15120
Terjedelem: 60 oldal
Ár: 1.900 Ft

Orbán György 

Az új harang
Kis zongoradarabok

Orbán György (*1947) az egyik legtöbbet játszott kortárs magyar zeneszerző. 
Lakos Ágnes négykötetes  Barátságos zongoraiskolája (Z. 14749–14756) szá-
mára közel hetven kis gyerekdarabot komponált, amelyek utóbb  Varázserdő    
(Z. 14742) címmel önállóan is megjelentek. Az új harang újabb 19 művet tartal-
maz kezdő zongoristák számára, mely kiadványt az X. Orbán György Zongora-
versenyre jelentettünk meg.

A darabok nehézségi sorrendben követik egymást, s néhány háromkezes darab 
is található közöttük, amelyeket a növendék tanárával vagy egy másik tanuló-
val együtt adhat elő. A művek hangfelvétele honlapunkon meghallgatható.

Orbán György 

Veni, Sol!
Válogatott zongoradarabok

„Zongorára eleinte nehéz szviteket és szonátákat komponáltam. Ezért amikor 
Lakos Ágnes felkért, hogy A barátságos zongoraiskolába kis darabokat írjak, 
mindent újra kellett kezdenem, hogy azonosulhassak a kezdő zongoristák vilá-
gával. (Ezek a kis darabok gyűjteményesen Varázserdő és Az új harang címmel 
jelentek meg.)

Ezután készült Kétágú síp címmel egy 33 darabból álló sorozat, melyben a 
többszólamúság, a polifónia formáit vázoltam.

Végül pedig itt ez a kiadvány, a Veni, Sol!, amely immár a komolyabb techniká-
val rendelkező zongoristáknak készült előadási darabok gyűjteménye. Egyen-
ként is játszhatóak, de tetszőlegesen csoportosítva is. Egyik-másik darab voká-
lis eredetű. A sorozat eredeti formájában 48 tételből állt, ebből állította össze 
Lakos Ágnes ezt a rövidebb válogatást.”  Orbán György

Az UMPEMB kiadványa

Bevezetés a pedáljátékba
ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS KÖZREADJA LAKOS ÁGNES

A pedálok használata a kifejező zongorajáték alapvető része. A pedálozás 
technikájának helyes elsajátítása azonban nem könnyű. Fontos ezért, hogy a 
zongorázni tanulók a három pedál használatával minél hamarabb megismer-
kedjenek. A hiánypótló Bevezetés a pedáljátékba olyan gyűjtemény, amelyből 
mindenki a saját manuális tudásszintjének megfelelő darabot választva sajá-
títhatja el a pedálozás zenei funkcióját és technikáját. A mai zongora három 
pedáljának egyenkénti, illetve együttes használatára is találhatók példák a  
válogatásban.

Katalógusszám:  Z. 20016
Terjedelem: 80 oldal
Ár: 2.900 Ft

LAKOS
Introduction to Pedaling

Einführung in das Pedalspiel
Bevezetés a pedáljátékba

E d i t i o  M u s i c a  B u da p E s t  .  Z. 20 016
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ZONGORA

Wolf Péter

Wolf-temperiertes Klavier

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen doktorált Wolf Péter az 
utóbbi években számos nagyszabású kompozícióval jelentkezett. 
Zongorasorozata, a Wolf-temperiertes Klavier címadásában a saját 
neve adta lehetőséggel is játszik, így tisztelegve a német mester, 
 Johann Sebastian Bach művészete előtt.

A mű nemcsak címében, hanem felépítésében is reflektál Bach so-
rozatára: a kromatikus skála minden hangjáról indul egy dúr és egy 
moll kompozíció. A karakterdarabokból egy a szerző korábbi alko-
tása, egy másik darab témáját pedig egy korábbi színpadi művé-
ből kölcsönözte. A Wolf-temperiertes Klavier huszonnégy darabját 
olyan haladó zongoristáknak ajánljuk, akik a műfajok közötti hatá-
rokat kívánják feszegetni, vagy klasszikus zenészként érdeklődnek a 
jazz-harmóniák iránt.

Johann Sebastian Bach

Das Wohltemperierte Klavier 
I–II, III–IV
UJJRENDDEL, ELŐADÁSI JELEKKEL  

ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA BARTÓK BÉLA

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

Katalógusszám:  Z. 15087
Terjedelem: 128 oldal
Ár: 3.900 Ft

Az UMPEMB kiadványa

P.E.WOLF
 temperiertes KlavierWolf-

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T
Universal Music Publishing Editio Musica Budapest

Z. 15 087

WOLF PÉTER (1947) zongorát és jazz-zongorát tanult a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában Zempléni Kornél-
nál, Rados Ferencnél és Gonda Jánosnál. 2015-ben pedig Jazz-hangszerelés című disszertációjával megszerezte a DLA 
fokozatot a Zeneakadémián. 1969-től az Ex Antiquis együttes billentyűse lett. Az 1970–80-as évek számos népszerű 
táncdalának zeneszerzője ( Most kéne abbahagyni, Sziklaöklű Joe ), népszerű filmekhez írt kísérőzenéket ( Vuk ). 
Hangszerelői virtuozitása többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjein és lemezein is megmutatkozott ; 
ő hangszerelte Isaac Stern „Kreisler” CD-jének darabjait. 1995-ben elnyerte a Fényes Szabolcs-díjat, 2005-ben az 
Erkel-díjat, 2018-ban az Artisjus életműdíját. Az utóbbi években számos nagyszabású kompozícióval jelentkezett : 
két zongoraversenyét, oboa-, klarinét- és hegedűversenyeit kiváló előadók vitték sikerre. 

Wolf-temperiertes Klavier című sorozatáról így írt Fazekas Gergely zenetörténész : „Wolf Péter azt írja, amit hall és 
amit érez, és ez az alapállás valamennyi darabját meghatározza, függetlenül attól, hogy éppen milyen műfajban 
komponál. Ha a 24 zongoradarabban Debussyre vagy Chopinre utal – hogy két olyan szerzőt említsek, akinek az 
alakját több szinten is megidézi –, boldogan merül alá az adott zenei világban, a stílusjáték mögött mindig érződik 
a mély tisztelet a megidézett zeneszerző iránt. És az érzelmileg túlcsorduló, könnyűzenei ihletésű tételek is mentesek 
az iróniától. Wolf Péter mélyen hisz abban, hogy a zene a fülnek szól és érzelmeket fejez ki, s mivel őszinte alkotóról 
van szó, aki nem hajlandó külső elvárásoknak megfelelni, kizárólag a saját feje ( illetve füle, illetve szíve ) után megy, 
zenéje is zavartalan otthonossággal lubickol az elmúlt évszázadok és napjaink zenei stílusaiban.”

*

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 premiered by excellent 
performers : his two piano concertos and his concertos for oboe, clarinet, and violin respectively.

Music historian Gergely Fazekas wrote about Wolf-temperiertes Klavier : “Péter Wolf writes what he hears and what 
he feels, and this attitude pervades all of the pieces he composes regardless of genre. If references are made within 
the twenty-four piano pieces to Debussy or Chopin — to mention two composers whose respective influences are 
present on several levels — Wolf happily dives into their musical worlds ; behind playful reminiscences there is always 
a deep respect for the composer being evoked. The impassioned movements are inspired by various styles of popular 
music and are free of irony. Péter Wolf deeply believes that music is about listening and that it expresses emotions. 
Since he is a sincere creator who refuses to bend to external expectations, he follows his own head, ears, and heart ; 
thus, his music unabashedly revels in the musical styles of both the past centuries and today.”

Z. 15087   P. E. W
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J.S. BACH

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T  Z . 15 080

Das Wohltemperierte Klavier
The Well-Tempered Clavier

The Bartók  Performing Editions

Bartók Béla instruktív közreadásai
Instruktive Ausgaben von Béla Bartók

III-IV

平均律クラヴィーア曲集

J.S. BACH

E D I T I O  M U S I C A  B U D A P E S T  Z . 15 079

I-II

Das Wohltemperierte Klavier
The Well-Tempered Clavier
平均律クラヴィーア曲集

The Bartók  Performing Editions

Bartók Béla instruktív közreadásai
Instruktive Ausgaben von Béla Bartók

I–II. kötet
Katalógusszám:  Z. 15079
Terjedelem: 148 oldal
Ár: 3.900 Ft

Bartók Béla instruktív közreadásai

III–IV. kötet
Katalógusszám:  Z. 15080
Terjedelem: 188 oldal
Ár: 3.900 Ft

Ezzel az ikonnal jelzett művekhez hangfelvétel található  
a weboldalunkon.
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Kodály Zoltán

Vegyeskarok
Bővített és átdolgozott kiadás
KÖZREADTA ERDEI PÉTER

Kodály összegyűjtött vegyeskari művei teljesen új, bővített 
kötetben jelentek meg. Gyűjteményünk hat olyan kompo-
zíciót tartalmaz, amelyet a korábbi kiadásokban nem szere-
peltek. Kodály vegyeskarainak mind ez idáig legteljesebb és 
leghitelesebb szövegű kiadása a korábbi kiadásoknál kissé 
nagyobb formátumban, új, egységes elvek alapján szerkesz-
tett, jól olvasható és igényes megjelenésű kottagrafikával, 
 valamint informatív utószóval jelenik meg.

Vászonkötésben
Katalógusszám:  Z. 6725A
Terjedelem: 404 oldal
Ár: 4.900 Ft

Papírkötésben
Katalógusszám:  Z. 6725
Terjedelem: 404 oldal
Ár: 3.900 Ft

A sorozat további kötetei:

2/a kötet magas hangra Katalógusszám:  Z. 20007

2/b kötet mély hangra Katalógusszám:  Z. 20012

3/a kötet magas hangra Katalógusszám:  Z. 20008

3/b kötet mély hangra Katalógusszám:  Z. 20013

Dalpanoráma
Négy évszázad könnyű dalai hat nyelven
ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS KÖZREADJA HEGEDÜS GÖNCZY KATALIN

A Dalpanoráma hiánypótló sorozat. Célja, hogy segítse a 
kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepetitorokat, 
valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. A sorozat új 
darabokkal frissíti fel és bővíti ki az általánosan ismert dalre-
pertoárt, így valóban új panorámát nyit. Emellett – a modern 
technika eszközeit is felhasználva – egyedülálló segítséget 
nyújt a dalok megtanulásához és előadásához.

A sorozat három kötete nehézségi sorrend szerint követi 
egymást, és mindegyik elérhető magas („a” kötetek) és mély 
hangfekvésben („b” kötetek) egyaránt. A dalok értelmezését 
a szövegek angol és magyar nyelvű nyersfordítása segíti, a 
cirill betűk olvasását pedig a kottában közölt kétfajta (angol, 
illetve magyar kiejtés szerinti) fonetikus átírás könnyíti. A ba-
rokk művek előadásához díszítési javaslatokat is közölnek a 
kiadványok.

A www.emb.hu/downloads weboldalon meghallgathatják az 
összes dal zongorakíséretét, valamint az összes eredeti szö-
veget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető 
kiejtési szabályai letölthetők.
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EDITIO MUSICA BUDAPEST     
Z. 20 011

Volume 1/b  
for low voice

 

1/b kötet  
mély hangra

A Panorama of Songs
Dalpanoráma

HEGEDÜS GÖNCZYA Panorama of Songs
Easy songs of four centuries in six languages

A selection of songs in six European languages from the 16th to the mid-20th century 
encompassing every musical period, this series seeks to help beginner-level voice 
teachers and répétiteurs, and foremost the singers themselves. Bringing a breath of 
fresh air and new works to the conventional Lied repertoire, A Panorama of Songs 
fills a want that has been felt for decades. Using the means of modern technology it 
also provides immense help in learning and performing the songs.

The volumes of the series are arranged by level of difficulty, and all of them are 
available for high and low voices. Each volume includes all six languages (English, 

French, German, Italian, Russian, and Spanish) and presents a cross-section of styles from the early 
Baroque to the 20th century. Interpretation of the songs is facilitated by literal English and Hungarian 
translations of their texts, and the reading of the Cyrillic script is assisted by transliteration. Ornamenta-
tion suggestions for the performance of the Baroque works are also included. 

The printed music is accompanied by additional useful material to help the learning process, available on-
line at www.emb.hu/downloads. The website contains the sound recording of the piano accompaniments 
of all of the songs, as well as all the original texts recited by native speakers.

Dr. Katalin Hegedüs Gönczy is répétiteur at the Pál Járdányi Music School in Budapest.

Dalpanoráma
Négy évszázad könnyű dalai hat nyelven

A hiánypótló sorozat hat európai nyelv dalaiból válogatva, a 16. századtól a 20. század közepéig vala-
mennyi zenei korszakot felölelve segíti a kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepetitorokat, 
valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. Új darabokkal frissíti fel és bővíti ki az általánosan ismert 
dalrepertoárt, emellett – a modern technika eszközeit is felhasználva – egyedülálló segítséget nyújt a 
dalok megtanulásához és előadásához.

A sorozat kötetei nehézségi sorrend szerint követik egymást, és mindegyik elérhető magas és mély 
hangfekvésben egyaránt. Mindben megtalálható mind a hat nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol), és mindegyik teljes keresztmetszetet ad a kora barokk stílustól a 20. századig. A dalok értelmezését 
a szövegek angol és magyar nyelvű nyersfordítása segíti, a cirill betűk olvasását pedig fonetikus átírás 
könnyíti. A barokk művek előadásához díszítési javaslatokat is közölnek a kiadványok. 

A nyomtatott kötetekhez további hasznos, a tanulás folyamatát segítő anyagok csatlakoznak  
a www.emb.hu/downloads oldalon. Az online felületen meg lehet hallgatni az összes dal zongorakíséretét, 
valamint az összes eredeti szöveget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető kiejtési szabályai 
ugyanitt szintén letölthetők.

Dr. Hegedüs Gönczy Katalin a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola korrepetitora.

Volumes of the series • A sorozat kötetei 

Volume 1/a for high voice  •  1/a kötet  magas hangra Z. 20006
Volume 1/b for low voice  • 1/b kötet  mély hangra Z. 20011
Volume 2/a for high voice  •  2/a kötet  magas hangra Z. 20007
Volume 2/b for low voice  •  2/b kötet  mély hangra Z. 20012
Volume 3/a for high voice  •  3/a kötet  magas hangra Z. 20008
Volume 3/b for low voice  •  3/b kötet  mély hangra Z. 20013

20011_Borito_vegleges.indd   1 2019.05.06.   9:49:59

1/a kötet  magas hangra Katalógusszám:  Z. 20006 
1/b kötet  mély hangra  Katalógusszám:  Z. 20011

Terjedelem: 96 oldal
Ár: 3600 Ft

EDITIO MUSICA BUDAPEST     
Z. 20 006

Volume 1/a  
for high voice

 

1/a kötet  
magas hangra
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A Panorama of Songs
Easy songs of four centuries in six languages

A selection of songs in six European languages from the 16th to the mid-20th 
century encompassing every musical period, this series seeks to help beginner-level 
students of voice teachers and répétiteurs, and foremost the singers themselves. 
Bringing a breath of fresh air and new works to the conventional Lied repertoire, 
A Panorama of Songs fills a want. Using the means of modern technology it also 
provides immense help in learning and performing the songs.

The volumes of the series are arranged by level of difficulty, and all of them are 
available for high and low voices. Each volume includes all six languages (English, 

French, German, Italian, Russian, and Spanish) and presents a cross-section of styles from the early 
Baroque to the 20th century. Interpretation of the songs is facilitated by literal English and Hungarian 
translations of their texts, and the reading of the Cyrillic script is assisted by transliteration. Ornamenta-
tion suggestions for the performance of the Baroque works are also included. 

The printed music is accompanied by additional useful material to help the learning process, available 
online at www.emb.hu/downloads. The website contains the piano accompaniments of all of the songs, as 
well as all the original texts recited by native speakers.

Dr. Katalin Hegedüs Gönczy is répétiteur at the Pál Járdányi Music School in Budapest.

Dalpanoráma
Négy évszázad könnyű dalai hat nyelven

A hiánypótló sorozat hat európai nyelv dalaiból válogatva, a 16. századtól a 20. század közepéig vala-
mennyi zenei korszakot felölelve segíti a kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepetitorokat, 
valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. Új darabokkal frissíti fel és bővíti ki az általánosan ismert 
dalrepertoárt, emellett – a modern technika eszközeit is felhasználva – egyedülálló segítséget nyújt a 
dalok megtanulásához és előadásához.

A sorozat kötetei nehézségi sorrend szerint követik egymást, és mindegyik elérhető magas és mély 
hangfekvésben egyaránt. Mindben megtalálható mind a hat nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol), és mindegyik teljes keresztmetszetet ad a kora barokk stílustól a 20. századig. A dalok értelmezését 
a szövegek angol és magyar nyelvű nyersfordítása segíti, a cirill betűk olvasását pedig fonetikus átírás 
könnyíti. A barokk művek előadásához díszítési javaslatokat is közölnek a kiadványok. 

A nyomtatott kötetekhez további hasznos, a tanulás folyamatát segítő anyagok csatlakoznak a www.emb.
hu/downloads oldalon. Az online felületen meg lehet hallgatni az összes dal zongorakíséretét, valamint 
az összes eredeti szöveget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető kiejtési szabályai ugyanitt 
szintén letölthetők.

Dr. Hegedüs Gönczy Katalin a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola korrepetitora.

Volumes of the series • A sorozat kötetei 

Volume 1/a for high voice  •  1/a kötet  magas hangra Z. 20006
Volume 1/b for low voice  • 1/b kötet  mély hangra Z. 20011
Volume 2/a for high voice  •  2/a kötet  magas hangra Z. 20007
Volume 2/b for low voice  •  2/b kötet  mély hangra Z. 20012
Volume 3/a for high voice  •  3/a kötet  magas hangra Z. 20008
Volume 3/b for low voice  •  3/b kötet  mély hangra Z. 20013

A Panorama of Songs
Dalpanoráma

HEGEDÜS GÖNCZY
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EDITIO MUSICA BUDAPEST     Z. 20 013

Volume 3/b  for low voice 
3/b kötet  mély hangra

A Panorama of SongsDalpanoráma

HEGEDÜS GÖNCZY

A Panorama of Songs
Easy songs of four centuries in six languages

A selection of songs in six European languages from the 16th to the mid-20th century 

encompassing every musical period, this series seeks to help beginner-level voice 

teachers and répétiteurs, and foremost the singers themselves. Bringing a breath of 

fresh air and new works to the conventional Lied repertoire, A Panorama of Songs 

fills a want. Using the means of modern technology it also provides immense help 

in learning and performing the songs.
The volumes of the series are arranged by level of difficulty, and all of them are 

available for high and low voices. Each volume includes all six languages (English, 

French, German, Italian, Russian, and Spanish) and presents a cross-section of styles from the early 

Baroque to the 20th century. Interpretation of the songs is facilitated by literal English and Hungarian 

translations of their texts, and the reading of the Cyrillic script is assisted by transliteration. Ornamenta-

tion suggestions for the performance of the Baroque works are also included. 

The printed music is accompanied by additional useful material to help the learning process, available on-

line at www.emb.hu/downloads. The website contains the sound recording of the piano accompaniments 

of all of the songs, as well as all the original texts recited by native speakers.

Dr. Katalin Hegedüs Gönczy is répétiteur at the Pál Járdányi Music School in Budapest.DalpanorámaNégy évszázad könnyű dalai hat nyelven

A hiánypótló sorozat hat európai nyelv dalaiból válogatva, a 16. századtól a 20. század közepéig vala-

mennyi zenei korszakot felölelve segíti a kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepetitorokat, 

valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. Új darabokkal frissíti fel és bővíti ki az általánosan ismert 

dalrepertoárt, emellett – a modern technika eszközeit is felhasználva – egyedülálló segítséget nyújt a 

dalok megtanulásához és előadásához.
A sorozat kötetei nehézségi sorrend szerint követik egymást, és mindegyik elérhető magas és mély 

hangfekvésben egyaránt. Mindben megtalálható mind a hat nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 

spanyol), és mindegyik teljes keresztmetszetet ad a kora barokk stílustól a 20. századig. A dalok értelmezését 

a szövegek angol és magyar nyelvű nyersfordítása segíti, a cirill betűk olvasását pedig fonetikus átírás 

könnyíti. A barokk művek előadásához díszítési javaslatokat is közölnek a kiadványok. 

A nyomtatott kötetekhez további hasznos, a tanulás folyamatát segítő anyagok csatlakoznak  

a www.emb.hu/downloads oldalon. Az online felületen meg lehet hallgatni az összes dal zongorakíséretét, 

valamint az összes eredeti szöveget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető kiejtési szabályai 

ugyanitt szintén letölthetők.Dr. Hegedüs Gönczy Katalin a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola korrepetitora.Volumes of the series • A sorozat kötetei 
Volume 1/a for high voice  •  1/a kötet  magas hangra Z. 20006

Volume 1/b for low voice  • 1/b kötet  mély hangra Z. 20011

Volume 2/a for high voice  •  2/a kötet  magas hangra Z. 20007

Volume 2/b for low voice  •  2/b kötet  mély hangra Z. 20012

Volume 3/a for high voice  •  3/a kötet  magas hangra Z. 20008

Volume 3/b for low voice  •  3/b kötet  mély hangra Z. 2001320013_Borito_halvany_bordo_lazac.indd   1
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Volume 3/a  for high voice 
3/a kötet  magas hangra

A Panorama of SongsDalpanoráma

HEGEDÜS GÖNCZY

A Panorama of Songs
Easy songs of four centuries in six languages

A selection of songs in six European languages from the 16th to the mid-20th century 

encompassing every musical period, this series seeks to help beginner-level voice 

teachers and répétiteurs, and foremost the singers themselves. Bringing a breath of 

fresh air and new works to the conventional Lied repertoire, A Panorama of Songs 

fills a want. Using the means of modern technology it also provides immense help 

in learning and performing the songs.
The volumes of the series are arranged by level of difficulty, and all of them are 

available for high and low voices. Each volume includes all six languages (English, 

French, German, Italian, Russian, and Spanish) and presents a cross-section of styles from the early 

Baroque to the 20th century. Interpretation of the songs is facilitated by literal English and Hungarian 

translations of their texts, and the reading of the Cyrillic script is assisted by transliteration. Ornamenta-

tion suggestions for the performance of the Baroque works are also included. 

The printed music is accompanied by additional useful material to help the learning process, available on-

line at www.emb.hu/downloads. The website contains the sound recording of the piano accompaniments 

of all of the songs, as well as all the original texts recited by native speakers.

Dr. Katalin Hegedüs Gönczy is répétiteur at the Pál Járdányi Music School in Budapest.DalpanorámaNégy évszázad könnyű dalai hat nyelven

A hiánypótló sorozat hat európai nyelv dalaiból válogatva, a 16. századtól a 20. század közepéig vala-

mennyi zenei korszakot felölelve segíti a kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepetitorokat, 

valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. Új darabokkal frissíti fel és bővíti ki az általánosan ismert 

dalrepertoárt, emellett – a modern technika eszközeit is felhasználva – egyedülálló segítséget nyújt a 

dalok megtanulásához és előadásához.
A sorozat kötetei nehézségi sorrend szerint követik egymást, és mindegyik elérhető magas és mély 

hangfekvésben egyaránt. Mindben megtalálható mind a hat nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 

spanyol), és mindegyik teljes keresztmetszetet ad a kora barokk stílustól a 20. századig. A dalok értelmezését 

a szövegek angol és magyar nyelvű nyersfordítása segíti, a cirill betűk olvasását pedig fonetikus átírás 

könnyíti. A barokk művek előadásához díszítési javaslatokat is közölnek a kiadványok. 

A nyomtatott kötetekhez további hasznos, a tanulás folyamatát segítő anyagok csatlakoznak  

a www.emb.hu/downloads oldalon. Az online felületen meg lehet hallgatni az összes dal zongorakíséretét, 

valamint az összes eredeti szöveget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető kiejtési szabályai 

ugyanitt szintén letölthetők.Dr. Hegedüs Gönczy Katalin a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola korrepetitora.Volumes of the series • A sorozat kötetei 
Volume 1/a for high voice  •  1/a kötet  magas hangra Z. 20006

Volume 1/b for low voice  • 1/b kötet  mély hangra Z. 20011

Volume 2/a for high voice  •  2/a kötet  magas hangra Z. 20007

Volume 2/b for low voice  •  2/b kötet  mély hangra Z. 20012

Volume 3/a for high voice  •  3/a kötet  magas hangra Z. 20008

Volume 3/b for low voice  •  3/b kötet  mély hangra Z. 2001320008_Borito_7mm.indd   1
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Volume 2/b  for low voice 
2/b kötet  mély hangra

A Panorama of SongsDalpanoráma

HEGEDÜS GÖNCZY

A Panorama of Songs
Easy songs of four centuries in six languages

A selection of songs in six European languages from the 16th to the mid-20th century 

encompassing every musical period, this series seeks to help beginner-level voice 

teachers and répétiteurs, and foremost the singers themselves. Bringing a breath of 

fresh air and new works to the conventional Lied repertoire, A Panorama of Songs 

fills a want. Using the means of modern technology it also provides immense help 

in learning and performing the songs.
The volumes of the series are arranged by level of difficulty, and all of them are 

available for high and low voices. Each volume includes all six languages (English, 

French, German, Italian, Russian, and Spanish) and presents a cross-section of styles from the early 

Baroque to the 20th century. Interpretation of the songs is facilitated by literal English and Hungarian 

translations of their texts, and the reading of the Cyrillic script is assisted by transliteration. Ornamenta-

tion suggestions for the performance of the Baroque works are also included. 

The printed music is accompanied by additional useful material to help the learning process, available on-

line at www.emb.hu/downloads. The website contains the sound recording of the piano accompaniments 

of all of the songs, as well as all the original texts recited by native speakers.

Dr. Katalin Hegedüs Gönczy is répétiteur at the Pál Járdányi Music School in Budapest.DalpanorámaNégy évszázad könnyű dalai hat nyelven

A hiánypótló sorozat hat európai nyelv dalaiból válogatva, a 16. századtól a 20. század közepéig vala-

mennyi zenei korszakot felölelve segíti a kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepetitorokat, 

valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. Új darabokkal frissíti fel és bővíti ki az általánosan ismert 

dalrepertoárt, emellett – a modern technika eszközeit is felhasználva – egyedülálló segítséget nyújt a 

dalok megtanulásához és előadásához.
A sorozat kötetei nehézségi sorrend szerint követik egymást, és mindegyik elérhető magas és mély 

hangfekvésben egyaránt. Mindben megtalálható mind a hat nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 

spanyol), és mindegyik teljes keresztmetszetet ad a kora barokk stílustól a 20. századig. A dalok értelmezését 

a szövegek angol és magyar nyelvű nyersfordítása segíti, a cirill betűk olvasását pedig fonetikus átírás 

könnyíti. A barokk művek előadásához díszítési javaslatokat is közölnek a kiadványok. 

A nyomtatott kötetekhez további hasznos, a tanulás folyamatát segítő anyagok csatlakoznak  

a www.emb.hu/downloads oldalon. Az online felületen meg lehet hallgatni az összes dal zongorakíséretét, 

valamint az összes eredeti szöveget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető kiejtési szabályai 

ugyanitt szintén letölthetők.Dr. Hegedüs Gönczy Katalin a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola korrepetitora.Volumes of the series • A sorozat kötetei 
Volume 1/a for high voice  •  1/a kötet  magas hangra Z. 20006

Volume 1/b for low voice  • 1/b kötet  mély hangra Z. 20011

Volume 2/a for high voice  •  2/a kötet  magas hangra Z. 20007

Volume 2/b for low voice  •  2/b kötet  mély hangra Z. 20012

Volume 3/a for high voice  •  3/a kötet  magas hangra Z. 20008

Volume 3/b for low voice  •  3/b kötet  mély hangra Z. 2001320012_Borito halv kék 2.indd   1
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Volume 2/a  for high voice 
2/a kötet  magas hangra

A Panorama of SongsDalpanoráma

HEGEDÜS GÖNCZY

A Panorama of Songs
Easy songs of four centuries in six languages

A selection of songs in six European languages from the 16th to the mid-20th century 

encompassing every musical period, this series seeks to help beginner-level voice 

teachers and répétiteurs, and foremost the singers themselves. Bringing a breath of 

fresh air and new works to the conventional Lied repertoire, A Panorama of Songs 

fills a want. Using the means of modern technology it also provides immense help 

in learning and performing the songs.
The volumes of the series are arranged by level of difficulty, and all of them are 

available for high and low voices. Each volume includes all six languages (English, 

French, German, Italian, Russian, and Spanish) and presents a cross-section of styles from the early 

Baroque to the 20th century. Interpretation of the songs is facilitated by literal English and Hungarian 

translations of their texts, and the reading of the Cyrillic script is assisted by transliteration. Ornamenta-

tion suggestions for the performance of the Baroque works are also included. 

The printed music is accompanied by additional useful material to help the learning process, available on-

line at www.emb.hu/downloads. The website contains the sound recording of the piano accompaniments 

of all of the songs, as well as all the original texts recited by native speakers.

Dr. Katalin Hegedüs Gönczy is répétiteur at the Pál Járdányi Music School in Budapest.DalpanorámaNégy évszázad könnyű dalai hat nyelven

A hiánypótló sorozat hat európai nyelv dalaiból válogatva, a 16. századtól a 20. század közepéig vala-

mennyi zenei korszakot felölelve segíti a kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepetitorokat, 

valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. Új darabokkal frissíti fel és bővíti ki az általánosan ismert 

dalrepertoárt, emellett – a modern technika eszközeit is felhasználva – egyedülálló segítséget nyújt a 

dalok megtanulásához és előadásához.
A sorozat kötetei nehézségi sorrend szerint követik egymást, és mindegyik elérhető magas és mély 

hangfekvésben egyaránt. Mindben megtalálható mind a hat nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 

spanyol), és mindegyik teljes keresztmetszetet ad a kora barokk stílustól a 20. századig. A dalok értelmezését 

a szövegek angol és magyar nyelvű nyersfordítása segíti, a cirill betűk olvasását pedig fonetikus átírás 

könnyíti. A barokk művek előadásához díszítési javaslatokat is közölnek a kiadványok. 

A nyomtatott kötetekhez további hasznos, a tanulás folyamatát segítő anyagok csatlakoznak  

a www.emb.hu/downloads oldalon. Az online felületen meg lehet hallgatni az összes dal zongorakíséretét, 

valamint az összes eredeti szöveget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető kiejtési szabályai 

ugyanitt szintén letölthetők.Dr. Hegedüs Gönczy Katalin a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola korrepetitora.Volumes of the series • A sorozat kötetei 
Volume 1/a for high voice  •  1/a kötet  magas hangra Z. 20006

Volume 1/b for low voice  • 1/b kötet  mély hangra Z. 20011

Volume 2/a for high voice  •  2/a kötet  magas hangra Z. 20007

Volume 2/b for low voice  •  2/b kötet  mély hangra Z. 20012

Volume 3/a for high voice  •  3/a kötet  magas hangra Z. 20008

Volume 3/b for low voice  •  3/b kötet  mély hangra Z. 2001320007_Borito_7mm kék sötétebb.indd   1
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SZOLFÉZS

Dobszay László

Útmutató 
A hangok világa tanításához
I–VI. kötet
A hangok világa című hatkötetes szolfézstankönyv-sorozat 1966 és 
1972 között jelent meg. A sorozat minden kötethez tanári Útmutató is 
készült, amelyek a tankönyvekkel párhuzamosan láttak napvilágot. Az 
Útmutató kötetei nem csupán a tankönyvi példák magyarázatát és a 
feladatok megoldását tartalmazzák, nem is egyszerűen alkalmas peda-
gógiai módszereket ajánlanak a tanárok figyelmébe, hanem egy átfo-
gó zenei-pedagógiai koncepciót mutatnak be: egy olyan koncepciót, 
amely az elmúlt fél évszázad során döntő módon járult hozzá a ma-
gyarországi alapfokú zeneoktatás világszerte csodált színvonalához.

Új kiadásunk az Útmutató hat kötetét egyetlen, jól használható és 
megjelenésében is megújult, korszerű kézikönyvben egyesíti. Az első 
kiadás sajtóhibáit javítottuk, a helyenként régiesnek ható fogalmazás-
módot modernizáltuk, a teljes szöveg- és kottaanyagot újratördeltük. 
A ma már nem használt kiadványokra való hivatkozásokat töröltük, 
viszont az egy-egy témához közvetlenül kapcsolódó legfontosabb új 
kiadványokra szerkesztői jegyzetben hívjuk fel az olvasó figyelmét.

A megújult Útmutató így már nemcsak a zeneiskolai szolfézstanárok 
mindennapi munkájának segédanyaga, hanem Dobszay László széles 
látókörű és időtálló zenei-pedagógiai koncepciójának leghitelesebb 
tanúja is.

Katalógusszám:  Z. 20023
Terjedelem: kb. 340 oldal

Várható megjelenés: 2019. november
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A hangok világa 
tanításához  
I–VI. kötet

Dobszay László

Útmutató
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Dobszay László

EDITIO  MUSICA  BUDAPEST Z. 5226

A hangok
világa
I
Szolfézskönyv
a zeneiskolák I. osztályának

Dobszay László

EDITIO  MUSICA  BUDAPEST Z. 5246

A hangok
világa
II
Szolfézskönyv
a zeneiskolák II. osztályának

Dobszay László

EDITIO  MUSICA  BUDAPEST Z. 5247

A hangok
világa
III
Szolfézskönyv
zeneiskolásoknak
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ZENEI  AJÁNDÉKTÁRGYAK

HegyezőkTolltartók

Radíros ceruzák
zenei mintával
10 db-os csomagban  
2590 Ft–3150 Ft

Fém tolltartók
1490 Ft/db

Tolltartók
1490 Ft/db

Kemény  
tolltartók
2500 Ft/db

Ceruzahegyezők
370 Ft–680 Ft/db

Henger alakú tolltartók
1800 Ft/db

Violinkulcs  
alakú radírok 
(4 db)
850 Ft/csomag

Radírok

Vonalzók

Zenei mintás 
golyóstollak
850 Ft–1150 Ft/db

ED I T I O MUSI C A BUDAPE S T 

Violinkulcs 
alakú
ceruzák
500 Ft/db

Ceruzák
többféle
dísszel
350 Ft/db

Swarovski
kristályos
ceruzák
480 Ft/db

Műanyag vonalzók 
370 Ft–500 Ft/db

Ceruzák és tollak

Színes radírok (10 db)  
5550 Ft/csomag

Többféle  
ceruzacsomag
(24 db–100 db)
Az árakról  
tájékozódjon  
weboldalunkon.
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Noteszek

Kétgyűrűs mappák
850 Ft–1900 Ft

Gumis mappák
850 Ft

Egyéb ajándéktárgyak

Notesz, 
hangszermintás
1600 Ft

Notesz, 
kottamintás
1600 Ft

Színes radírok (10 db)  
5550 Ft/csomag

Fém  
ceruzahegyező
750 Ft/db

Írókészlet, zongoramintás
1300 Ft/készlet

USB Stick, többféle, 32 GB  
6400 Ft

Persely 
630 Ft

Kaleidoszkóp
1990 Ft

Mappák

 További ajándéktárgyak: www.emb.hu/hu/campaign/gifts   

ED I T I O MUSI C A BUDAPE S T
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Kiadványainkat és az ajándéktárgyakat 
megvásárolhatják a zeneműboltokban  
vagy online kottaboltunkban:

www.kotta.info

Editio Musica Budapest  
Zeneműkiadó Kft.

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

Válltáskák, szatyrok

Esernyők

Kottamintás szatyrok 1300 Ft

Ajándéktárgyaink teljes választékát megtalálja a www.emb.hu/hu/campaign/gifts  weboldalon

Válltáskák, többféle
4250 Ft

Válltáskák, többféle
2200 Ft

Összecsukható esernyők, többféle
3600 Ft

Bögrék, poharak

Üvegpoharak, többféle mintával
1980 Ft

Porcelán bögrék, többféle
1800 Ft–3990 Ft

Hangszertörlő kendő  
1200 Ft/db

Egyéb kellékek

Zenei mintás mágnesek 
1400 Ft/6db

Kottalámpák
2200 Ft-tól

Körömreszelő
300 Ft/db
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