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ZONGORA

Játszani is engedd… 1. és 2. kötet
Teöke Marianne válogatása
64–64 oldal, A/4, kartonált
Műszám: RÉT 006 és RÉT 007
Ára: 1980 Ft kötetenként 
A mai magyar zongorapedagógia egyik legismertebb képviselője a zeneiskolák alsóbb 
osztályaiba járók számára készített gyűjteményt könnyű előadási darabokból. Az első kötet a 
zeneiskolák I. és II., a második kötet pedig a III. és IV. osztályaiba járóknak való 
preklasszikus, klasszikus, romantikus és modern darabok gyűjteménye.

Csárdás Album
Zongorára átdolgozta: Demény Dezső 
92 oldal, 230 mm x 310 mm, kartonált
Műszám: DD
Ára: 1990 Ft 
A magyar csárdások klasszikus darabjait, Bihari, Szentirmay, Rózsavölgyi, Simonffy híres 
műveit, ill. későbbi, szintén közismert csárdásokat dolgozott át zongorára Demény Dezső, a 
két háború közti magyar zeneszerző-nemzedék jeles képviselője. A kötet a Rózsavölgyi és 
Társa 1937-es kiadásának reprintje (angol és német ismertetőszöveggel). 
 
Magyar népdalok zongorára négy kézre 
Feldolgozta: Gárdonyi Zoltán
64 oldal, A/4, kartonált
Ára: 1990 Ft
RÉT 030
A zongoraoktatás híján van négykezes kottáknak, és a magyar népdalfeldolgozásokkal sincs 
elkényeztetve (Bartók Gyermekeknek c. standardjétől eltekintve). Ez a feldolgozás 
valamennyi zeneiskolai osztály tanulói számára ad anyagot, hiszen a feldolgozások szintje az 
egészen egyszerűtől a koncertszerűen előadható darabokig terjed.



J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
Urtext sorozat
Közreadó: Fonó Erzsébet
36 oldal, A/4, kartonált
Ára: 990 Ft
RÉT 025 
A zongoraoktatásban a zeneiskolák magasabb osztályaiban és a középszintű tanításban 
gyakran használt zenei anyag urtext-kiadásban.

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók
Urtext sorozat
Közreadó: Fonó Erzsébet
36 oldal, A/4, kartonált
Ára: 990 Ft
RÉT 026 
A zongoraoktatásban a zeneiskolák magasabb osztályaiban és a középszintű tanításban 
gyakran használt zenei anyag urtext-kiadásban.

F. Chopin: Keringők
Urtext sorozat
Közreadó: Teöke Marianne
100 oldal, A/4, kartonált
Ára: 3490 Ft
RÉT 031 
A zongoraoktatásban a zeneiskolák magasabb osztályaiban és a középszintű tanításban 
gyakran használt zenei anyag urtext-kiadásban.

F. Chopin: Mazurkák
Urtext sorozat
Közreadó: Teöke Marianne
176 oldal, A/4, kartonált
Ára: 4990 Ft
RÉT 054 
A zongoraoktatásban a zeneiskolák magasabb osztályaiban és a középszintű tanításban 
gyakran használt zenei anyag urtext-kiadásban.

P. I. Csajkovszkij: Gyermekalbum zongorára
Urtext sorozat
Közreadó: Teöke Marianne
44 oldal, A/4, kartonált
Ára: 1990 Ft
RÉT 047 
A zongoraoktatásban a zeneiskolák középső szintjén különösen kedvelt anyag urtext-
kiadásban.

R. Schumann: Ifjúsági album
Urtext sorozat
Közreadó: Teöke Marianne
72 oldal, A/4, kartonált



Ára: 1980 Ft
RÉT 042 
A zongoraoktatás valamennyi szintjén szívesen használt zenei anyag, a Jugendalbum urtext-
kiadásban.

Romantikus zongoradarabok kicsiknek és nagyoknak 1, 2
Közreadó: Teöke Marianne
48, illetve 64 oldal, A/4, kartonált
Ára: I. kötet 2490 Ft, II. kötet 3490 Ft
RÉT 032, RÉT 033 
A zongoraoktatásban a romantikus művekből a legnagyobb a választék. Válogatásunkban a 
tanárok által leggyakrabban feladott zongoradarabok szerepelnek, emellett olyan művek, 
amelyeket a nagy tapasztalatú zongorapedagógus a kollégák és a növendékek figyelmébe 
ajánl. Az 1. kötet a zeneiskolák alsóbb osztályosainak való műveket, a 2. kötet a felsősöknek 
és a továbbképzőbe járóknak való nehezebb műveket tartalmaz. 

Klasszikus zongoradarabok kicsiknek és nagyoknak
Közreadó: Teöke Marianne
104 oldal, A/4, kartonált
Ára: 3490 Ft
RÉT 057 
A romantikus műveket tartalmazó albumok párja, amely Haydn, Mozart és Beethoven 
népszerű, illetve kevésbé ismert darabjait tartalmazza a zeneiskolai tanulmányaik közepén 
járó növendékeknek.

Preklasszikus zongoradarabok kicsiknek és nagyoknak
Közreadó: Teöke Marianne
Kb. 96 oldal A/4, kartonált
Tervezett ára: 3990 Ft 
Várható megjelenés: június
RÉT 060 ISSN 801653-60-4 
A jól ismert barokk zeneszerzők billentyűs zenéjéből készült válogatás Domenico Scarlatti, 
Georg Philipp Telemann, François Couperin, Jean-Philippe Rameau és természetesen Bach és 
Händel műveit tartalmazza, a legnépszerűbb (és így szinte kötelezően játszandó) darabok 
mellett azokat a kevésbé ismert darabokat is, amelyek pedagógiai szempontból érdemesek a 
szélesebb körű megismerésre. 

GORDONKA

Gordonkaiskola I.
Szerzők: Gárdián Gábor és Borgulya András
112 oldal + 64 oldal zongorakíséret, 232 mm x 304 mm, kartonált
Ára: 3990 Ft
Műszám: GG
A korszerű pedagógiai szemléletű és gazdag anyagot tartalmazó Gordonkaiskola I. kötete a 
zeneiskolák alsóbb osztályai számára készült. A melléklet a darabokat zongorakíséretükkel 
együtt is tartalmazza.
 



Gárdián Gábor: Gordonkaiskola II/1. és 2.
Szerzők: Gárdián Gábor és Borgulya András
48+40 oldal, A/4, kartonált, illetve 72+56 oldal
RÉT 034, ára: 3980 Ft, ill. RÉT 035, ára: 3980 Ft
A korszerű Gordonkaiskola folytatása a zeneiskolák felsőbb évfolyamain tanulók számára, 
amelyben átiratok, közvetlenül a kiadvány számára készült darabok (zongorakíséretes 
melléklettel) teszik élvezetessé a hangszertanulást.

Ének-Zongora
Erkel Ferenc: Bánk bán
Zongorakivonat
336 oldal, A/4, kötve, dombornyomással
RÉT 023 
Ára: 11900 Ft 
Nemzeti operánk zongorakivonatának a régi Rózsavölgyi 1930-as évekből való díszkiadása 
reprint kötetben.

Cifra palota
Száz magyar gyermekdal
Közreadó: Máriássy István
96 oldal, 190 mm x 250 mm, végig színes illusztrációk, keménytábla
Ára: 3490 Ft
RÉT 027
A kottás képeskönyv a legismertebb magyar gyerekdalokat közli olyan szülők és gyerekek 
számára, akik ezeket a dalokat meg akarják tanulni/tanítani. Énekelhetők szólóban, vagy 
zongora, illetve más akkordhangszer kíséretével, de dallamhangszerrel is játszhatók 
(ugyancsak kísérettel vagy anélkül). Az óvodás-kisiskolás korosztálynak való dalok tartalmát 
látványos illusztrációk hozzák közelebb a kicsikhez.

Elindultam szép hazámbúl
A legszebb magyar népdalok
Közreadó: Máriássy István
72 oldal, 190 mm x 250 mm, kartonált
Fogyasztói ára: 1980 Ft
RÉT 036
A kottáskönyv a legszebbnek tartott magyar népdalokat közli dallammal és szöveggel olyan 
kezdő zongoristák számára, akik ezeket a könnyű letéteket el tudják játszani.
A dalok egyébként szólóban is énekelhetők, vagy kísérhetők bármilyen akkordhangszerrel, 
hiszen a kottában az akkordjelzés is megtalálható.

ERKEL FERENC OPERÁINAK ÖSSZKIADÁSA

Erkel Ferenc: Bátori Mária
Partitúra
I. kötet 418 oldal, II. kötet 428 oldal, 238 mm x 335 mm, egészvászon, dombornyomással
RÉT 018
Ára: 60 000 Ft



Az MTA Zenetudományi Intézetének gondozásában jelent meg Erkel Ferenc operái kritikai 
összkiadásának első darabja, mely a zeneszerző első operájának első nyomtatott formája. 

Erkel Ferenc: Hunyadi László
Partitúra
868 oldal + 70 oldal melléklet, 3 kötet, 238 mm x 335 mm, egészvászon, dombornyomással
RÉT 020
Ára: 90 000 Ft
Az MTA Zenetudományi Intézetének gondozásában jelent meg Erkel Ferenc operái kritikai 
összkiadásának második darabja, mely a zeneszerző egyik legnépszerűbb operájának első 
nyomtatott partitúrája. 

Erkel Ferenc: Bánk bán
Partitúra
850 oldal + 70 oldal melléklet, 3 kötet, 238 mm x 335 mm, egészvászon, dombornyomással
RÉT 053
Ára: 90 000 Ft
Az MTA Zenetudományi Intézetének gondozásában jelent meg Erkel Ferenc operái kritikai 
összkiadásának második darabja, mely a zeneszerző egyik legnépszerűbb operájának első 
nyomtatott partitúrája. 

VOKÁLIS MŰVEK

Himnusz – Szózat
12 oldal füzetenként, B/5, kartonmappában
RÉT 040
Ára: 2480 Ft
Erkel Ferenc és Kölcsey Ferenc, illetve Egressi Béni és Vörösmarty Mihály nemzeti énekei 
különféle énekkarokra – gyerekkarra, férfikarra, ifjúsági vegyeskarra és vegyeskarra – 
készültek Ádám Jenő 1939-es harmonizálásában. Minden mappában 10 teljes anyag található. 

Zengő csudaerdő
Kóruskönyv huszadik századi magyar művekből / Vegyeskarok
Szerkesztők: Kollár Éva, Párkai István, Sapszon Ferenc
240 oldal, A/4, keménytábla
RÉT 008
Ára: 3500 Ft 
A 20. századi magyar kórusirodalom reprezentatív válogatású anyaga vegyeskarok számára.

Virág és pillangó
Kóruskönyv huszadik századi magyar művekből / Egyneműkarok
Szerkesztők: Kollár Éva, Párkai István, Sapszon Ferenc
252 oldal, A/4, keménytábla
RÉT 009
Ára: 3500 Ft 
A 20. századi magyar kórusirodalom reprezentatív válogatású anyaga gyermek-, női- és 
férfikarok számára.
 



Zengő csudaerdő és Virág és pillangó
Kóruskönyvek huszadik századi magyar művekből 
36 oldal, B/5, kartonált
ISBN 963 9261 52 1
Ára: 1980 Ft 

A fenti két kórusantológia darabjai szövegeinek angol fordítása.

TéreyULTRA
Zeneszerzők: Barta Gergely, Bolcsó Bálint, Dargay Marcell, Dinyés Dániel, Fekete Gyula, 
Futó Balázs, Horváth Balázs, Kondor Ádám, Vajda Gergely, Zombola Péter
250 oldal, A/4
RÉT 061
Ára: 4980 Ft
Térey János ULTRA című verskötetének egyes darabjait a Budapesti Őszi Fesztivál 
felkérésére többen megzenésítették. A partitúra a szólóénekre és különféle összetételű 
kamaraegyüttesre írott műveket tartalmazza. 

Szent Márton-mise
Szerző: Szabó Csaba
88, A/4, kartonált
RÉT 037
Ára: 2990 Ft
A közelmúltban elhunyt zeneszerző egyik utolsó műve nagyszerű zenei élmény. Kis 
apparátusra, kétszólamú fiúkarra, két (kontratenor) szólóhangra, hegedűre, orgonára és 
ütőhangszerekre írott műve Magyarország patrónusa tiszteletére készült.

HANGSZERES ZENE

Divertimento három furulyára
Szerző: Joseph Haydn
16 oldal partitúra + 3 furulyaszólam-anyag, 230 x 305 mm, kartonált
RÉT 067
Ára szólamanyaggal együtt: 1990 Ft
Joseph Haydn barytonra, brácsára és gordonkára írott divertimentóinak (Hob. XI:53) három 
(tenor–tenor–basszus) furulyára való átdolgozása. A legalsó szólam már basszushangszerrel is 
játszható.

Magyar táncok vonósnégyesre
Rózsavölgyi Márk
Közreadó: Réti Zoltán
32, A/4, kartonált
RÉT 016
Ára szólamanyaggal együtt: 4460 Ft
Rózsavölgyi Márk a reformkori magyar verbunkos zene képviselője, a „csárdás atyja”, aki 
több táncot írt vonós együttesre (3 hegedűre vagy 2 hegedűre és brácsára, továbbá 
basszushangszerre). Ebből adott ki 6 táncot Réti Zoltán, Rózsavölgyi kutatója, Szenthelyi 
Miklós vonásnemeivel ellátva. 



Első Magyar Társas Táncz
Altfurulyára és zongorára
Szerző: Rózsavölgyi Márk, közreadó: Helmut Brook
16 oldal partitúra + furulyaszólam-anyag,230 x 305 mm, A/4, kartonált
RÉT 066
Ára szólamanyaggal együtt: 1990 Ft
Az Első Magyar Társastáncz Rózsavölgyi Márk leghíresebb vonósnégyese, amelynek 
kéziratát az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őrzi. Az átdolgozást a furulyának a 
magyar népzenében játszott kiemelt szerepe indokolta. Ebben a formájában kellemesen 
színesíti a furulyarepertoárt, és mint hatásos előadási darab is érdeklődésre számít.

Kelet-európai klezmer zene 4 hangszerre
Jávori Ferenc 
32 oldal, A/4, mappában
RÉT 015
Ára: 3980 Ft
A nemzetközi hírű Budapest Klezmer Band vezetője négy hangszerre (hegedű, klarinét, 
harmonika, bőgő) hangszerelve adja közre 10 közép- és kelet-európai klezmer dal zenéjét, 
amelyhez hasonló még nem jelent meg. (Angol és német kísérőszöveggel) 

Hegedűverseny
Durkó Péter
84 oldal, A/4, kartonált
RÉT 038
Ára: 8990 Ft
A fiatal magyar zeneszerző-nemzedék képviselőjének I. hegedűversenye. Modern 
formaelemeket használ, nagy létszámú zenekart mozgósít, különleges hangélményt ad. A 
szólamanyag a kiadótól kölcsönözhető. 

Süss fel nap / Gyermekdalok szólóhangszerre
Szerző: Sipos Antal
48 oldal, A/4, kartonált
RÉT 043, 1990 Ft
Olyan gyermekdalokat (népdalokat, műdalokat, ismert zenei részleteket) tartalmaz, amelyek 
furulyán (illetve más szólóhangszereken, fúvós hangszereken, hegedűn) könnyedén 
játszhatók, és már a kezdő zenetanulóknak is sikerélményt adnak.

Süss fel nap 2. / Gyermekdalok szólóhangszerre zongorakísérettel
Közreadó: Sipos Antal
56 oldal, A/4, kartonált 
RÉT 062 ISSN H-801653-62-8 
Ára: 2490 Ft
Ez az összeállítás is könnyű dallamokat (döntően magyar népdalokat, illetve más népek dalait 
és műdalokat) tartalmaz kezdő furulyásoknak, de a szólódallamok más szólóhangszeren (más 
fúvós hangszereken, hegedűn) is lejátszhatók. Azzal hozza közelebb a gyerekekhez a 
többnyire ismert dallamokat, hogy a kíséretet egyszerű letétben közli, tehát azt is eljátszhatja 
egy kezdő zongorista. 



A didergő király / Írjunk zenét!
Szerző: Hunyadi Zsuzsa, illusztrálta: Tóth Zsuzsi
16 oldal, 230 x 300 mm, kartonált 
RÉT 063 ISSN H-801653-63-5 
Ára: 2490 Ft
Különleges kiadvány zenét tanuló (9–14 éves) gyerekek számára, mert egy meséhez 
írhatnak kísérőzenét! Megadott hangkészletből és a ritmusképletek alapján kell a 
gyerekeknek stílusos zenét írniuk, vagyis improvizálniuk. 

Utazás Ragtime-tól Furulyáig
Zenei miniatűrök furulyára és szintetizátorra
Szerző: Nagy Imre Erik
64 oldal, A/4, CD-melléklettel
RÉT 056
Ára: 3980 Ft
Könnyű, de hatásos zsánerdarabok furulyára (de más szólóhangszerrel is játszhatók). A 
könnyűzenéhez közelítő darabok szólamait külön, továbbá zongorakísérettel együtt, valamint 
hangfelvételen tartalmazza a kiadvány. 

GITÁR

Európai táncdallamok gitárra
Közreadó: Szabó István
12 oldal, A/4, kartonált
RÉT 044
Ára: 1980 Ft
A 17. századi magyar zenetörténet egyik legfontosabb forrása a Kájoni-kódex néven 
emlegetett orgonatabulatúrás gyűjtemény. Ennek legnépszerűbb táncait gitárátiratban 
tartalmazza a gyűjtemény.

Könnyű darabok gitárra
Közreadó: Meszlényi Attila
44 oldal, A/4, kartonált
RÉT 058
Ára: 1990 Ft
A 17. és 18. század mestereinek műveiből, rövid tánctételeiből tartalmaz válogatást 
technikailag könnyű átiratok formájában. Jean Hotteterre egy teljes szvitjének átirata is 
megtalálható a kötetben.

Kelet-európai táncok két gitárra
Közreadó: Szabó István
48 oldal, A/4, kartonált
RÉT 059
Ára: 2480 Ft
A barokk táncszvitek számos nemzeti karaktertáncot tartalmaztak. Megelevenedik bennük a 
lengyel, magyar, szlovák, román, ruszin, kozák, orosz, görög, cigány, török és zsidó zenei 
világ. Ezekkel gazdagítjuk a gitáros kamarazene nem túl bőséges repertoárját.



Verbunkosok gitárra 
Közreadó: Szabó István
36 oldal, A/4, kartonált
RÉT 049
Ára: 2480 Ft
A 19. század első felében a népszerű magyar táncokból (így a verbunkosokból) többféle 
átiratot készítettek, többek között gitárra is. Ilyen korabeli átiratokat tartalmaz a kiadvány 
haladó szintű játékosok számára. 

Népszerű dallamok gitárra
Közreadó: Szabó István
36 oldal, A/4, kartonált
RÉT 052
Ára: 2280 Ft
A 19. század legnépszerűbb dallamai (táncok, indulók, himnuszok, operarészletek, amerikai 
dalok) korabeli átiratokban.

DALGYŰJTEMÉNYEK

Oh, Happy Day
Spirituálék és gospelek
Közreadó: Reviczky Béla
48 oldal, B/5, kartonált
Ára: 1290 Ft
RÉT 001
Afro-amerikai vallási ihletésű népi dallamok, spirituálék és gospelek dallama és szövege 
akkordjelzéssel.

Budapest, Budapest, te csodás
Slágerek Budapestről
Összeállította: Vas Gábor
60 oldal, B/5, kartonált
RÉT 013
Ára: 1890 Ft
A magyar fővárosról, annak egyes részeiről szóló 20. századi slágerek dallama és 
szövege, akkordjelzéssel

Pásztorok, pásztorok
Karácsonyi énekkülönlegességek
Közreadó: Reviczky Béla
48 oldal, B/5, kartonált
RÉT 014
Ára: 1490 Ft
Latin nyelvű, magyar, német, osztrák, francia, olasz, spanyol, angol, amerikai karácsonyi 
énekek dallama és szövege, akkordjelzéssel. 

Best of Communism
Egy évszázad mozgalmi dalai
Válogatta és közreadja: Reviczky Béla



68 oldal, A/4, kartonált
Ára: 2490 Ft
RÉT 028
Az elmúlt évtizedek mozgalmi dalainak gyűjteménye a dallamot és szöveget közli 
(akkordjelzéssel), részben egy korszak dokumentálásaként, részben nosztalgiából. A bevezető 
és a jegyzetek a dalok történetét is ismertetik.

Duna, Tisza partja vár
Népdalok és nóták a Tiszáról, Dunáról
Összeállította: Vas Gábor
36 oldal, A/4, kartonált
Ára: 1980 Ft
RÉT 055
A kiadvány olyan népdalokat és nótákat tartalmaz, amelyeket két nagy folyónk, a Duna és a 
Tisza ihletett meg. Az énekeket dallammal és szöveggel (valamint akkordjelzéssel) 
tartalmazza a kiadvány.

Diákdalok
Ország-világ dalai
Közreadja Szabó István és Reviczky Béla
80 oldal, A/4, kartonált
Ára: 2480 Ft
RÉT 045
Az egyetemes és a magyar dalirodalomból olyan énekeket tartalmaz, amelyeket szívesen 
énekelnek kisebb-nagyobb közösségekben (indulók, himnuszok, tréfás énekek, táncdallamok, 
mozgalmi dalok, aktualizált énekek), melyek dallammal, szöveggel és akkordjelzéssel 
szerepelnek a kötetben. 

Könnyűzenei kották ÉNEK-ZONGORA

Mi muzsikus lelkek
Zerkovitz Béla dalai 1
48 oldal, A/4, a borítón f-f képek, kartonált
RÉT 004
Ára: 1690 Ft
A század első évtizedei legnépszerűbb slágerszerzőjének, Zerkovitz Bélának (1881–1948) 
operettdalaiból és slágereiből készült válogatás, ének–zongora letétben.

Minden csak komédia 
Zerkovitz Béla dalai 2
48 oldal, A/4, a borítón f-f képek, kartonált
RÉT 019
Ára: 2690 Ft
A század első évtizedei legnépszerűbb slágerszerzőjének, Zerkovitz Bélának (1881–1948) 
operettdalaiból és slágereiből készült válogatás, ének–zongora letétben.



Egy kis édes félhomályban
Eisemann Mihály dalai
56 oldal, A/4, a borítón színes képek, kartonált
RÉT 005
Ára: 1980 Ft
A világháború előtti évtizedek egyik legnépszerűbb könnyűzeneszerzőjének, Eisemann 
Mihálynak (1898–1966) operettdalaiból és slágereiből készült válogatás, ének–zongora 
letétben.

Oly jól csúszik ez a banánhéj
Márkus Alfréd slágerei
52 oldal, A/4, a borítón színes képek, kartonált
RÉT 039
Ára: 2990 Ft
Márkus Alfréd (1883–1946) operettdalai, slágerei itthon és külföldön is népszerűek voltak, 
amit ez az ének–zongora letétben készült válogatás is kiválóan illusztrál.

Szép esténk lesz
Horváth Jenő dalai
56 oldal. A/4, a borítón színes képek, kartonált
RÉT 011
Ára: 2280 Ft
A század közepe egyik legnépszerűbb könnyűzeneszerzőjének, Horváth Jenőnek (1914–1973) 
operettdalaiból és slágereiből készült válogatás, ének–zongora letétben.

Álmaimban valahol
Fényes Szabolcs válogatott dalai
56 oldal, A/4, a borítón színes képek, kartonált
RÉT 012
Ára: 2490 Ft
A század harmadik negyede egyik legnépszerűbb könnyűzeneszerzőjének, Fényes 
Szabolcsnak (1912–1986) operettdalaiból és slágereiből készült válogatás, ének–zongora 
letétben.

Hófehér gyöngyvirág
De Fries Károly legnagyobb slágerei
Műfaji besorolás: slágerkotta
48 oldal, A/4, a borítón színes képek, kartonált
Várható megjelenés: április
Ára: 2980 Ft
RÉT 029
De Fries Károly (Carlo) olasz eredetű slágerszerző volt a harmincas, negyvenes években. 
Személye kevésbé ismert, mint slágerei, melyek közül a legismertebbeket (Csak egy nap a 
világ; Hófehér gyöngyvirág; Peches ember ne menjen a jégre!…; Valahol Oroszországban;  
Virágos kert az én szívem stb.) adjuk közre ének–zongora változatban, akkordkísérettel. 

A boldogság egy szál virág
Nádor Mihály operettdalai
40 oldal, A/4, kartonált



Ára: 1980 Ft 
RÉT 024
Nádor Mihály zeneszerző és karmester (1882–1945) 1920-tól a Király Színház karmestere 
volt. Öt operettet írt, továbbá kísérőzenéket színpadi művekhez. Válogatásunk a Babavásár 
(1920) és a Krizantém (1924) c. operettjeinek legsikeresebb dalait tartalmazza ének-zongora 
letétben, a zeneszerző eredeti feldolgozásában. 

Szeressük egymást, gyerekek
Seress Rezső slágerei
Összeállította: Vas Gábor
32 oldal, B/5, kartonált
RÉT 017
Ára: 1980 Ft
A század közepe egyik különös könnyűzeneszerzőjének, Seress Rezsőnek (1899–1968) 
slágereiből készült válogatás, dallam és szöveg akkordjelzéssel.

A régi mániám
Lajtai Lajos slágerei
Összeállította: Vas Gábor
36 oldal, B/5, kartonált
RÉT 053
Ára: 1980 Ft
1930 táján kevés szerzőnek voltak olyan népszerű slágerei, mint Lajtai Lajosnak (1900–
1966). Még ma is ezek a leggyakrabban előadott dalok, amelyek közül kiválogattuk a 
leginkább időtálló slágereket, és dallamuk-szövegük mellett akkordjelzéssel közöljük őket.

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
Presser Gábor – Adamis Anna
48 oldal, A/4, a borítón f-f képek, kartonált
Ára: 1980 Ft
RÉT 002
A hetvenes évek sikeres (és napjainkban is időnként felújított) popmusicaljének dalai ének–
zongora letétben.

A padlás
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán
64 oldal, A/4, a borítón f-f és színes képek, kartonált
RÉT 003
Ára: 1990 Ft
A nyolcvanas évek sikeres – és ma is játszott – mesemusicaljének dalai ének-zongora 
letétben.

Nem tudok élni nélküled
Az Apostol együttes slágerei
76 oldal, A/4, a borítón színes képek, kartonált
RÉT 010
Ára: 2490 Ft
A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legsikeresebb, slágerzenét játszó együttesének (mely 
napjainkban másodvirágzását éli) legismertebb régi és új slágerei ének-zongora letétben.



Amennyiben bővebben szeretne a kiadványokról vagy a megrendelésről tájékozódni, akkor 
kérem látogasson el a: http://www.rozsavolgyi.hu/ oldalra

http://www.rozsavolgyi.hu/
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