
Világkörüli úton a DALPANORÁMA sorozat 

 

        

 

 

Mint azt a Parlando 2019. szeptemberi száma hírül adta, „DALPANORÁMA” címmel 

megjelent egy 2×3 kötetből álló dalgyűjtemény - magas és mély hangfekvésre - az Editio Musica 

Budapest Zeneműkiadó gondozásában, közreadásomban. Az alap- és középfokú énektanítást 

segítő kiadványsorozat a reneszánsztól a 20. század derekáig terjedő időszakból 70 dalt tartalmaz 

39 zeneszerző tollából, a hat legelterjedtebb európai nyelv dalirodalmából válogatva. A 

kötetekben a dalszövegek prózafordítása magyarul és angolul olvasható közvetlenül a dalok 

kottája előtt. E magyar és angol nyelvű kottasorozathoz digitális segédanyagok tartoznak, amelyek 

a kötetekben található egyedi kódok segítségével a kiadó weboldalán érhetők el. A segédanyagok 

magukban foglalják a dalok szövegeinek anyanyelvűek által felolvasott felvételét, a dalok 

zongorakíséreteinek hangfelvételét, a hat nyelv alapvető kiejtési szabályait és néhány nehezebb 

kíséretű dal könnyített változatának kottáját. (Ez utóbbiak kizárólag az énektanárok órai munkáját 

hivatottak segíteni!)  

A kötetekről részletes tájékoztatást kaphatnak, ha elolvassák a Zeneműkiadó honlapjáról 

ingyenesen letölthető – már hét nyelven elérhető – Használati útmutatót (hiperlink: 

https://www.kotta.info/hu/product/20006/Dalpanorama-1-a ).  

 

Az alábbiakban a tavaly augusztus végi megjelenés óta eltelt bő fél év során érkezett 

visszajelzésekről, tapasztalatokról szeretnék beszámolni. 

 

https://www.kotta.info/hu/product/20006/Dalpanorama-1-a


Már a kötetek előkészítése során elhatároztam, hogy a megjelenés után felkeresem a 

hazánk nagyvárosaiban magánéneket oktató intézményeket, hogy ott kollégáim és növendékeik, 

hallgatóik részére bemutassam a sorozat célját, koncepcióját és számos dalát.  

Ezen bemutatókhoz felvételeket keresve meglepetten – és jó érzéssel – tapasztaltam, hogy bár 

zenei formájukat tekintve egyszerű, általában négysoros dalokról van szó, világnagyságok is 

műsorukra tűzték őket, és így meghallgathatók a különböző csatornákon.  

Kollégáimnak és régi hallgatóimnak ezúton is köszönöm, hogy megszervezték ezeket a 

találkozásokat, lehetővé téve számomra a személyes eszme- és véleménycserét azokkal, akiknek 

szántam a gyűjteményt. Eddig Győrben, Miskolcon, Debrecenben és Budapesten tartottam 

bemutatókat. A következő tanévre szervezés alatt van pécsi, szegedi és szombathelyi intézmények 

meglátogatása. 

A 1,5-2 órás együttlétek alkalmával interaktív módon összefoglaltuk a jelenlévő fiatalokkal (ez 

alkalmanként kb. 40-50 főt jelentett) az énektanulás legfontosabb szempontjait. Ezáltal 

tulajdonképpen ők maguk fogalmazták meg mindazt, ami tanári-oktatói tapasztalataim 

összegzéseként a kották szerkesztésének és összeállításának alapjául szolgált. A nem énektanár 

kollégák kedvéért említem meg ezek közül a legfontosabbakat: a hangfekvés, a hangterjedelem, a 

repertoárbővítés, a szövegek magyar nyersfordítása és a fent részletezett letölthető segédanyagok.  

A legtöbbek számára ismeretlen művek csendültek fel – örömömre szolgált, hogy volt, ahol 

maguk a fiatalok készültek egy pár dallal a kötetekből. Úgy láttam, megkedvelték őket. 

Eddigi tapasztalataim szerint kollégáim mindenütt nagy érdeklődéssel, örömmel és 

megelégedettséggel veszik használatba a kottákat, leginkább a mély fekvésű dalok iránt nagy az 

érdeklődés. Elismeréssel illetik a kiadvány kinézetét is (borító, szerkesztés, zeneszerzők képei a 

kották között – köszönet mindezekért a kiadó munkatársainak). 

A hallgatók közül többen örömüket fejezték ki, hogy ezekből a kottákból élvezetes és könnyű lesz 

majdan számukra a tanítás. 

 

Az amerikai Hal Leonard, amely exkluzív szerződésben áll az EMB Zeneműkiadóval, az 

Egyesült Államokban nagy sikerrel terjeszti, reklámozza és árusítja a Dalpanoráma sorozatot.  De 

a kiadvány Japántól Európáig, Ausztráliától Ázsiáig eljutott már a kiadóval partnerkapcsolatban 

álló terjesztők révén számos szakemberhez. Munkájuk eredménye nyomán közel ezer kotta talált 

már gazdára. A címben említett „világkörüli út” tehát nem túlzás. 

 

Végezetül szeretném megosztani az Olvasókkal Marvin Keenze, az Amerikai Énektanárok 

Nemzeti Társasága  (National Association of Teachers of Singing) nemzetközi koordinátorának 



méltatását, melyet tavaly szeptemberben írt a Dalpanoráma kézhez vételét követően: „…Az 

énektanárok, a zongoristák és az énekesek örülni fognak a válogatásnak, a kötetek zenetörténeti 

perspektíváinak, a nyelvi segédanyagoknak, valamint a zeneszerzők arcképeinek és fotóinak…” 

 („…Singing teachers, pianists, and singers will be delighted with the choices, historical perspectives, 

language aids, and the pictures and photos of the composers…”) 

 

A Parlando korábbi cikkének záró gondolatával ajánlom szíves figyelmükbe ismét a Dalpanoráma 

köteteit: 

 

 

Az éneklés öröme és az előadás élvezete legyen a legfőbb cél,  

mely egyben ajándék is 

minden tanárkollégám és minden éneklő számára! 

 

 

Budapest, 2020. április   

                         Dr. Hegedüs Gönczy Katalin 
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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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EDITIO MUSICA BUDAPEST     Z. 20 008

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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EDITIO MUSICA BUDAPEST     Z. 20 012

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

2019.03.28.   10:39:31
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EDITIO MUSICA BUDAPEST     Z. 20 007

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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EDITIO MUSICA BUDAPEST     Z. 20 011

Volume 1/b  for low voice 
1/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 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.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. 2001320011_Borito_vegleges.indd   1
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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.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. 20013

A Panorama of SongsDalpanoráma

HEGEDÜS GÖNCZY

1/b kötet: mély hangra

Nehézség: könnyű, közepes
Nyelv: angol, francia, német,  
olasz, orosz, spanyol
Oldalszám: 96
Rendelési szám: Z. 20011
Ár: 3600 Ft

1/a kötet: magas hangra

Nehézség: könnyű, közepes
Nyelv: angol, francia, német,  
olasz, orosz, spanyol
Oldalszám: 96
Rendelési szám: Z. 20006 
Ár: 3600 Ft

 Dalpanoráma
Négy évszázad könnyű dalai hat nyelven

Összeállította és közreadja: HEGEDŰS GÖNCZY KATALIN
Lektorálta: SCHULTZ KATALIN

A hiánypótló sorozat hat európai nyelv dalaiból válogatva, a 16. századtól a 20. század közepéig 
valamennyi zenei korszakot felölelve segíti a kezdő fokon oktató magánének tanárokat, korrepeti-
torokat, valamint – legfőképp – az énekelni vágyókat. Új darabokkal frissíti fel és bővíti ki az álta-
lánosan 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 zongorakí-
séretét, valamint az összes eredeti szöveget anyanyelvűek tolmácsolásában. A hat nyelv alapvető 
kiejtési szabályai ugyanitt szintén letölthetők.

EDITIO MUSICA BUDAPEST     
Z. 20 006

Volume 1/a  
for high voice

 

1/a kötet  
magas hangra

Z. 20006      A
 PA

N
O

R
A

M
A

 O
F SO

N
G

S  •  D
A

LPA
N

O
R

Á
M

A
      Volum

e 1/a  •  1/a kötet

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

A sorozat további kötetei:

2/a kötet magas hangra Z. 20007

2/b kötet mély hangra Z. 20012

3/a kötet magas hangra Z. 20008

3/b kötet mély hangra Z. 20013

A kötetek megvásárolhatók  
webáruházunkban:  

www.kotta.info

EDITIO MUSICA BUDAPEST ZENEMŰKIADÓ KFT.



 



 



 



 



 




