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A zenei gyűjtemény egyes kottáinak tartalmi feltárása nem teljes körű. Az alábbi lista csak a
magyar műveket, a magyar dalokat tartalmazza.
Hiányoznak: 1. csoport: Klasszikus szerzők művei
2. csoport: Népzene (csak részben feltárva)
4-7. csoportok: Ünnepekre, Gyermekeknek, Egyéb művek (csak részben
feltárva)
A kották raktári rendje (csoportosítása):
2.1. Magyar népzene
2.2. Külföldi népzene
3.1. Könnyűzene (táncdalok, pop, rockzene)
3.2. Jazz
3.3. Operett
3.4. Musical, zenés színdarabok
3.5. Filmzenék
3.6. Sanzonok, dalok
4.1. Ünnepekre, alkalmakra
5.3. Gyermekeknek
7. Egyéb művek (pl. egyes hangszerek tanulása)

1.1. KLASSZIKUSOK
1.1. B 70

Arie Sacre : arie e canti religiosi / Andrea Bocelli. – Milan : Nuova
Carisch, cop. 1999.
Adeste fideles
Ave Maria / Caccini
Ave maria / J. S. Bach
Ave Maria / Ch. Gounod
Ave Maria / F. Schubert
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Ave verum corpus / W. A. Mozart
Cujus animam / Rossini: Stabat Mater
Der Angel / R. Wagner. Wesendonck-dalok
Domine deus / G. Rossini
Frondi tenere… ombra mai fu from: „Serse” / G. F. Händel
Ingemisco / Verdi: Requiem
Mille Cherubini in coro / F. Schubert
Panis Angelicus / C-A. Franck
Pieta, signore / Niedermeyer
Sancta Maria / P. Mascagni
Silent night / F. Gruber
1.1. N 25

Nagy mesterek „slágerei” I. / Vál. és átírta: Victor Máté. – Bp. : Ed.
Musica, cop. 1992. - Zongorára
Mozart: Menüett
Mozart: Papageno áriája : Varázsfuvola
Boccherini: Menüett - Menuetto
Beethoven: Ode an die Freunde : IX. Szimfónia
Schubert. Wigenlied
Verdi: La donna e mobile = Az asszony ingatag : Rigoletto
Chopin: Nocturne
Rubinstein: Melodie
Massenet: Elégia

2.1. NÉPZENE
2.1. A 70

Ányos Laci nótáskönyve / Írta: Ányos László. – Bp. : Nádor Kálmán
kiadása, cop. 1914. – 27 p.
Amikor a két ragyogó, szép szemedbe nézek
A nagy utcán hogyha járok
Árnyékos kis utcátokban
Azt üzented nékem
Elment tőlem búcsú nélkül
Ha elmentél, ne jőjj vissza
Ha te tudnád, mit szenvedek
Kecskeméti bíró lánya
Leszek én is boldog egyszer
Mért nem mondod, hogyha szeretsz
Mindig visszavárlak
Nem bánom én!
Nem én lettem hűtlen hozzád
Nem is olyan nagyon régen
Nem kell nékem a lány
Ne mondják!
Nem tud az én felségem szeretni
Őrmester úr belépett a szobába
Szól a harang, giling-galang
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Tele van a fészek szerelemmel, dallal
2.1. B 18

Gyere velem akáclombos falumba / Balázs Árpád
Bp. : Zeneműkiadó, 1974.
A berek, az erdő
Akit én szeretek, nem való közétek
A vármegye zsandárt nevel
Az alispán lánya
Azt mondják, hogy tifelétek
Álmodtam a szerelemről
Csak azért szeretnék csalogánnyá válni
Csak még egyszer tudnék hazamenni
Debrecenbe’ voltam
Egy csillaggal beszéltem
Egy csillaggal szegényebb lesz
Ez a magas égbolt
Fa leszek
Fehér nyírfák útján
Gyere haza kincsem
Gyere velem akáclombos falumba
Gyere velem az erdőbe
Ha én téged egyszer megcsókolhatnálak
Ha majd minket újra összehoz a végzet
Ha te engem, barna kislány
Itt hagyom a falutokat
Kantinosné angyalom
Kenyeres pajtásom
Két babonás szép szemednek
Levelem, levelem
Madárdalos erdőn
Marika
Megérett már a cseresznye
Megígértem, megfogadtam
Mit keres a temetőbe’
Most még hideg van
Ne hitegess, ne csalogass
Nem jön levél
Nem kell a csók
Nem tudok én néked, csak virágot hozni
Nem ültetek én már viola virágot
Piros rózsa, bazsarózsa
Piros pettyes ruhácskádban
Pusztulóba’ van a házam tája
Rácsos kapu, rácsos ablak
Reszket a bokor
Régen hallgat a hegedűm
Rég szakadt fel a szívemből
Rózsabokor a domboldalon
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Sárga rózsa
Sose hittem volna
Szerelmes vagyok
Szeretnék május éjszakákon
Szerettem egy barna kislányt
Szidnak engem az emberek
Tele búval ez a virág
Valaki a napot darabokra zúzta
Valakinek muzsikálnak
Vallomás

2.1. B 42

Bazsarózsa : 99 cigány népdal. – Bp. : Ed. Musica, 1989.
A gőzösnek két kereke
Akik egymást hűn szeretik
Akinek nincs szép szeretője
A kutyák ugatnak
A lámpás a vizen úszik, Csúnya Miska
A lámpás a vizen úszik, Rubi Jankó
Aludj édes, szép gyermekem
Amerre én járok
A vonatnak nincsen rúdja
A vonatra, a vonatra felszálltam (De)
Az öreg cigánynak szép fiatal menye
Azt mondja a kis cigányka
Alom, alom, dilom alom
Bazsarózsa a kertben
Egyem Róza a szemedet
Egyet, kettőt toppantottam
Egy két pillanat, ölelem a derekad
El laboda
Elébe, elébe, sárga ló elébe
Eltörött a kerék
Ez a cigány, szegény cigány
Édesanyám, a vásárban
Édesanyám, jaj megfognak
Édes uram, meg tudsz verni
Édes uram, mit csináltál
Én Istenem arra kérem
Én Istenem, jó lesz dolgom
Én Istenem, Uram
Fáj a kutyámnak a lába
Földre hajtom a fejemet
Gyere Zsiga, édes fiam
Hajtsd ki kisjány a libádat
Ha kiáltok, hipp, hopp (Jaj de)
Ha nincs fúvó, kalapács
Három krumpli a tűzbe’
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Hej de ringatlak én kislányom
Hej, haj, Bandizsár
Hej, ki az, ki van ott
Hej, megyek babám, megyek
Hej, Milano
Hej, mit tegyek
Hej, nyóc óra
Hej, takaró
Huzzad cigány – Húzzad cigány
Istenem, mit tegyek
Isten, Isten, Isten
Jaj de, ha kiáltok, hipp, hopp
Jaj Istenem, cigányok
Jaj istenem, mit tegyek
jaj Istenem, mondd, mit tegyek
jaj, sátrunk előtt nőtt egy szép kis virág
Jaj, szél fúj a hegy oldaláról
János bácsi ostorával
Jöjj errébb, menj arrébb
Káló, Loló, éves vérek
Kelj fel Róza
Kicsi feleségem
Kimegy Imre a Pallagra
Kinek hosszúk az esték
Klinika és a doktorok
Lassan fújjad, lassan húzzad
Leesnek a téli havak
Maradj még itt, ne menj el
Megy a ruca a vízre
Megy az egér farkatlanul
Mikor Pestre elindultam
Mind elittam, testvér
Muzsikáltam kocsmában
Ne haljak meg
Ne higyjél a cigánynak
Nem kaszálok, nem kapálok
Nem lopok, nem kuruzslok
Nincsen pénzem
Nincs több olyan csikó
Oj Nanóri, nanóri
Ostor után hajoltam
Öntsél vizet a virágra
Ringatlan én kislányom (Hej de)
Rom, bom, bom
Rossz út jobbra, rossz út balra
Sátrunk előtt nőtt egy szép kis virág (Jaj)
Sej, haj, kicsi asszony
Sej, Maca
Soha nem haljon meg senki
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Sokat megvert az én uram
Sűrű erdő mélyén
Szegény Zsiga be van zárva
Szél fúj a hegy oldaláról (Jaja)
Tarka szoknya
Táncol a vén cigányasszony
Templom előtt sütött a nap
Templomot építettem
Virág, virág, virágerdő
2.1. C 21

Cigánydalok és táncok / Grabócz Miklós és Csenki Imre feldolgozásában.
– Énekhangra, zongorára. - Bp. 1990. – Z.5358.
Leesnek a téli havak
Nyolc éves se voltam
Mikor mentem Szovátára
Zsuzsi néni
Jaj babám, babám
Piros volt a paradicsom
Két kolompér
Búzát eszik a vadgalamb
Most már elmehetsz
Jaj, szél fúj a hegy oldaláról
Ej, haj Bandizsár – Ej, haj Boldizsár
Sűrűn szakad az eső

2.1. C 54

Csendül a nóta : Válogatás az eddig meg nem jelent
magyarnótákból. Bp. : 1991.
1. köt.
A legdrágább kincse
A lehullott fényes csillag
Álmatlan éjszakán
Amikor az est homálya
Amikor még együtt jártunk
Annak aki feledni tud
Anyámnak
Apámnak szól ez a nóta
A pincének nincs ablaka
A szegedi Tisza-parton
A vadászház kéményébe
A virágos temetőben
Az asszonynak a kis szíve
Azért, hogy a mezőt járom
Az igazi tavaszról
Azt mondják, hogy elfeledtél
Azt mondják rám
Badacsonyban terem meg
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Badacsony hegy alján
De jó hazamenni
Drága édesanyám
Dunántúli csárdás
Édesanyám udvarában
Egy májusi délutánon
Egyszer régen otthon voltam
Elcsábított a nagyvilág
Életemben mennyi nevet
Elhervadtak házunk előtt
Elszálltak a fecskék
Eltűnt idők
Estike virágzik a házunk előtt
Fecske száll előttünk
Fehér akár
Fehér kürtös akácok között
Fekete a ribizke
Fergeteg dúlt, vihar tombolt
Fütyörészek, dalolgatok
Ha én egyszer
Hangoskodott a kakasunk
Ha rossz a kedved
Hol a fenyők égig nyúlnak
Hortobágyi kocsmárosné
Hortobágyi öreg csárda
Hová lettél a szívemből
Kérdezem a fellegeket
Kertemben kinyíltak az orgonák
Későn jöttél hozzám
Kicsi falum háza táján
Kislány voltam
Kitől való a tarka rét
Kivilágos kivirradtig
Kóborolt a lelkem
Letagadok minden könnyet
Lombja vesztett lett az erdő
Ma tartom a lagzimat
Megjött a hajó, újra itt a nyár
Megvert engem
Mennyi fűszál
Mért mentél el dalos madár
Mikor a hold olyan kerek
Minden héten vasárnapon
Minden örömömet
Minden virág lehull egyszer
Most is őrzöm a jegykendőt
Ne küldd el a boldogságot
Nem karlak bántani
Nem fáj már a szívem
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Nem mese az, ha mesél az álom
Nem nyílt nékem virág
Nem szól már a muzsikaszó
Nem tettem én másnak rosszat
Nem tudom, hogy kettőnk közül
Nem vagyok én olyan ember
Nem volt szíved barna legény
Nincsen aki megmondhatná
Nótás kedvvel járok
Nyílnak már a vadvirágok
Nyíló orgonára
Nyugtalan lelkem
Páros csóknál nincs jobb
Pentelei klubházban
Piripócsi bírónak
Piros csőre van a gólyamadárnak
piros rózsa
Réges-régen, egyszer hajdanán
Rozika csárdás
Szalonnasütők dala
Száz szál orgonával
Szerelemnek rózsafáján
Szeressétek a nótákat
Szerettem egy asszonyt
Szól a nótaszó
Szombaton délelőtt vagy délután
Tavasz volt
Teleszórtam a hajadat
Tele van a csöndes utcád
Túl a Dunán Budán
Vagy rangosan vagy rongyosan
Valahol egy őszi kertben
Valakire mindig vártam
Valamikor kiskapudra
Valamikor úgy szerettem
Vigyenek a temetőbe
Virágzik a kökénybokor
Volt az úgy, hogy csalódás ért

2.1. C 54

Csendül a nóta : Válogatás az eddig meg nem jelent
magyarnótákból. Bp. : 1992.
2. köt.
Amióta megláttalak
A mi kertünk csupa illat
A szabolcsi Tisza parton
Amikor a nótád hallom…
Amióta itt vagy velem
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Az én csendes kicsiny falum
Alacsonyan, nyugovóra
Amikor még mellettem volt
Az én kedves kis falumban
Boldogtalan szegény ember
Cifra tornyos szánkó
Egy utolsó dallal
Bánat és öröm
Csak egy sárga rózsa
Szállnak a madarak messzi, messzi
Debreceni nagyerdőben
De szeretnék madár lenni
Ezt a beteg fájó szívet
Elszakadtam tőled
Elszakadt a subám háta
Emlékkönyved nyújtod
Elfelejtett régi nótát
Elbúcsúzom most én Tőled
Édesanyám kiskertjében
Érzed, hogy álmomban
Felhinteném gyöngyvirággal
Fúj a szél a Hortobágyon
Gyönyörű a mennybolt
Harangoznak a mi kis falunkba
Nem szült engem anyám
Ha ketten elmentek
Hej, de sokszor dalra nyílik
Hej, akinek bánat jutott
Hogyha akkor mondod
Hulldogál a fáról
Hulló csillag voltál
Hulló csillag, őszi levél
Hová lett a magyar nóta
Imádom a gesztenyefát
Késő őszi szellő
Jaj, de nagyon zúg a vihar
Későn hullat az akácfa levelet
Kicsim vigyázz, jön a tél
Kiskertemben nézegetem
Költöznek a vándorfecskék
Lehullott már minden levél
Maga az a hűtlen asszony
Messze vagyok idegenben
Mért kerültél az utamba
Megfordítom kocsim rúdját
Mikor megbántalak
Mit bánja a világ
Megköszönök mindent néked
Minden este imádkozom
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Nem tudom, hogy engem mért ver úgy az Isten
Nem sírok és teutánad
Ne haragudj édesanyám
Ne mond el senkinek
Nyársirató csendes estén
Nem várlak én vissza többé
Nem kértem a könnyed
Nyári estén
Nyárfa-soros kisfalumba
Öreg zenész, híres prímás
Rég elhervadt minden rózsa
Rég elhúzták
Rózsafafakadáskor
Rongyoscsárda-nóta
Roskadozó házunk előtt
Szeretek egy asszonyt
Szülőföldem
Sötét száraz ágak
Sohse hoztad el a tavaszt
Tavasszal a rózsabimbó
Tavaszt váró erdők szélén
Tele van a mi kis kertünk
Tiszaparti nyárfaerdő
Tintaceruzával írott
Úgy érzem, hogy rád találtam
Valamikor én is téptem
Vecsernyére szól a harang
Visszavárlak téged
Volt egyszer egy szőke asszony
Vadászkunyhó kis kertjében
Vedd elő az imakönyved
A hegedű…
Rózsa, rózsa, rózsa
Bolond aki egy lány után törekszik
Elmondom a bánatom az őszi szélnek
Édesanyák öröme
Fröccsöntő
Gyere ide rózsám
Ki tudja azt, mi a dal és mi a nóta
Megkondult a szívemben egy harang
Önfeledten ha az utcát járom
Én vagyok a legszomorúbb
Szomszédom a Mákos Ákos
Megsárgult a levél szeptembernek végén
A falunkban van egy nyíló rózsa
A gyöngyösi híres-neves piacon
Ásó, kapa, gereblye
Az a híres kiskunsági kadarka
Dalolgatva járok a nagy világba’

10
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

11
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Én már soha többé
Göcseji csárdás
Hosszú haj, rövid ész
Hullámzik a Balaton
Jaj, de nagy víz van az utcán
Kacagok, nevetek
Kakukk szállt az eperfára
Kaposvári csárdás
Katica-csárdás
Kis angyalom, soha ne higgy
Korán reggel
Nem elég a boldogsághoz
Paprikás lány
Csak ide kacsints
Esik eső, esik eső
Édes csók
Volt ez jobb é lesz is még
Érdemes volt kivárni
Ingó, bingó, rózsabimbó
Nem hiszed el
Az a baj

2.1. C 54

Csendül a nóta : Régi és új magyarnóták. Bp. : 1993[?].
3. köt.
Ablakomból ahogy nézem
Álmodozom rólad
A kapcsos imakönyv
Amikor az éjszakában
Amikor én legelőször
Amikor én fehérhajú
Amióta Te vagy
A templomba
Az égbolton fergeteges
Az igazi boldogságra
Azt ígérted boldog leszek
Azt mondják az álom
Azt mondják, hogy minden csillag
Bizony sokszor hazavárlak
Bolyongok az őszi erdőn
Csendes lett már az én szívem
De szeretnék meseország kiskirálya lenni
De szeretnék úgy, mint régen
Elérkezett az az idő
Elkerülnek az emberek
Elloptam egy könnycseppedet
Elnémult hegedű
Elkerültem falunkból
Egyszer egy szép asszony
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Emlékezés
Eltűntél a fényes nyárral
Emlékké válsz a szívemben
Fehér Rózsa
Futó idő, boldog idő
Hová lettél ifjúságunk?
Kedves nótám eldalolom
Kassai emlék
Kevés ember van a földön
Késő ősszel
Kék szarkaláb, pipacsos táj
Ki gyújtja fel minden este
Keresem a boldogságot
Keserű az én bánatom
Krasznahorka büszke vára
Lapozgatunk kíváncsian
Lehullott a rózsa szirma
Lefutott egy fényes csillag
Mindenkinek aki boldog
Mondjátok el vadgalambok
Mos is mikor arra járok
Muzsikaszó mellett
Megköszönöm az Istennek
Messze falu, kicsi templom
Minden nap csak rád gondolok
Miért van, hogy sok év után
Mostanában eltűnődöm
Ne bántsátok a mulatóst
Ne szidjátok a régszeget
Nem hiszek a szerencsében
Nem ragyogott egy csillag sem
Nem sírok én többet
Ne tudja meg senki azt
Nem születtél te sem mint én
Nem tudok már régen igazán szeretni
Nem szégyen a szegénység
Nem mindenki lump, csavargó
Nótaszóra de jól lehet sírni
Összetörtél
Sok, sok rózsa illatozik
Tavasz legyen, ha meghalok
Tavasz van a Tiszaparton
Te lennél a boldogságom
Tele van az erdő
Újra itt a május
Út porát kergeti előttem a szellő
Valakit temetnek
Virágzik az akácerdő
Volt egy nóta
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Volt egyszer egy boldog nyaram
Zivataros sötét az ég
Zúg a fenyves a Hargitán
Csendes lett már az én szívem
Eljött a szép tavasz
Elmentem én tihozzátok
Harmatos a rózsa
Jön még új tavasz
Kávéházi órán
Nincs a beteg szívnek patikája
Miért van szerelem
Sírdogál az őszi szél
A házatok kéményére
Adtam csókot titokban
A csopaki olaszrizling
Akár hiszed, akár nem
A szecsei lányok
Ablakodban a rezeda
Búcsúest
Ciklámen csárdás
Gyere prímás
Ha csárdás szól
Három gólyamadár
Hamis a legény
Hajóskapitányt szeretek
Hogyha szeret
Julcsa
Kati-Katica
Megfogadtam százszor
Megmondom én kereken
Nemsokára bevonulok
Pándi csárdás
Száz rózsafa van a kiskertünkben
Szeretnélek mindhalálig szeretni
Túrós csusza tepertővel
Violákat vittem néked
Érzem, hogy perzsel a nagy szerelem
Harmatos a levél
Jaj, de jó, ha szól a nóta
Nincs a nagyvilágon semmi gondom
Jaj, de csinos
Nincsen nékem száz hold földem

2.1. C 54

Csendül a nóta : régi és új magyarnóták. Bp. : 1998.
4. köt.
Szellő, szellő, őszi szellő
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Arany betűvel írtad be
Azt a szép szál piros rózsát
Bólogató akác alatt
Csak egy piros rózsa
Csalódtam egy szép asszonyban
Csendes, forró nyári estén
Csókolgatom fényképedet
Dankó szobra
De jó lenne mosolyogni
De szép is volt, mikor dalolt
Egyetlenegy csókra
Egyszer néztem a gyönyörű
Elment hát a cigányprímás
Elolvastam az utolsó leveledet
Előttem a levél
Elrepült a vándormadár
Elszállott az édesapám lelke
Elvesztettem arany karikagyűrűmet
Elvitted a legszebb álmom
Göndörhajú kicsi leány
Ha egy asszony szerelmet vall
Hajnalodik, felkel a nap
Hová repülsz te kis madár
Jaj, de nehéz a leánynak
Köszönöm a boldogságot
Ma éjszaka elsirattam
Másodszor is nyit az akác
Megehülök, kinyitom a bicskámat
Megpróbálok már ezután
Megsiratlak szép kedvesem
Mért is tud az én hegedűm
Mért születtem csavargónak
Minden nótafának kedves a virága
Minden szavad hazugság volt
Mint ez árva falevél
Mit suttog a szellő
Most már azért elmondhatom
Nem tudlak én már szeretni
Nincsen nekem semmi bajom
Oltár előtt imádkozom
Ott, ahol a rónaságra
Őszirózsa a virágod
Régi dallam
Szegény vagyok
Székely könnyek
Szerelem
Szeretlek én nagyon téged
Szeretnélek megölelni
Tavaszról dalolt a madár
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Te adtad az életemet
Te voltál az első tavasz
Tisza-parti halászkunyhó
Tudom, hogy egyszer boldog leszek
Valahányszor éjszakánként
Valahol a Szamos partján
Valaki itt volt
Valamikor én is tudtam
Virágzott a fehér akác
Volt egyszer egy bánatos
Addig iszom
Csodaszép a reggel (Zsuzsikám)
Ha én gerle volnék
Hej cigány hallod-e
Levelek, levelek
Magam járok, mint a hold
Nádfedeles kicsi házam
Nincs a mennyben toronyóra
Sárga rózsa
Sári, Sári ide hallgass
Tavaszi napsugár
Amikor a hajnal hasad
A szomszédban
Azon töröm a kis fejem
Áron-csárdás
Balatonban jó dolga van a halnak
Balaton csárdás
Barna kislány az én babám
El kell menni katonának
Esküvő lesz nemsokára
Estefelé
Ez a kislány jaj de hamis
Hajnal hasad
Indul Dani, fordulj Jani!
Jó bor nélkül
Jó kedvem van, alig bírok magammal
Keskeny járdán, vékony pallón
Keszthelyi emlék
Kipereg a búza szeme
Minden rózsa
Nagybátonyból Budapestre
Nem szeretek a lányokkal cicázni
Ne sirasd a legényt
Pántlika volt a hajamba’ Ráteszem a fejem
Rock and roll csárdás
Rózsasín lesz a világ
Sándor, József, Benedek
Sárga kukorica
Szélkakas a háztetőn
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Szép lett nékem ez a világ
Tornyos Veszprém, Fehérvár
Vén kecske
Jó bor mellett szól a nóta
Tátika, Somló, Badacsony
Te édes élet

2.1. C 54

Csendül a nóta : Régi és új magyarnóták. Bp. : 2001.
5. köt.
A csókommal törlöm le a
Akácos út
Akkor megyek én tehozzád
Anyák napján
Amikor az ember
Arany betűvel írtad be
Aranyködben ring a róna
A szívemnek mindig ünnep
A Szomorú vasárnap új versváltozata
Azok közül való vagyok
Az orgonát letéptük már
Azt beszélik, hogy
Bolyongok az éjszakában
Borostyánnak zöld levele
Cudar életemet
Csalfa csókos asszony
Egyszer úgyis búcsúzni kell
Eljárok én tihozzátok
Elmegyek én édesanyám
Elmúlott már minden
Elolvastam az utolsó leveledet
Elsuhant a forró szépnyár
Elveszett a nótás kedvem
Elvesztettem azt az asszonyt
Édesanyám, drága anyám
Édesanyám, drága lelkem
Édesanyám, hazajöttem
Életemet nem én kértem
Én is tudtam imádkozni
Göndörhajú kis csalogány
Gyúljatok ki faggyúgyertyák
Ha majd egyszer az utamon
Ha majd Tihanyban jársz
Ha még egyszer megláthatnám
Hazafelé visz az utam
Hazahoztak égő vágyak
Hazudtatok nekem
Hej, cigány hallod-e
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Imádkozzon értem
Jaj, de régen nem daloltam
Kimegyek a kertbe
Kisgyermek koromban
Kizöldült az egész határ
Korán elvesztettem az édesanyámat
Köszönöm a hűségedet
Levél jött messziről
Maros menti álmok
Május hozta azt az álmot
Megcsaltak a hazug álmok
Messze van a szülőfalum
Mezőtúri utcák
Miért van az, hogy a mi utunk
Minden boldog percet
Mindenkinek megvan a maga keresztje
Nagy a szívemben a bánat
Napsugaras tavasz helyett
Ne gondolt, hogy jobb lesz
Ne hagyjátok, hogy megcsaljon
Nem elég, hogy borosfővel
Nem ígértem soha néked
Nem tudlak feledni
Ne sirasd az ifjúságot
Ne szállj el még fecskemadár
Nótaszóval szebb az élet
Nincs akinek muzsikáljak
Nyíló rózsa lett a szívem
Olyan voltál, mint a madár
Rád bízom a szívem
Ott, ahol zúg az a négy folyó – Ott ahol zúg az a négy folyó
Rögös őt az élet útja
Somogy megye kellős közepében
Sötét gomolyfelhők
Szeretem a piros ajkad
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
Szép csárdásné asszony
Szomorú vagy, látom rajtad
Velem sír a bús őszi szél
Vettem egy szép imakönyvet
A jó bornak nem kell cégér
A szél, ha kószál
Édesanyám legkedvesebb virága
Hej, fellegek
Hová lesz a hullócsillag
Kalász, kalász
Május éjszakán
Áll a jég a Dunán
Após köszöntő
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A szomszédban
Csárdás kis kalapot veszek
Csak még egyszer lenne
Csábítás
Eljárok és tihozzátok titokban
Elhívtam az udvarunkba
Elmegyek én más vidékre
Eszem-iszom dínom-dánom
Ez a csinos barna kislány
Ezrivel terem a somfán a som
Ezt a kerek erdőt járom én
Édesanyám, a kendőm – Édesanyám a kendőm
Fából van a szekérnek a kereke
Félrevágom a süvegem
Haragszik az édesanyám
Kékfrankos a kedvenc borom
Két szeretőm van nekem
Kilenc libám
Lányok, lányok, lányok a faluba – Lányok lányok lányok a faluba
Dalos madár
Madár az ágon
Miden lánynak csalogató a szeme
Minden rózsa
Nem szeretem az uramat mikor részeg
Nyisd ki babám az ajtót
Öregbor – csárdás
Ráteszem a fejem
Rettenetes nagy a lárma
Részeg vagyok rózsám
Süt a mama
Szépasszonyok
Szőlőhegyen, vén diófa tövébe’
Esőben-sárban
Gém, daru, gém, daru
Jaj, de csuda
Kukorékol kakasom
Szüreten, a kertek alatt
Székely himnusz

2.1. D 15

DALOSKERT : Négy évszázad dalterméséből összeválogatta: /
Molnár Imre De. – Énekszóra, zongorakísérettel.
Bp. 1967. Z. 2551.
Amott kerekedik
A piacon egy bótba
Asszonyi mesterség
A tihanyi echóhoz
Béborula, már elmúla
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Bécs várostól, nyugatról
Bocsásd meg úristen
Búm elfelejtésére
De mit töröm fejemet
Dicséretes e gyermek
Egri históriának summája
Ej, haj, gyöngyvirág
Elhervad a rózsa
Ellopták szívemet
Erdőkön, mezőkön
Esküszöm, szép Lilla
Édes rabság
Égő lángban
Fillisz kezét valami megsértette
Gyenge rózsabokor
Ha bort iszom
Haragszom az olyan szóra
Hej, búra termett idő
Hej, páva
Hogy mehetnék bé Tehozzád
Hová készülsz szívem
Húsvéti ének
Illés próféta és Acháb királyról
Jer az ablakomra, kedves
Juhász nóta
Katona nóta
Kis Babet
Ku-ku-ku-li kukucskám
Lányom, lányom, gyöngyvirágom
Míg elkezdeném énekem
Míg élek, szép lélek
Most jöttem Erdélyből
Nem lesz mindenkor így!
Nincs Bacchusnál a nagy égben
Nincs patakon olyan asszony
Rábaközi, stájer tánc
Reménységem
Szerenád
Szép violácska
Szól a kakas már
Térj meg bújdosásidból
Toborzó
Zöld erdő harmatát
Zöld erdőben

2.1. D 21

Eltörött a hegedűm : Dankó album / Dankó Pista. –
Bp. . Zeneműkiadó, 1985. - Z. 7638
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Addig érik a gyümölcs
A Rácz Pali hegedűje
Bíró uram, bíró uram
Búsan szól a kecskeméti
Csitt, babám
Darumadár gyere velem
Egy cica, két cica
Egy csillag se ragyog fenn az égen
Elmegyek a tengerszélre
Elpanaszlom a szomorú fűzfának
Elragadta galambomat
Eltörött a hegedűm
Eresz alatt csüng a piros paprika
Ez a legény be kényes
Ez a világ mi vóna
Felvégi ház, alvégi ház
Gyönge violának
Ha én ragyogó nap lehetnék
Ha én rózsám, kakukkmadár lehetnék
Ha lehullna a fényes nap
Ha meghalok, elhervadok
Hallod rózsám, Katika
Hamis a rózsám
Három sós perec
Hej, de sokba került nekem
Hej, Rácz Gyula, híres cigány
Hess, te szarka
Húzzad cigány
Ihajdárom, tyuhajdárom
Írok, írok egy aranyos levelet
Írom a levelem
Jaj, be csillagos az ég
Künn a pusztán
Lányok, lányok, budapesti szép lányok
Lemondás
Még azt mondják
Most van a nap lemenőben
Ne gyónj nekem
Nem fúj a szél
Nem is legény, ha nem János
Nem jó mindig
Nem zörög a falevél
Némuljon el a hegedű
Nincs jobb kenyér
Nyáron vályogot vetek
Pattogatott kukorica
Páros élet a legszebb a világon
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Rózsabokor, de árva
Szeged felett foly a Maros
Szőke kislány csitt, csitt, csitt
Szőke kislány sétálgat a réten
Templom mellett bogárhátú kis ház
Tisza partján
Ugye most már
Vásárhelyi sétatéren
Vihar a levelet
Virágos berekben
Volt nekem egy szép csillagom
Volt nekem két ökröm
2.1. D 25

Dáridós & Lakodalmas Rock 2. / Összeáll. és szerk. Ludvig József. –
Miskolc, Koncert 1234 Kft., [2007?].
Akácfa virága
A levél
Alsó-felső-király-ász
A Neményi halastó
A sátramban minek élek
Asztalozik a roma
A vadlibák már elrepültek
Az anyósom látja már a világ végét
Az asszony verve
Áll ma a lakodalom Óbudán
Átmulatok én sok éjszakát
Boldog gyermekkor
Boldogságra vár a szívem
Boris, te Boris
Búra, búbánatra születtem
Csak az ökör iszik magában
Csak egy könnycsepp
Csavarog a szívem
Csíkos a nagy gatyád
Dalol a még a Hold
Disznótoros nóta
Egy szál vörös rózsa
El akartam utazni ordasra
Elhagytál
Elloptad te lány a szívemet
Elmúlt egy szerelem
Elrepül a gólyamadár
Esik az eső, ázik a tető
Ettem dinnyét, ettem szőlőt
Édesanyám
Édes a szerelem
Érik a fekete szőlő
Fáj a romaszívem
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Fehér orgonák
Fehér sirályok
Fekete cserepes
Francia lány
Glow worm
Gyerünk lányok
Ha árulnak majd gesztenyét
Hajóson lakik az anyósom
Haragudni sosem tudtam reád
Hazahúz a szívem
Három korsó kőbányai
Hozom a postát
Hófehér angyal
Hóvirág
Huncut a nóta
Húzzad testvér király vagy
Istenem, mondd meg énnekem
Jaj Istenem, add nekem
Jönnek a vonatok
Kannás bor
Kecelen már elkezdődött a lakodalom
Kecskeméti öreg templom harangja
Kell a szerelem
Ki mulat a csárdában
Kiskőrösön betyár voltam
La Cumparsita
La Golondrina
Lujza harap a kutyád
Magasan fenn
Már nincs szavunk
Mennek a cigányok
Mesterhármas
Minden éjjel
Neked
Nem bánom
Nem kapálok, nem kaszálok
Nem messze van Kalocsa
Nem szeret a babám
Ne sírj, ha fáj a szíved
Nézek a feneketlen demizsonba
Nincs egy garasom
Örök szerelem
Ő a legszebb cigány lány
Őrmester úr
Pattogatott kukorica
Péntek 13
Rászállott a sárgarigó
Sárgarigó
Szerelem
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Szerelem és jókedv
Szerelmes lettem
Szerettelek
Szervusz vándorcigány
Széna – szalma
Szép asszony, jó bor
Szól a zene
Tarantella
Távozz sátán
Thunder and blazes
Tűzpiros rózsaszál
Two giutars
Ugye visszasírsz még minden éjszakát
Van-e magán bugyi kisasszony
Van lóvé a zsebemben
Van tartalékban egy kis huncutom
Vendégköszöntő
Vidáman ébredek
Vidám verbunk
Villamossal járok Palotára
Virágos kert az én szívem
Visz a vonat
Volt egy kislány
While strolling

2.1. D 75

Darumadár útnak indul : Dóczy József album. –
Bp. 1981. - Z. 7857.
A kanyargó Tisza partján
Az alvégi szélmalomnál
Azt mondják, a leány mind hamis
Árad a Tisza
Barna az én babám
Barna kislány levelet írt
Darumadár útnak indul
De sok legénynek az a hibája
Elment Julcsa tegnap a vásárba
Elveszett a babám tarka pántlikája
Engem szeretsz, mégis másé lettél
Esteledik
Édesanyám, kössön kendőt
Fáj a szívem, alig dobban
Fecskemadár, fecskemadár
Felfutott a szederinda vége
Felednélek
Fütyörészve járok
Gyöngyvirágra rászállott a lepke
Ha bemegyek szombat este a csárdába
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Haldoklik a hajlnalcsillag
Hallja-e bogárszemű menyecske
Harmadnapja legeltetem
Házam ereszére
Hidd el babám
Hull a zápor künn a pusztán
Ica te! Vica te!
Ide, ide, gyere ide
Írtam én levelet
Ityóka, pityóka
Jó dolga van a bakának
Kakukkmadár jövendölte
Kertem alatt virágzik a rózsa
Kigyulladt az én szívemben
Kis házamról lefújta a szél a fedelet
Kit gyászol a fecskemadár
Költözik a darumadár
Legszebb ház a sorban
Levél jött a kaszárnyába
Magas kaszárnya
Mandulafa, mandulafa
Mást szeretek
Megáradt a patak
Mikor engem besoroztak
Nádfedeles kis házikóm
Nem vagy az már, aki voltál
Nem cserélek a földön
Nem kérek már csókot tőled
Ne nézz rám
Panaszkodik a furulyám nótája
Rámás, piros csizmát vettem
Sírhattok már lányok
Sötét erdő sűrűjéből
Szabad néked csapodárnak lenni
Százforintos bankóm
Szegény vagyok
Szeretőt keresek
Szomorúfűz a levelét pergeti
Szomszédunkban szivárványos
Szőke lány a rózsám
Vett a rózsám piros selyem viganót
2.1. E 17

Édesanyám, te jó asszony : Magyar dalok az édesanyáról / Vál. Vas Gábor.
– Ed. Musica, 2006. – Ének- és hegedűszólam zongorakisérettel,
harmóniajelzéssel
Amerre én járok
Anyám, édesanyám, dallal köszönöm
Anyám, anyám, édesanyám, mondd meg nékem
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Anyukám, apukám
Az anyám arra kért
Az a szokás járja
Az én anyámnak nincs selyemruhája
Azt mondta az anyám
De szeretnék hazatérni
Édesanyám, a kendőm
Ezerszer is eszembe jutsz
Édesanyám, beteg vagyok
Édesanyám, de sok mindent köszönhetek néked
Édesanyám, kösse fel a kendőt a fejére
Édesanyám, lelkem
Édesanyám, nem tudok elaludni
Édesanyám, te jó asszony
Férjhez megyek, anyám
Galambszívet örököltem
Haragszik az édesanyám
Hazajutok-e még?
Házasodom, nemsokára, édesanyám
Hogyha ír majd, édesanyám
Ki volt az az asszony
Még azt mondják, ez se szép, az se szép
Mi füstölög ott, a síkon távolba
Nem hallgattam édesanyám szerető szavára
Te vagy nékem az az asszony
Tükrös, piros szív
Van egy ház a Tisza-parton
Vándorfelhők fenn az égen
Akiért most odalenn a vén harangok zúgnak
2.1. G 85

Gyöngyvirág : 92 magyar népdal. – Bp. : Zeneműkiadó, 1952. Z. 943.
Addig rózsám el nem veszlek
A fiastyúk, a fiastyúk magasan áll az égen
A gyirmóti magas torony nem látszik
A hajnali csillag ragyog
A karádi faluvégen
Aki legény akar lenni
Amikor én leány voltam
A pilisi likpincének
Arra alá vörösödik az ég alja
a szegedi sugár torony de magos
A székelyembernek akkor vagyon jókedve
A traktor a földet nem magának szántja
Az árgyélus kis madár nem száll minden ágra
Az őrhalmi bírónak udvarába
Árok partján meglőttek egy varnyút
Árvából van jó katona
Bezzeg mikor leány voltam

Kották analitikus feltárása

Bús a gólya, le van a víz csapolva
Cifra palota
Csipkebokrot vágattam
Diófából csináltatok szekeret
Dombon van egy kis ház, szélnek van fordítva
Duhaj gyerek vagyok, betyár az én nevem
Eb kolduljon többet
Eger felől, Eger felől tornyosodik a felhő
Ej, haj, Zsubri pajtás
Elment az én rózsám
Elmentem a piacra
Engem hívnak Fábián Pistának
Ennek a kislánynak dombon van a háza
Erdei vadmadár, ki az erdőkön jár
Estefelé, ha lefekszem kilenckor
Ez a csikó de sárga, de sárga
Ezt a kislányt még akkor megszerettem
Én elmentem a kocsmába magamat múlatni
Én vagyok a kisangyalom kocsisa
Fábián Pista
Fecskemadár szállott a vasútra
Fehér bokor babvirág
Fehér kancsó, piros bor
Fölmászott a kakas a létrára
Gyöngyvirággal virágzik a hegy alja
Hajnallna, hajnallna
Ha kimegyek a daróci tetőre
Ha te elmégy, én is el
Három éjjel, három nap
Három út előttem, melyiken induljak?
Házunk előtt folyik el a halastó
Hej, Gagybátorba két úton kell bemenni
Ideki a Csengébe
Jaj Istenem, mit csináljak?
Jeruzsálem kapujában foly a bor
Juhászkutyák ugatnak
Kerekes kis kútnál sírdogál valaki
Kertünk alatt gödröt ásnak
Kék ibolya búra hajtja a fejét
Két malomra tartok számot
Ki az urát nem szereti
Kilenc hete, mióta itt halászok
Kis kertemben nyílik a rózsa
Kútágasra szállott a sas
Látod-e te azt a hegyet
Láttál-e már babám vízen bugyborékot?
Magas a Nógrád-vár teteje
Még azt mondják, az orromon
Miért nincs mindig holdvilágos éjszaka?
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Ne menj férjhez kedves kis angyalom
Nem vagyok szép, csak a szemem fekete
Nincsen kenyér, nincsen só
Nincs szebb élet a mienknél
Nincs széna, nincs szalma
Nyári piros alma leesett a sárba
Őszi szél fúj a hegyekről
Patkó dala (Rongyos csárda)
Patkóéknál, Patason
Pitypalatty a réten, gyöngyharmat az ágon
Poródon a Békás, Réten a tirimpó
Pünkösdi rózsa, fényes vagy
Rongyos csárda, két oldalán ajtó
Rózsa, rózsa, bazsarózsa levele
Sárgalábú fecske
Sárgul már a fügefa levele
Sebes víz a Garam
Sírt az anyám, mikor reggel fölkeltem
Szegénylegény nótája
Szegénylegény voltam
Szól a kakukmadár
Szomszédasszony angyalom
Tudom is, tudtam is
Ucca, ucca, ucca, ucca, gagybátori ucca (Utca, utca, utca, utca, gagybátori utca)
Van két lovam, mind a kettő deres
Zavaros a Tisza vize, nem tiszta
Zöld a kökény, zöld a fa
Zöld erdőben juhászlegény furulyál
Zsuzsi néni a szilvásban
2.1. H 33

Harmónia : [I. füzet ] / Férfikarra átírták: Zsasskovszky Ferencz és Endre.
Eger, Érseki Lyc. Ny., [1870] -1912.
+ Egybekötve: II. füzet, 1880.
Népdalok, műdalok
Honfi imája
Bús az idő
Ha valaki valaki
A svájci „Marseillaise”
Az éj! / Schubert
Hajtogassuk a kancsókat
Zarándok-kar / Wagner
Egyveleg magyar népdalokból
Búsul a lengyel – Lengyel nemzeti dal
Fáj a szivem fáj
Himnusz az éjhez / Beethoven
Oh, hogyha birhatnálak / Kücken
Ez a pohár bujdosik
A leányka kertbe indul / Thern K.
Kardal / Rossini
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Felköszöntés / Zs. E.
A tavasz / Otto
Mátra hegye / Mosonyi M.
Furán néz ki / Mosonyi M.
Hogy válja én el tőled? Türingiai népdal
Élj őseink hazája / Schumann
Születésem napján
Éji dal
Fiuk az Isten áldjon meg
Loreley
Egyveleg magyar népdalokból
Üdvözlet / Zs. F.
Ej! haj! ne szomorkodj / Bartalos I.
Isten! ki lengyelhont : Lengyel himnusz
Ima : Bűvös vadász c. műből / Weber
Dalárkedvmazur
Fekete szem éjszakája
Ez a kislány eladó
Lützow vadászdala
Vígan élünk kis körünkben
Matrózkar / Wagner: Bolygó hollandi
Kápolna / Kreutzer
Rajta fiuk poharat
Az ifjú vágya / Schubert
Reám tekint bűvös szemed / Gumbert
Honfidal / Doppler
Ír honi népdal
Ima / Kreutzer
Hej kikirics, kikirics
Csendes éjjel mesze tájon
Viszontlátás / Mendelssohn
Csak magyarok legyünk!
Marseillaise
Nemzeti induló : Járjatok be minden földet
Dalár induló
II. füzet:
Tavaszkor / Beethoven
Nem szól a tilinkóm
Szép a világ
Legkedvesebb tanyám
A lovag dala
Csata előtt
Zengjen a dal / Palotásy J.
A kápolna / Becker
A tavasz / Dürrner
Temetésre szól az ének
Kertek alatt van egy árok
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Emlékül / Mendelssohn
Oh mint reszket a virág / Bogler
Éji dal / Zsasskovszky
Hajósdal / Eckert
Hol és sír / Schubert
Üdvözíts már csak egy percre
Azt kérdezed tőlem – népdal
Esti dal / Abt F.
Munkások kara / Boieldieu
Éljen a piros bor
Dicsének a feltámadottra
Eltűnt az alkony pírja
A honti búcsúja
Dalárok kirándulása
A béke követek kara / Wagner
Erdei kisded virág
Az ifjú vándor / Schumann
A dalnok imája
A napsugárhoz
Dal a hűségről
Bura hajlik a szomorú
Kerek ez a zsemlye
Távolban / Möhring
A fiatal művészek
Igyál, ragadd meg a jelent
A Kápolna / Kreutzer
Lovagok harci dala
Zengjen a dal
A kanyargó Tiszamentén
Ezerével terem
A Teremtőhöz / Schubert
Gondűző / Flotow
Erdőben
Éji dal
Isten dicsőségére / Beethoven
Csöndes éjt
Erre kis lány szép angyalom
Nekem is lesz egyszer
A filiszter
A hazáról
Dalárinduló
Riadó / Boileldeiu
Felköszöntés
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Hej, cigányok gyertek hát velem! : Válogatás cigánydalokból / Bangó
Margit [műsorából]. - Kiad. N. T. Kulturális és Oktatási Bt., [2007?].
A cigány mind egyforma
Ajtó, fakeret
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Alacsony ház
Almát eszem a kezedből
Amott kerekedik
Ando Tyre
Aranyeső
A sok purdé
A temető kapujában
Az én ura nem akárki
Az én uram jó cigány
Azért, hogy én züllött lettem
Azt a kutyamindenit a világnak
Az uramnak oly büszke a járása
Bári Butyi
Álom volt a mi szerelmünk
Bemegyek a kocsmába
Beteg vagyok édesanyám
Bort megissza a cigány
Buga Zsiga
Búcsúdal
Cigányasszony, hol az urad
Cigánygyerek vagyok
Cigánylány dala
Cigány vagyok, jól élek
Cukorborsó, jancsiszeg
Csillog a szemed cigánylány
De böjtöl a cigányasszony
Debrecenben
Édesanyám meghalok
Egész éjjel rúgom az ágyat
Egy szerelmes hajnal órán
Elindultam hosszú útra
Ellopták a fehér lovam
Elmegyek én messze tőled
Elszakadt a fekete bőrcsizmám
Eltörött a sátorkaró
Engem a prímás ugrat csak
Esik eső
Esküvőre készül a cigánylány
Falu szélén egy meszeletlen kis ház
Fejik a fekete kecskét
Fekete madár száll
Felmásztam az eperfára
Főzök neked száraz babot
Füstös képű roma
Gyere csávó mulatni
Gyere táncolj cigánylány
Gyere ülj az ölembe
Hajam, hajam
Hallod-e te szép Liza?
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Ha meghalok, sok virágot hozzál
Ha megnyerném a lottót
Haragusznak a dicsői cigányok
Hej cigányok
Hej, te csávó
Hogyha egyszer
Hosszú fekete haj
Hozzatok hát pájinkát
Húzzátok le a csizmámat
Így mulatnak a cigányok
Jaj anyám, jaj apám
Jaj istenem, az ingem
Jaj, te csávó
Járok, járok
Kalapom a hídra lököm
Kemencében sül a lepény
Kezd a hajnal hasadni
Készülnek a bálra
Kicsi kis szekerem
Ki volt itt, ki járt itt
Látod babám
Látom a csillagos eget
Loli Cohá
Mátós vagyok
Megérett a galagonya
Megfogtad az Isten lábát
Megyek haza a kocsmából
Mikor a vodka a fejembe száll
Mikor mentem Gyarmatra
Minden fájdalomra gyógyír
Mondtam neked feleségem
Mozdonyszőke az én babám
Mulatok, mert jókedvem van
Nádfedeles kulipintyó
Nem szült engem anyám
Nem tudom, hogy hol a párom
Ne vágd meg a piros almát
Nincs a suba alatt
Nincsen akkor hiba
Nyalom a kenyeret
Nyitva van a barna asszony ablaka
Ó, nagyvilág
Ötszázas az
Poroszkál a karavánunk
Reggel elment az én uram
Ringó – ringó
Roma csávó Tatabányán melózik
Roma te
Rózsát tűzök a hajamba
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Sáros a kocsim kereke
Sej, haj cigányélet
Sej, haj Rozika
Snóbliznak a cigányok
Sok a cigány Mohácson
Szabolcs felé megy a vonat
Száradnak a cigányok
Szerelmesebb vagyok
Szeretem a nyögvenyelőt
Vagyok - vagyok
Vakuljon meg az én lovam
Vándorélet a cigányélet
Várjál kicsikém még
Zöldszalagos a kalapom
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71 magyar népdal : Énekhangra és zongorára / Kiséret: Halmos László.Bp. : Magyar Kórus, 1947. (reprint, 200?)
Virág János (Koloszváros)
Ha felmegyek a budai nagy hegyre
Katonának kell menni (Azt hittem)
Esik eső, szép csendesen esik
Kimegyek a doberdói harctérre
Ferenc Jóska, sej, haj, azt írta
Kutyám lába (Fáj a kutyámnak a lába)
Cigánysirató (Meghót, meghót)
Szegény legény vagyok én
Dunáról fúj a szél (Hej Jancsika)
Anyám, édesanyám, elfeslett a csizmám
Végig mentem a lembergi főuccán
Fújja szél, fújja (A nagy bécsi)
Eskütétel (Ferenc József, az apostoli)
Az izsapi bál (Összegyűltek)
Hej, Vargáné – Hej Vargáné
Tücsöklakodalom (Házasodik a tücsök)
Álla hajó a tenger közepébe
Csernovici kaszárnya
Csipkefa bimbója
Harangoznak a toronyba
A csanádi legények
Hej, édesanyám
Kossuth Lajos táborába
A Mátrában (Bagolymadár nem száll)
Viszi a víz lefelé (Hej halászok)
Virágéknál ég a világ
Mikor gulyásbojtár voltam
Kis kertemben uborka
Egy nagyorrú bóha
Elmentek a cigányok
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Nézd a huszárt
Elmenyek, elmenyek – Elmegyek, elmegyek
Esik az eső
Százados úr, sejehaj
Sej, besoroztak
Béreslegény
Azhol én elmegyek
Mulató nóta (ó mely sok hal)
Tiszán innen, Dunán túl
Molnárlegény voltam én
Eltörött a csiga gémje
Sárgát virágzik a repce
Már két hete, vagy már három
A vacsárcsi halastó
Basa Pista
Toborzó (Kecskemét is kiállítja)
A jó lovas katonának
Felszántom a császár udvarát
Jól van dolga a mostani huszárnak
Én vagyok a kunsági fi
Vasárnap bort inni
Szántani kék, tavasz vagyon
A cseroldalt összejártam
Vendégnóta (Úgy tetszik)
Debreceni nagy kaszárnya
Megöltek egy legényt
Októbernek elsején
Töltik a nagyerdő útját
Jaj de sokat áztam-fáztam
Megállj pajtás
Jaj de jó a huszárnak
Cifra bunda (Apró alma lehullott)
Verje meg az Isten
Esterházy bojtár (Ha fölkapom)
Kifeküdtem én a magas tetőre
Székely keserves (aj, sirass édesanyám)
Látod-e babám
Ferenc Jóska bánatába
Katona vagyok én
Arról alul
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Van egy kis borozó… / Hoffmann Sándor. – Bp. : Solo Music, 2006.
Amikor én jártam Soroksárra
Anyám volt a legszebb szőke asszony
Csak az ökör iszik magában
Egy csinos lánynak
Egyetlen az ezerből
Ha gondolsz rám édes jó anyám
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Hortobágy
Jugó lány
Kocsmavirágos az én rózsám arca
Ma este lesz Budán
Mári vagyok
Na gyere táncolj
Tekés nóta
Van egy kis borozó
Veri az ördög a feleségét
A csoróság nem való
A szamaram jaj de lökött
a szerelem sötét verem
Alsó-felső-király-ász
Asszony kell a romának
Asztalozik a roma
Boris te Boris
Búza búza búza
Cigánylakodalom
Cigányvajda büszke a két fiára
Csicsó-csicsó
Csikorog a szerelem
Dimbes-dombos
Haragudni sosem tudtam rád
Három korsó kőbányai
Hórukk egy sör
Kutyaharást szőrével
Megakad a torkomon a falat
Mennek a cigányok
Pattogatott kukorica
Rázd a rongyot Borbála
Télen nyáron az utcát járom
Wodka kell, ilyenkor nincs vaker
Akropolisz
Aranyszőrű lovammal
Bye bye Mária goodbye
Boldog karácsonyt mindenkinek
Csak a szívemért
Eladó az édes élet
Gizike ne cikizzen engem
Merre vagytok álmok
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Hej, Rigó, Rigó… : Válogatás cigánydalokból / Horváth Pista 1941-1998
[műsorából]. – Kiad. N. T. Kulturális és Oktatási Bt., [2000?].
A babám fekete roma lány
A cigányok sej, haj, úgy élnek
Adott vajda szekeret
A kabátom végig gombos
Akármerről fúj is a szél
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Alacsony a cipőm sarka
A naményi halastó
Ancsóka
Aranysárga levelek közt Júlia
A sátramban
Atyaisten, nő a bajszom
Az én uram, ha bemegy
Azért, hogy az ingem foltos
Álom a szememben
Beadtam az órámat a zálogba
Beteg az én édesanyám
Bevonult a roma csávó
Cigánybálban sok a roma
Cigányoknál lakodalom
Cigánysoron nem merek eljárni
Cigány vagyok, nem gádzsó
Csíkot fogtam
Defektet kapott az autóm kereke
Duj, duj duj
Dzsalok, dzsalok
Dzselem
Ej, haj Bandizsár
Eladom a lovam
El-eljárok a faluba
Elment a Cili néni a vásárra
Elmentem és az erdőbe
Elszakadt a szoknyám széle
Erdőszélen sátoroznak – Erdő szélén sátoroznak – Erdő szélen sátoroznak
Élek veled
Én is részeg
Én istenem tégy egy csodát
Fáj a gyomrom, fáj
Fáj a szívem
Felmegyek a hegyre
Fényes a cipőm
Forog velünk a világ
Füstös kunyhóban születtem
Gólya, gólya, hosszúlábú gólya
Gyere Mici
Hajam, hajam
Haza, haza
Három deci köménymag
Házasember ne járjon a tilosba
Hej deláré, deláré
Hej Dunáról fúj a szél
Hej Rigó, Rigó
Hopp, te Zsiga
Húzd el nékem öreg cigány
Itt a piros, hol a piros
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Jaj, de nagyon mulat ez a roma
Jaj, de sudár ez a roma leány
Jaj Istenem, de szeretek halózni
Jaj Istenem, jaj már nékem
Járomszög
Jó étel a túrós lepény
Két gitáros kísért engem
Két kolompér
Kimegyek a temetőbe
Kopog, kopog cipőmön a sarok
Leesnek a téli havak
Letörött a gally
Malomkővel nem vadásznak
Már a Nap is
Megdöglött a bíró lova
Meghalok magáért
Megjöttek a fiúk
Még ma este
Mikor mentem Szovátára
Mi tagadás, szeretem az itókát
Mit ér nékem ez az élet
Most már elmehetsz
Nagyváradi halastó
Ne bántsatok engemet
Nem azért szeretlek
Nem dolgoztam én a nyáron
Nincsen nékem aprópénzem
Nyisd ki babám az ajtót
Piros, de piros
Piros lett a pipacs
Piros volt a paradicsom
Rongyos nadrág
Rózsi, Rózsi
Sárgul már a kukorica törek
Sűrűn szakad az eső
Szalmaszálból csináltatok
Szombat este
Templom előtt sütött a nap
Tsz elnök
Tüzet raktak a cigányok
Úgy szeretem a rányimat
Valamit súgok magának
Van egy lovam
Van egy uram, jaj, de minek
Van nekem egy fekete kutyám
Vedlik a puli kutya
Zsuzsi, gyere be a putriba
Zsuzsi néni

36
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

2.1. H 93

37
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Hosszú fekete haj… : Vidám dáridós nóták
Miskolc, Koncert 1234 Kft.
A vonatra, a vonatra felszálltam
Bíró mulat a csárdában
Elindult már a cigánykaraván
Elszakadt a fekete bőrcsizmám
Ennek a kislánynak
Én a téglagyárba lakom
Gyere ülj az ölembe
Ha bemegyek a kocsmába
Hol jártál az éjszaka
Hosszú fekete haj
Jaj, de sudár ez a cigánylány
Kinyílott a pipacs virága
Kimentem én Gyarmatra
Ki volt itt, ki járt itt?
Kopott gitár az életem
Már megmondtam sárközi
Megjöttek a fiúk, a tapolcai fiúk
Megtanultam vasazni
Nem tudjátok, hogy ki vagyok
Nem tudom, nem tudom nem
Nem vagyok én milliomos
Ó nagyvilág
Rózsát tűztem a hajamba
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Húzd rá cigány! 60 magyar nóta hegedűre és zongorára /
Összeáll. Magyary Imre. – Bp. : Ed. Musica, 2000. – Z. 27777.
A csizmámon nincsen kéreg
A faluban nincs több kislány
Azért csillag, hogy ragyogjon
Áll a malom, áll a vitorlája
Befordultam a konyhára
Beszegődtem Tarnócára bojtárnak
Csak egy kislány van a világon
Darumadár útnak indul
Debrecenbe kéne menni
Egy cica, két cica
Eltörött a hegedűm
Eresz alatt fészkel a fecske
Ezt a kerek erdőt járom én
Édesanyám, a kendőm
Ég a kunyhó
Feketeszárú cseresznye
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Fekete szem éjszakája
Felleg borult az erdőre
Fürdik a holdvilág
Hej zsidólány, zsidólány
Hét csillagból van a Göncöl szekere
Hullámzó Balaton tetején
Jaj, be magas, jaj, be magas
Jaj, de szépen muzsikálnak
Jó estét kívánok
Juhászlegény
Káka tövén költ a ruca
Kék nefelejcs, kék nefelejcs
Kis kutya, nagy kutya, nem ugat hiába
Ki tanyája ez a nyárfás
Kondorosi csárda mellett
Lányok, lányok, lányok a faluba
Lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű levele
Madár az ágon
Magasan repül a daru
Még azt mondják az emberek
Még azt mondják, ez se szép, az se szép
Mély a Rima
Mi füstölög ott a síkon távolban
Mikor én még legény voltam
Mondja meg annak a kisleánynak
Most van a nap lemenőbe
Ne menj rózsám a tarlóra
Nem loptam és életembe
Nékem olyan asszony kell
Nincsen annyi tenger csillag az égen
Nyisd ki babám az ajtót
Pántlikás kalapom
Páros csillag az ég alján
Piros, piros, piros
Részeg vagyok rózsám, mint a csap
Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs
Söprik a pápai utcát
Tele van a csipkebokor virággal
Temetőben láttalak meg
Utca, utca
Vékony deszka kerítés
Vörös bort ittam az este
Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapu festve
Zsebkendőm négy sarka
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In vino veritas : Mulatós dalok
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Ed. Musica, cop. 2001. – Z. 50 279
Abasári csárdás
Amíg van az asztalon egy kancsó bor
Az én apám olyan volt
Áll a bál a nagy kocsmában
Badacsonyi kéknyelű
Borban rejlik az igazság – Korhely nóta
Bordal – a kulacsom kotyogós
Cudar ez a világ
Csak azért iszom én
Csopak, Somló, Badacsony
Délibábos Hortobágyon
Ejnye, be jó lakodalom
Eladtam egy pejcsikót
Eldugta a pincekulcsot az asszony
Én vagyok az, aki nem jó
Gyalogút, kocsiút
Ha a jó bor megöregszik
Ha bemegyek szombat este a csárdába
Hat nap óta szól a nóta
Hosszú volt a tegnap este
Jaj, de magas ez a vendégfogadó – jaj de magas
Jaj, de tüzes zalahegyi bort
Jegenyefák, jegenyefák
Jó bor, jó egészség
Jó ital a kadarka
Józanságra nagy bennem az akarat
Kalapom, kalapom csurgóra
Kocsmárosné, hozzon bort
Lőre, lőre, cudar lőre
Mikor iszik bort a magyar
Nem tagadtam sohasem
Összevesztem én ezzel a világgal
Piros, piros, piros
Rátartós a kocsmárosné
Részeg vagyok rózsám
Szakadozott, rongy vonódat
Százforintos bankóm
Száz szál gyertyát
Velencei szőlőhegyen
Vörös bort ittam az este
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Jaj de szépen muzsikálnak : Magyar dalok énekhangra, zongorakísérettel
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/ Ránki György. – Bp. . Ed. Musica, 1976. – Z. 2196.
A virágnak megtiltani nem lehet
Azért csillag, hogy ragyogjon
Befordultam a konyhára
Be sok falut, be sok pusztát
Beszegődtem Tarnócára bojtárnak
Csak egy kislány van a világon
Cserebogár, sárga cserebogár
Darumadár útnak indul
Debrecenbe kéne menni
Eltörött a hegedűm
Elvennélek én, csak adnának
Eresz alatt fészkel a fecske
Édesanyám is volt nékem
Édesanyám, kösse föl a kendőt a fejére
Fecskemadár, keresd fel a rózsám
Fekete szem éjszakája
Feketeszárú cseresznye
Felleg borul az erdőre
Fürdik a holdvilág
Gyászbaborult az életem
Hét csillagból van a göncöl szekere
Hullámzó Balaton tetején
Jaj, de szépen muzsikálnak
Jázminbokor kihajlik az utcára
Juhász legény
Káka tövén költ a ruca
Kék nefelejcs
Ki tanyája ez a nyárfás
Kondorosi csárda mellett
Lehullott a rezgő nyárfa
Magasan repül a daru
Még azt mondják az emberek
Mély a Rima, zavaros ha megárad
Mi füstölög ott a síkon
Mikor én még legény voltam
Mondja meg annak a kisleánynak
Most van a nap lemenőbe
Ne menj rózsám a tarlóra
Nincs cserepes tanyám
Nincsen annyi tenger csillag
Pántlikás kalapom
Páros csillag az ég alján
Sír a kislány a Balaton partján
Szerelmes a nap a holdba
Szomorúfűz hervadt lombja
Tele van a csipkebokor virággal
Temetőben láttalak meg legelőbb
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Eladó a menyasszony : Lakodalmas nóták : válogatás a szerzők
legismertebb lakodalmas nótáiból / Lagzi Lajcsi
(Galambos Lajos). – Bp. : Solo Music, cop. 1996. - SMB
No. 31.
Amíg a világ a világ
Amikor én jártam Soroksárra
Arany nóta
Arról szól egy bús erdélyi nóta
Badacsonyi borozóba bejárok
Csak kacsa
Eladó a menyasszony
Ezüstlakodalom – aranylakodalom
Fütyülök én az egész világra
Itt a piros, hol a piros
Kaktusz Panni
Kis szépséghiba
Könnyes levelek
Lagzi Manci
Lakodalmas kuttyogó
Lakodalmas válóperes
Margitsziget
Matyói csipkés bugyogó
Mikor a vodka a fejembe száll
Nádfedeles kulipintyó
Óbuda Budapesten
Öregasszony nem vén asszony
Öreg prímás muzsikálj
Palira vettek
Róbert bácsi
Szóljon a hegedű
Tihanynál a Balaton
Tiszavirágos forró nyár
Vándorhegedű
Veled nosztalgiázni
Velencére megyek
Veri az ördög a feleségét
Vetik már a menyasszony
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Lakodalmas nóták és köszöntők [! 1.] / Összeáll. és szerk.
Ludvig József. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2001?].
Ablakomba besütött a holdvilág
A csitári hegyek alatt
A horgosi csárda ki van festve
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Akkor szép az erdő mikor zöld
Alma a fa alatt
A menyasszony akkor szép
Amott legel
A rátóti legények
Basa Mári libája
Befogom a lovam
Csak, csak, csak az esik nékem
De szeretnék hajnal csillag lenni
Egy rózsafán megszámoltam száz
Elindultam a nagy útra
Elindultam szép hazámból
Ellőtték a jobb karomat
Elmegyek, elmegyek
Ennek a szép barna lánynak
Erdő, erdő, erdő
Esteledik a faluban haza kéne menni
Ez a kislány megy a kútra
Ezt a kerek erdőt járom én
Édesanyám a kendőm
Édesanyám is volt nékem
Édesanyám nem tudok elaludni
Ég a kunyhó ropog a nád
Éljen az új ifjú pár
Favilla, fakanál, fatányér
Feketeszárú cseresznye
Felülről fúj az őszi szél
Gerencséri utca
Ha meghalok csillag leszek
Házunk előtt kedves édesanyám
Hullámzó Balaton tetején
Káposzta, káposzta, téli, nyári káposzta
Kék ibolya búra hajtja a fejét
Két út van előttem
Kiskutya, nagykutya nem ugat hiába
Kovács pengeti a vasat
Lányok a legényt – Sárga a csikó
Látod édesanyám
Lenn a délibábos Hortobágyon
Maros vize folyik csendesen
Mához egy hétre már nem leszek itt
Már minálunk babám
Már ezután két szeretőt tartok
Megrakják a tüzet
Megyen már a hajnalcsillag lefelé
Még azt mondják ez se szép
Nékem olyan asszony kell
Nincsen annyi tenger csillag az égen
Nyisd ki babám az ajtót

42
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

43
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Ősszel érik babám a fekete szőlő
Őszi szél fúj
Repül a szán
Réten, réten
Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs
Rózsabokorban jöttem a világra
Seprik a pápai utcát – Söprik a pápai utcát
Sűrű csillag ritkán ragyog az égen
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak
Százados úr sej, haj
Száz forintnak ötven a fele
Széles a Balaton vize
Szépen úszik a vadkacsa a vízen
Tizenhárom fodor van a szoknyámon
Túl a Tiszán faragnak az ácsok
Vörös bort ittam az este
Zöld a kukorica Kati
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Lakodalmas nóták és köszöntők [2.] / Összeáll. és szerk.
Ludvig József. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2001?].
A cigányok sátora
A cigányok sej, haj, úgy élnek
Ahogy én szeretlek nem szeret úgy senki
A kanyargó Tisza partján
Akácos őt, ha végigmegyek rajtad én
A kis Kató
A monoki fűzfának, de magas a teteje
A szeretőm dunántúli
A szögedi sürgönypózna – A szegedi sürgönypózna…
Asszony lesz a lányból
A virágnak megtiltani nem lehet
Az alispán lánya
Az a rendes iparos
Az a szép, akinek a szeme kék
Az árgyélus kismadár
Az egri ménes mind szürke
Az én anyámnak nincs selyemruhája
Az én jó apámnál
Azért csillag, hogy ragyogjon
Azt mondják nem adnak
Áll a malom
Állj be Berci katonának
Által mennék én a Tiszán ladikon
Árok is van, gödör is van
Balatoni nóták
Barna kislány
Befordultam a konyhára
Bíró uram, bíró uram
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Bujdosik az árva madár
Csak egy kislány van a világon
Csárdás kiskalapot veszek
Cserebogár, sárga cserebogár
Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok
Csitt, csak rózsám
Dalolgatok úgy mint régen
Daru madár fenn a légben
Daru madár útnak indul
Debrecenbe kéne menni
Debrecenbe voltam
Eger városa
Egy kicsi ház van
Egy rózsafán megszámoltam
Ej, haj gyöngyvirág
Elment Lidi néni a vásárba
Eltörött a hegedűm
Eltörött a kerekem
Ennek a kislánynak rövid a szoknyája
Erdők, völgyek
Erdőszélen nagy a zsivaj lárma
Eresz alatt fecskefészek
Eresz fészkel a fecske
Erre gyere ne menj arra
Esik eső csendesen
Este van már
Este van már, késő este
Ez a vonat most van indulóban
Ezekkel a sofőrökkel baj van
Ezért a legényért
Édesanyám is volt nékem
Édesanyám, kedves anyám
Édesanyám kösse fel a kendőt
Édesanyám te jó asszony
Én borsodi gyerek vagyok
Érik a, érik a búzakalász
Fagyban, közepében a télnek
Falu végén
Farkas Ilka bő szoknyája
Feketeszem éjszakája
Felszállott a kakas a létrára
Férjhez megyek anyám
Galambszívet örököltem
Gerencséri utca
Gólya csárdás (hosszúlábú gólya)
Gyere Bodri kutyám
Gyöngyvirágos kiskertedben
Ha Dunáról fúj a szél
Hajlik a jegenye
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Hajlik a rózsafa
Hajnalom, csillagom
Halkan pengesd
Halljátok cigányok
Hamis a rózsám
Házasodom nemsokára édesanyám
Hogyha ír majd édesanyám
Hol a botom a kalapom
Ici-pici kis galambom
Itthagytak az álmok
Írom a levelem
Jaj, de nagyon régen volt de soká lesz
Jaj, de szépen muzsikálnak
Jaj, de szép kék szeme van magának
Jegenyefán fészket rak a csóka
Jön már a bika
Kár valakit visszahívni
Kéket nyílik a nefelejcs
Kék nefelejcs
Késő minden kisöreg
Két pár csókot
Két szál pünkösdrózsa
Kétszer kettő sosem három
Ki a Tisza vizét issza
Kinyílt a rózsa
Kiskereki betyárcsárda
Kisterenyén húzzák a hat órát
Komámasszony kakasa
Kukorékol a kiskakas
Lakodalom van a mi utcánkba
Lányok, lányok
Látod babám
Lemondás
Leszakadt a pincelakat
Lehullott a rezgőnyárfa
Magas a kaszárnya
Magas jegenyefán
Marosmenti fenyveserdő aljába
Megdöglött a bíró lova
Megy gőzös Kanizsára
Meguntam az életemet
Meredek a pincegádor
Még azt mondják nincs boszorkány Szegeden
Mikor eszembe jutsz
Mikor én még legyén voltam
Minek turbékoltok
Most kezdődik a tánc
Nagybujáki lányok isten veletek
Nagyságos kisasszony felmászott a fára
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Nádfedeles kis házikóm
Nem akar az ökörcsorda legelni
Nem jön levél
Nem kell a szőke énnekem
Nem zörög a haraszt
Nincsen pénzem
Nótáskedvű volt az apám
Nyisd ki babám zöldre festett kapudat
Országúton hosszú a jegenyesor
Öreg ember vagyok már én
Öreg zenész nem tanul új nótát
Őrmester úr fekete subája
Paprika só
Páros csillag az ég alján
Piros pünkösd napján
Piros rózsák beszélgetnek
Rácsos kapu
Régi székely himnusz
Részeg vagyok rózsám
Röpülj páva, röpülj
Sárga cserebogár
Sárga csizmát visel a babám
Sej, liba, liba (Utca – utca)
Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik
Semmi babám, semmi
Sudár magas
Suhanc legény koromban
Suszter legény akart hozzám járni
Szálldogál a fecske
Szánt a babám
Száraz tónak nedves partján
Szeged felől jön egy halász
Szerelmes a nap a holdba
Szeretnék május éjszakákon
Székely himnusz
Szép a rózsám nincs hibája
Szép asszonynak kurizálok
Szombat este nem jó citerázni
Szőke kislány belenéz a tükörbe
Tavaszi szél vizet áraszt
Temető a Tisza
Te vagy a legény
Tisza partján
Tiszán innen, Dunán túl
Tizenhárom szélből van az én gatyám
Tíz pár csókot egy végből
Túr disznó
Udvarom, udvarom
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk
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Valahol az ember mindig elhibázza
Valahol egy kis faluban
Vándorfelhők fenn az égen
Várjatok még őszirózsák
Vásárhelyi híres promenádon
Vettem a kutyámnak egy szájkosarat
Végigmentem az órmodi temetőn
Vékony deszkakerítés
Vékony héja
Virágéknál ég a világ
Volt nekem egy daruszőrű paripám
Zöld erdőben
Zöldre van a rácsos kapu festve
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Lakodalmas nóták és köszöntők 3. / Összeáll. és szerk.
Ludvig József. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2002?].
A laktanya udvarán
A faluba nincsen legény
A szegedi csikós
A tokaji dombtetőn
Azt mondja a Jóska
Azt mondják, hogy légy esett a boromba
Beterelték a ménest a karámba
Bort iszunk mi ugye pajtás
Csak titokban akartalak szeretni
De szeretnék az erdőbe
Erre megyek én
Este száll a fecske
Estét harangoznak a toronyba
Ezt a kislányt
Ezt a kislányt nem az anyja nevelte
Édesanyám gyújtsa meg a gyertyát
Én vagyok a kiskunsági
Fehérvárra megyek én
Fekete a szeder
Felszállott a vadgalamb
Fodrozik a Tisza vize
Görögdinnyét nem jó dombra ültetni
Gyere velem a tanyára
Harmatos a kukorica
Hát figyelj Julis
Hej, ribizli
Hej, rózsa, rózsa
Hep, hep, minden este
Hortobágyi halastónál
Húzzad cigány
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Icipici muskátli
János csárdás
Jóskának az a baja
Jössze te még az én utcámba – Jössz te még az én utcámba
Két malomra tartok számot
Kilenc kis gólya
Komámasszony hallja-e kend
Kondoroson vagy egy kislány
Kontyoló
Kukorica csalán
Lágy a kenyér
Lányok, lányok
Libamáj, kacsamáj – Liba máj kacsa máj
Lump vagyok rózsám az is maradok
Máma egy kicsit mulatunk
Megérett a szép zombori cseresznye
Megkötöm lovamat
Még a búza
Minden ember, ember
Molnár csárdás
Nagyberénybe két úton kell bemenni
Nem él jobban Marci a Hevesen
Nem vagyok én válogatós
Nincs is annál betyárosabb élet
Nyitva van a barna kislány kapuja
Nyílnak a mezei virágok
Pénztárcámnak üres a belseje
Piros alma csüng az ágon
Rózsa, rózsa bazsarózsa levele
Rózsa, rózsa százlevelű rózsa
Sej, bádogozzák
Szakadozott rongy vonódat
Szánom, bánom, hogy megházasodtam
Szép esküvő
Szép a gyöngyvirág egy csokorba
Szőr a szitában
Tele asztal, tele pohár
Tónika húsz éves
Úgy forog a kocsikerék
Van nekem egy csíkos gatyám
Vége, vége, vége már
Vékony deszka kerítés
Vörösödik az ég alja
2.1. M 14

Magyar nótacsokor : magyar, német és angol versekkel. – Reprint kiadás,
1938. – Bp. Bárd és fia, Zeneműk. V. –
Csak egy kislány
Ritka búza
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Lehullott a rezgő nyárfa
Rácsos kapu, rácsos ablak
Az a szép
Megugrattak Hortobágyon
Jogász csárdás
Mandulafa
A ti utcátokban
Szép a rózsám
Asszony lesz a lányból
Ott, ahol a Maros vize
Piros pünkösd napján
Libamáj, kacsamáj
Jegenyefák, jegenyefák
2.1. M 93

A múlt idők nótás könyve I. kötet. Bp. : Osiris, 1992.
A kanyargó Tisza partján
Akit én szeretek
Amerre én járok
A pécskai cigánysoron
A rátóti legények
Árnyékos kis utcátokban
A ti utcátokban fényesebb a csillag
A szögedi sürgönypózna
Az egri ménes mind szürke
A vén cigány
Azt mondja a kapitány
Beszegődtem Tarnócára
Bokrétát kötöttem
Csak titokban akartalak szeretni
Darumadár útnak indul – Daru madár útnak indul
Édesanyám ha bejön Egerbe
Édesanyám kiállott a kapuba
Ellőtték a jobb karomat
Eltörött a hegedűm
Erdő, erdő, sűrű erdő árnyában
Én vagyok a betyár fattyú
Erdőszélen nagy a zsivaj, lárma
Erdők, mezők, vad ligetek
Eresz alatt fészkel a fecske
Falu végén rezgő nyárfa
Ha szemem néha, néha
Ha meghalok nótaszóval temessetek
Ha meguntál kisangyalom
Hajlik a jegenye
Hét csillagból van a göncöl
Hogyha nékem sok pénzem lesz
Hogyha ír majd édesanyám
Hulla zápor künn a pusztán
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Itt hagyom a falutokat
Kalapomra páros tubarózsát
Kék nefelejcs – kék nefelejts
Kéket nyílik az ibolya
Ki a Tisza vizét issza
Kilencet ütött az óra
Kimegyek a doberdói harctérre
Kimegyek a temetőbe
Kis kutya, nagy kutya
Kondorosi csárda mellett
Könnyáztatott levelem jött
Lakodalom van a mi utcánkban
Lehullott a rezgő nyárfa
Már ezután
Még azt mondják nincs Szegeden
Mikor én még legény voltam
Mit susog a fehér akác
Nagy a feje búsuljon a ló
Ne bántsatok nem tudok én
Nekem olyan asszony kell
Nem jó mindig
Nem szeretsz te engemet már
Nem tudok én megjavulni
Nincsen annyi tenger csillag az ében
Nincsen a császárnak
Oda van a virágos nyár
Őszi rózsa nyílik a kertemben
Őszi szellő kergeti a levelet
Piros pünkösd napján
Százados úr seje haj
Szépen szól a harminckettes banda
Szépen szól a kis pacsirta
Szombat este kimentem
Szomorú fűz hervadt lombja
Tele van a város akácfa virággal
Túl a Tiszán barna kislány
Túl a Tiszán faragnak az ácsok
Valahol a Duna partján
Valahonnan levél jött
Vásárhelyi sétatéren
Vásárhelyi vásártéren
Vas megyei csárdás
Zavaros a Bodrog, ha megárad
Zúg az erdő, zúg a nádas
2.1. M 93

A múlt idők nótás könyve II. kötet : Magyar katonadalok Bp. : Osiris,
1993.
A nagy bécsi kaszárnyára
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A tarcsai vizitáló teremben
A szegedi városháza
A szép fényes katonának
Átugrottam a sárvizét
Azt hittem, hogy nem kellek
Barna kislány, fogsz te még majd
Besoroztak engem
Be van az én zubbony zsebem
Bécs várában sír a német
Budapesti kikötőben
Budapesti vasútállomáson
Császárkörte nem vadalma
Csernovici kaszárnya
Csínom Palkó, Csínom Jankó
Debreceni nagy kaszárnya
Diák kislány – Diákkislány
El kell mennem katonának
Ellőtték a jobb karomat
Ennek a barna lánynak
Erdő, erdő, sűrű sötét erdő
Este van már, csillag van az égen
Esik eső, esik hajmáskéri tábor falára
Ez a kislány barna kislány
Édesanyám kiállott a kapuba
Fülembe csendül egy nóta még
Garibaldi csárdás kiskalapja
Gábor Áron rézágyúja
Gyorsan forog babám
Gyönge violának
Ha bemegyek a szülőfalumba
Ha felmegyek a budai nagy hegyre
Ha felülök keselylábú lovamra
Harmincnégyesek csákója
Házunk előtt, kedves édesanyám
Hegyek felől, sejehaj
Hej, de szépen harangoznak
Hej ha én azt tudtam volna
Hej önkéntesen iratkoztam
Huszár gyerek, huszár gyerek
Huszárosra vágatom a hajam
Huszár vagyok kedves babám
Indul a csatára az ifjú vitéz
Írom a levelem, fölteszem a postára
Jaj, de jó a huszárnak
Jaj, de sokat áztam-fáztam
Jegenyefa kihajlott az útszélre
Jó van dolga a mostani huszárnak
Jó módja van Bözsikém
Kapitány úr, arra kérem
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Kecskemét is kiállítja
Kedves édesanyám
Kiskunságban verbuválnak
Komáromi vásárról
Korán reggel megütik a rézdobot
Kossuth Ferenc levelet írt
Kossuth Lajos azt írta a levélbe
Kossuth Lajos azt üzente
Kossuth Lajos táborába
Látod-e babám
Levél jött, levél jött
Letörött a bécsi torony teteje
Magyar baka ha elejti fegyverét
Magyarország az én hazám
Magyarország körös-körül
Már ezután úgy élem világom
Mikor engem besoroztak
Mikor megy a legény
Mikor megyek vizitációra
Mikor megyek babám
Most szép lenni katonának
Mire lehull az első dér
Nem hitted, hogy katona leszek én
Nem messze van ide a babám
Nem látlak én téged többé
Nem sok gondja lehet mostan
Nem messze van ide Battonya
Nyitva van a százados úr ablaka
Őrmester úr kiadta a parancsot
Porzik, porzik a váradi utca
Rigó madár, ne fütyöréssz
Sárga a csikóm, sárga a nyereg rajta
Sárga csikó az út mellett
Sárga szeme van a kukoricának
Sej, haj, limbes-lombos
Sej mikor mentem Sopron városába
Sírhat az a kislány
Söprik a pápai utcát
Sudár magas, sudár magas
Süvegemen nemzetiszín rózsa
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak
Százados úr, sejehaj – Százados úr, seje haj
Szép a huszár ha felül
Szépen szól a kispacsirta
Szép élete van a magyar tüzérnek
Szombaton délután nem leszek itt
Te vagy a legény tyukodi pajtás
Vörös bársony süvegem
Zúg az erdő, zeng a mező
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Muskátli : 97 magyar népdal / összeáll. Beák Bárdos György. – Bp. : Ed.
Musica, 1999.
Icipici muskátli
A bodai laposon
A hadházi híd alatt
A leányok ágya
A panyiti halastóba
A pilisi hegy alatt
Arra alá az utcán
a szép leány
A tordai mogyoró
Az én babám
Az én lovam Szajkó
Az én rácsos kapum
Árokparti kökény
Bagoly madár
Bárcsak engem valaki
Bárcsak ez az éjszaka
Becskereki
Beizentem a szeretőm anyjának
Bevetem a kertem alját
Béres legény
Bözse néni
Cifra bunda
Cifra szűröm
Csak azt szánom
Csütörtökön este
De szeretnék az erdőbe
Dorozsmába
Egy szem szőlőt
Elhordta a víz
Elmehetsz te
Eltörött a kutam
Elvágtam az ujjam
Elveszett a lovam
Ennek a kislánynak
Erdő is van
Erre gyere
Esik az eső
Esik eső csendesen
Estét harangoznak
Ez a kislány
Ez az utca
Ezt a kislányt
Édes alma
Édesanyám sok szép szava
Fehérvárra megyek én
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Fekete városban
Felszállott a fecske
Fölszántom én
Fut a csikó
Három hordó
Házasodj meg
Hej, pintyőke
Hosszúfarkú fecske
Huncut ember
Húzd rá, te cigány
Ihatnám én
Jaj de szépen
Jók a leányok
Kék szivárvány
Kinek varrod
Kiöntött a Duna
Kiskertemben
Kocsmárosné
Leesett a hó
Megégett a petrőcei szállás
Megérett a meggy
Megizentem az édesanyámnak
Megkerültem egész járást
Megverték már
Meleg a cinkanál
Nem egy marok
Nem messze
Nincs szebb állat
Nótás Pista
Nyílnak, nyílnak
Ó, friss galamb
Piros, barna lány
Piros kancsó
Piros szegfű
Rakd meg, rózsám
Rakjál tüzet
Rózsa, rózsa
Sárga ló
Sej, ha bemegyek
Sokat arattam
Száraz dió
Szemerébe
Szeretnék
Széles a Duna
Szép a fekete bárány
Szép szakmári lányok – Szép szatmári lányok
Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy
Túlsó soron
Utca, utca
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Van már kis szék
Vasárnap délután
Zsálya, zsálya

2.1. Ö 91

50 csárdás : Énekhangra (hegedűre) zongorakísérettel /
Összeáll. Farkas Ferenc. – Ed. Musica, cop. 2000. – Z. 2132
A csizmámon nincsen kéreg
A faluban nincsen kislány, csak kettő
A gőzkocsi hat kereke
Asszony, asszony, az akarok lenni
Áll a malom
Cigány, cigány
Csárdás kis kalapot veszek
Egy cica, két cica
Esik eső, majd lesz mező
Ezt a kerek erdőt járom én
Édesanyám, a kendőm
Ég a kunyhó, ropog a nád
Én vagyok a petri gulyás
Haragszik az édesanyám
Hej, az én szeretőm
Hej, Bözsi, Bözsi, Bözsi
Hej, iharfa
Hej, zsidó lány
Jaj, be magas, jaj, be magas
Jó estét kívánok
Kis kutya, nagy kutya
Kopogós a csizmám
Körül csillagos az ég
Lyányok, lyányok, lyányok a faluba
Lyuk, lyuk, lyuk
Madár az ágon
Magas a kaszárnya
Még azt mondják, ez se szép, az se szép
Nagy a feje, búsuljon a ló
Nádfedeles kis házikóm
Neheztel a pusztabíró
Nem loptam és életembe
Nem ütik a jogászt agyon
Nékem olyan asszony kell
Nyisd ki babám, az ajtót
Piros, piros, piros
Részeg vagyok, rózsám
Ritka búza, ritka árpa
Rózsabokorba jöttem a világra
Söprik a pápai utcát
Süt a mama
Szeretőt keresek
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Szomorú fűz ága
Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy
Tíz pár csókot egy végből
Utca, utca, ég az utca
Vékony deszka kerítés
Vörös bort ittam este
Zöldre van a rácsos kapu festve
Zsebkendőm négy sarka

2.1. P 56

Perecesi lakodalmas 2. : Dáridós nóták
Miskolc, Koncert 1234 Kft.
Ahol én elmegyek még a fák is sírnak
Asszony, asszony
A faluban nincsen kislány
A kapuban a szekér
A mennyasszony szép virág
A szegedi halastó
A szegvári virágos kert alatt
Az ürögi faluvégén
Áll a malom
Búsan szól a kecskeméti
Csitt, babám
De szeretnék rámás csizmát viselni
Dunna, dunna
Egy cica, két cica
Eresz alatt csüng a piros paprika
Este későn faluvégén jártam
Este van már
Édesanyám adjon Isten jó estét
Ég a kunyhó
Én édes szép pintes üvegem
Favilla, fakanál, fatányér
Fehér ruha a fejemen
Ha felmegyek
Ha felmegyek a budai nagy hegyre
Hallod rózsám Katika
Ha megállok én a templom előtt egyedül
Haragszik az édesanyám
Hajnal hasad, csillag ragyog
Haza kisangyalom, haza már
Hej, halászok
Jaj, de magas
Jó estét kívánok
Kerek a káposzta
Lakodalmas – Menyasszonyvivés
Lányok, lányok budapesti szép lányok
Látod-e babám
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Látod édesanyám
Leesnek a téli havak
Lement a nap
Madárka, madárka
Már minálunk babám
Megkötötték nékem a koszorút
Megüzentem a szeretőm anyjának
Menyasszonybúcsúztató
Menyasszonyöltöztetés
Még azt mondják nincs boszorkány szegeden
Nagy a feje búsuljon a ló
Nem fúj a szél
Nem füstöl
Nem jó mindig
Nem loptam én életemben
Nem vagy legény Berci
Nékem olyan asszony kell
Nyílnak a mezei virágok
Nyisd ki babám az ajtót
Pattogatott kukorica
Páros élet a legszebb a világon
Piros kendőm, de elvettél mindentől
Széles a Balaton azért ingadozik
Széles a Balaton vize
Szívemből szól a dal
Szőke kislány csitt, csitt, csitt
Szőke kislány sétálgat a réten
Veres kancsó, veres bor
Vörös bort ittam az este
Zöldre van a rácsos kapu festve
Zsebkendőm négy sarka
2.1. R 99

Ruzsinfa : A hazai rock népi ihletettségű dalai / Báthori László és a Twist
Olivér Kórus. – Miskolc : IBANEZ Bt, 2006.
A csikósok, a gulyások
A hitetlenség átka
Csak egy kékszínű virág – Csak egy kék színű virág
Erdő közepében
Ezt a földet választottam
Fáj a szívem érted
Fényes utakon
Fruzsina
Megkötöm lovamat
Nem fér bele csak a fele
Százszor ölelj még
Tavaszváró
Vásárhely
Virágének
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2.1. (784) S 50 Sej besoroztak… magyar katonadalok I. / Szerk. Jósa Iván. – Kecskemét,
2003. - 168 p.
A honvédnek nem kell más
A jó lovas katonának
A kaszárnya előtt áll egy vadalmafa
A kecskeméti kaszárnya
Akkor szép a huszár
Áll a hajó
Állj be Berci katonának
A munkácsi kaszárnyába’
A nagy bécsi kaszárnyára
Apró szeme van, sej, a kukoricának
Arról alól kéken beborult az ég
A szegedi kaszárnya
Átugrottam a sárvizét
A víg egri kaszárnyának
Az ágyúnak a kereke
Barna kislány fogsz te még majd sírni
Bécs várában sír a német
Be van az én zubbonyzsebem varrva
Bogojai fehér cédulaház
Csernovici kaszárnya
Csínom Palkó, Csínom Jankó
Debreceni nagy kaszárnya
De sáros a kikindai széles út
De szeretnék hajnalcsillag lenni
Diákkislány
Díszjel
Don-kanyarban van egy kopár dombtető
Don partja, Don partja
Don-kanyarban van egy szomorú fűzfa
Ébresztő
Édesanyám akkor kezdett siratni
Ellőtték a jobbkaromat
Égbe nyúló hegyek ormán
Erdély dróttal van kerítve
Erdélyi induló
Erdő, erdő, sűrű sötét erdő
Erdő mellett de magas
Esik az eső, ázik a heveder
Esik az eső, nagy sár van az utcán
Esik eső, szép csendesen esik
Esteledik, alkonyodik
Ez a vonat most van indulóban
Fecskemadár
Felhők felett száll a gép
Fiumei kikötőben
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Gábor Áron rézágyúja
Garibaldi csárdás kis kalapja
Gyalogmenet
Ha bemegyek a szülőfalumba
Hadifogoly tábor
Hajnalodik, közeleg a reggel
Három lej van a szűröm aljába
Házunk előtt mennek el a huszárok
Hegyek felől, seje-haj
Hej! Csillag, csillag
Hej önkéntesen iratkoztam huszárnak
Huszárgyerek, huszárgyerek
Ima
Indulnak a páncélosok
Írom a levelem
Jaj, de bajos három évet kiszolgálni
Jaj, de jó a huszárnak
Jaj, de szépen muzsikálnak
Játszik a szél
Káposzta, káposzta
Katona vagyok én
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját
Kecskeméti vasútállomáson
Kedves édesanyám jó a maga fiának
Kék a kökény recece
Keresik a, nem lelik a
Kimegyek a dobordói harctérre
Kikötöm a lovam
Kiskunságban verbuválnak
Kis kút, kerekes kút
Kossuth Lajos azt izente
Körös-körül borús az ég alja
Krasznahorka büszke vára
Laktanyafogságos! Futás!
Lemberg alatt van egy kerek erdő
Leteszem a kaszát
Letörött a bécsi torony teteje
Mához egy hétre már nem leszek itt
Maros menti fenyves erdők aljába’
Márvány kőből, márvány kőből
Megizenem, megizenem
Megy a hadihajó
Megy a vonat, ripeg-ropog a kereke
Mennek a katonák
Mikor a regruta
Most szép lenni katonának
Naposhívó! Futás!
Nem látlak és téged
Ne sírjon kend édesanyám
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Nyissátok ki az ablakot
Nyitva van a százados úr ablaka
Odakinn az orosz frontos
Őrmester úr kiadta a parancsot
Porzik a váradi utca
Párga a csikóm, sárga a nyereg rajta
Sárga csikó az út mellett
Sárgul már a fügefa levele
Sej, besoroztak
Sej, ha bemegyek a somlyói laktanyába
Sej, haj, leégett
Sej, haj, limbes-lombos
Sej, őrmester úr
Sírhat az a kislány
Sudár magas, sudár magas
Summáját írom Eger várának
Süvegemen nemzetiszín rózsa
Százados úr, sej, haj
Széles az Isonzó vize
Széles az utca
Szép a huszár, ha felül a lovára
Szép a kettős székely huszár
Szombaton délután
Takarodó
Te vagy a legény Tyukodi pajtás
Törökbársony süvegem
Tüzérnek soroztak
Új a csizmám
Van egy nóta, nem dalolja senki
Zöld erdőben
Vigyázz!

2.1. S 92

Virágénekek és mulatónóták : XVII-XVIII. század / összeáll. és jegyz.:
Stoll Béla. – Bp. : Magvető, 1956. – Csak a dalszövegek!
A szemei két gyémántnál
Adjon isten jó éjszakát
Ajak vérén termett sugár liliomszál
Aki urát nem szereti
Alak csemetéből felnyilt liliomszál
Áldott pünkösdnek feltetszett…
Áll előttem egy virágszál
Állj előmbe rózsám, hadd búcsúzzam tőled
Amely madár nem tud repülni
Amott kerekedik egy fekete felhő
Angyal-e vagy madár
Arany ideim folyása
Az egek forgási, csillagok járási
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Az erős mágneshez hasonlatos…
A rigónak ő szólása
Árva ifjúságom és hív szolgálatom
Bánotja nincs ez világon annak
Bánatos szívemre nagy fájdalom szállott
Békességes utakon járj
Bizony nem is véltem s azelőtt…
Boldogtalan vagyok
Bolondság volt nádhoz bízni
Bujdosni indulnék, ha társot…
Csak azt szánom, bánom
Édes Júliám, gyenge violám
Édes rózsám, szólj hozzám már
Egészséggel én szerelmem, lelkem, virágom
Égő lángban forog szivem
Egy filemüli kis madár
Egy szép szelid kis sólymocskám
Egy szép táncot jókedvemből
Egykor két leány virágot szedni
Ej haj! gyöngyvirág
el kell válnom, látom, tőled, édesem
Éljetek vígan mostan mindnyájan
Elment, elment az én párom
Friss, ékes termetű kedves virágszálom
Gonddal teljes üdő
Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár
Gyöngy termetű, ékes alak
Gyöngyöm, gyöngyvirágom
Hajnal vitorláján, aranyszinű szárnyán
Hallod-e ifjú, jöjj te egy szómra
Hallod-e, pendítsd az alantot
Idő, idő, tavasz idő
Ím mindenek vigasságra
Ifjúság mint sólyommadár
Isten áldjon meg, édes barátom
Istenem sok jókkal, mint mezőt virággal
Jaj be fázom, részketek
Jaj nékem szegénnek, árva idegennek
Jajjal életemet kezdtem
Jelen vagyon már az üdő
Jó lakásban azkik vadtok
Karasz Maris gyenge leány
Kedves rajom, szép leányom
Kedvesen tartott szivem, asszonyom
Kertemben nyílt piros rózsám
Keservesen kezdi bucsuzó verseit
Kínnal teljes szivem
Lakjatok vígan, igyatok bátran
Látom az üdőnek gyönyörű …
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Megjelentem panaszomat
Megkötözött engem fekete szemed
Megmondám tűzégette, hogy meg ne házasodjak
Megunt engem az én uram
Menj el, két kezemmel
Menj el, madár, menj el
Minden állat örül az tavasznak
Mint az útonjáró, ki két útra talál
Mint gerlice madár, ki társától
Most kezdett énhozzám
Ne készülj, szerelmem, tőlem…
Ne menj el, virágom, az …
Nincs már életemnek reménye
Óh gyönyörűséges, édes kis Juditkám
Óh gyönyörűséges, mindeneknél legszebb
Óh kedve filemilécske
Piros hajnalkorban szóló galambocskám
Piros hajnalkorban szóló kis madárkám
Régi reménségem, kedves szerelmem
Rigócskám, rigócskám, csacsogó…
Siralmas hattyú Neander partján
Szép kinyílt rózsa, gyenge viola
Szólalj meg már egyszer hozzám
Szomorú már nékem járásom, kelésem
Tarka kis ruhámat majd…
Tavaszi szél utat száraszt
Tekints már szép rózsám, te hív…
Tudod, régen óhajtálak
Tudod-e miért jöttem elődben
Úgy megváltam édesemtől
Úton mégyen menyecske
Vagyon, szivem, szándékodban
Vajha kimondhatnám kínját én szívemnek
Várj meg madaram
Zöld erdő harmatját
2.1. Sz 39

Száz népdal : hagyományőrző dalok hegedűre és gitárra/ összeáll. Szvorák
Kati, Ludvig József. – Koncert 1234 Kft., 2005.
A cseroldalt összejártam
A csikósok, a gulyások
A Rábának, a Rábának
A szecsői kaszárnyának
Ablakomba, ablakomba
Akkor szép az erdő, mikor zöld
Aluszol-e te juhász
Amoda ég egy piros tűz magába
Andrásnap után a idő
Arra gyere amerre én
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Arattam, arattam
Az alföldi csárdába
Azt gondolod
Basa Pista
Be van Kenderes kerítve
Cifra bunda
Csillagok, csillagok
Csillagom, révészem
Derék gyerek a prücsök
De szeretnék az égen
Deszkakapu kerítés
Dudaszó hallatszik
Erdélyország fővárosa Kolozsvár
Erdő, erdő, erdő
Erdő, erdő, de magas a teteje
Erre kakas, erre tyúk
Este van már, csillag van az égen
Ettem szőlőt, most érik
Ez a kislány
Édesanyám, recece
Énekeljünk, énekeljük
Felkelt már az esthajnali csillag
Felszántom a császár udvarát
Férjhez adták a nénémet
Fölhozták á kákást
Fölmászott a kakas
Fúj, süvölt a Mátra szele
Gyere be rózsám
Gyere ki szívem
Gyolcsból van az ingem
Győri kanász a dombon
Ha bemegyek az ugorka csárdába
Haj, haj, haj
Hajnal hasad
Haragusznak a bajóti gazdák
Hej, rozmaring, rozmaring
Hej, tulipán, tulipán
Hogy a csibe, hogy?
Hol jártál az éjjel cinegemadár?
Hull a szilva a fáról
Jaj, de régen
Járjad lábam, járd ki most
Juhászlegény a határon furulyál
Kertbe virágot szedtem
Kék csillagos ég
Kézfogó
Kifeküdtem és a magas tetőre
Kimenék a szőlőhegyre
Kiment a ház az ablakon
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Kinek nincsen szeretője, babája
Kiskertembe uborka
Künn a pusztán
Látom a szép eget
Lement a nap a maga járásán
Madárka, madárka
Magos a rutafa
Megvirágzott a diófa
Most jöttem Erdélyből
Nem, nem, nem
Ó, friss galamb örülhetsz
Piciny tinó
Rabének
Rengesd Pista
Repülj madár, repülj
Rózsát ültettem a gyalogútra
Sír a kislány
Sugármagas a nyárfa teteje
Szántottam gyöpöt
Szentbalázsi kislány
Széles vízen keskeny palló
Szőlőhegyen keresztül
Szőr szökött a szemembe
Tarkabarka rokolyának
Tegnap virradóra
Te kislány, te, te, te
Tied vagyok, rabod vagyok
Tiszán innen, Dunán túl
Túl a vízen kicsi ház
Tulipános – virágos
Ucca, ucca
Uccu dárom, madárom
Van már kis szék
Vasárnap bort inni
Vetettem violát
Virágének
Virágos kenderem
Zöld búzába
Zöld erdőbe
Zörög a kocsi
2.1. Sz 39

Százszorszép : 100 magyar népdal / Kodály Zoltán gyűjtéséből közreadja:
Bárdos Lajos. Bp. Ed. Musica, 1957, 2002.
A bárnai kertek alatt
A búbánat keserűség
A citrusfa levelestől, ágastól
Aki dudás akar lenni
A mi házunk felett csak egy csillag van
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Annyi nekem az irigyem
Az a bárány, akit rónak
Az éjszaka de szomorút álmodtam
Az én ökröm, a Virág
Azt hallottam én a héten
Azt izente a likit-lakatos
Árva madár, mit keseregsz az ágon
Bárcsak engem valaki, valaki
Cintányéron jó a cukros pogácsa
Csütörtökön hajnalba, hajnalba
Dunaparton van egy malom
Eljött már a búcsúzások órája
El kell mennem, ha esik is
Elmenék a zöld erdőbe sétálni
Elment, elment a vén öreg
Elmégy, rózsám? El biz én!
Este van, este van
Édes alma csutája
Édesanyám ablakába
Édesanyám, ha megúnt kend tartani
Én elmegyek, meglássátok
Falu végén keskeny gát
Fehér fuszujkavirág
Felszántom a császár udvarát
Fölszántom és a szebeni nagy uccát
Gyerünk haza
Ha elkezdem bús napjaim számlálni
Ha felülök keselylábú lovamra
Hat ökröm van, mind sárga
Három szabólegények
Házunk előtt megy egy terhes hajó
Házunk előtt van egy száraz körtéfa
Hegyek, völgyek között állok
Hej, de biz ez lakodalom
Hej, két tyúkom tavalyi, három harmadévi
Hogyan tudtál, rózsám, idejönni?
Ifjúság, mint sólyommadár
Igyunk itt, mert jó itt
Irigylik a bajuszomat
Isten áldjon meg, Péter Pál
Istenem, istenem, de kinek tegyek panaszt
Isten hozott rózsám
Isten megáldjon, én jó barátom
Jaj, de szépen cseng a lapi
Jaj, de szépen harangoznak hajnalba
Jaj, Istenem, a világ
János bácsi, dudáljon kend
Jere, rózsám, a kútra
Jó bort árul Sirjainé
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Jó gazdasszony vagyok én
Juhászlegyény a határon furulyál
Kelj fel, juhász, ne aludjál
Kis kertemben vagy egy öreg eperfa
Kocsi, szekér, kocsi-szán
Körtéfa, körtéfa
Leégett a galambháznak teteje
Ludaim, ludaim
Macska ment disznótorba
Már én többet nem
Meghalok, meghalok
Meghalt a béres
Megyek az úton lefelé
Még azt mondják, nem illik
Miklós, Miklós, Gara Miklós
Mikor elindulsz bujdosni
Mikor engem asszentáltak
Mikor én a kuferomat pakoltam
Mit keressz itt, rózsám, kertembe
Nána, Nána, Tiszanána
Ne aludj el, két szememnek világa
Ne búsúlj, angyalom
Ne búsúljon senki menyecskéje
Nem szánt-vet az égi madár
Nyisd ki, rózsám, az ajtódat
Ó, te vén sülülülü
Öreg vagyok már én
Párta, párta, búra hajló párta
Piros alma mosolyog a dombtetőn
Rozmaringnak kétféle szokása
Sej, verd meg, isten, ki a gőzöst csinálta
Semmit se vétettem
Serkenj fel, kegyes nép
Szentiványi tiszta búza
Széles vizen keskeny palló, bel’esem
Szép a fekete bárány
Szőlőhegyen keresztül
Tanuld, asszony, az uradat megbecsülni
Tele kertem zsályával
Tőlem a nap úgy telik el
Túl a vizen egy kosár
Túl a vizen mandulafa virágzik
Vagyok olyan legény, mint te
Verd meg, isten, azt az anyát s az apát
Vígan, vígan, víg angyalom
Víg volt nekem az esztendő

66
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

67
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Virágos kenderem
2.1. Sz 87

Szól a nóta : Színe-java 1. : 40 magyar nóta / Vál. Vas Gábor
Ed. Musica, cop. 1996. – Z. 50.274.
Egybekötve, 1-3. kötet!
1. kötet:
A keszthelyi kikötőnél
Anyám, édesanyám, dallal köszönöm
A ti utcátokban fényesebb a csillag
Az én apám olyan volt
Cudar ez a világ
Csitt csak, rózsám
Édes tündérmese
Eresz alatt fecskefészek
Fehér galamb száll a falu felett
Fehér selyem, csipkés szélű
Fodrozik a Tisza vize
Galambszívet örököltem
Gyergyón innen
Hallod-e nótás-füttyös szép madár
Halványsárga rózsát Ha szívedbe zárnál
Hiányzik valaki ebből az utcából
Hová viszi az őszi szél
Írt a babám
Jaj, de szép kék szeme van magának
Járjunk mindig vígan, dalolva
Jegenyefák, jegenyefák – Akinek a lelke beteg
Jó ital a kadarka
Kék a búzavirág
Kék a szeme, tengerkék
Mért nem szabad szeresselek
Molnár csárdás – Vízimalom áll a Duna közepén
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Nem kell pénz a boldogsághoz
Nem lehet azt parancsolni senkinek – Élt a Maros partján
Nem tudom, az életemet hol rontottam én el
Nincsen nagyobb boldogságom
Országúton hosszú a jegenyesor
Összevesztem én ezzel a világgal
Szakadozott, rongy vonódat
Szólj, szólj, csalogány
Tegnap éjjel álmomban
Vadvirágos erdő szélén rózsabokor
Valamikor mennyi könnyet hullajtottam
Vallomásra küldöm
2. kötet – a kötetben utolsóként kötve!
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Abasári csárdás
Ahol nyúl van, bokor is van
A kanyargó Tisza partján
Amíg az van az asztalon egy kancsó bor
Az én jó apámnál
Az én rózsám – Vas megyei csárdás
Azt mondják, hogy két szíved van
Azt mondják, hogy odakünn tavasz van
Bementem a patikába
Boldogtalan lehet az is
Csak egy kislány van a világon
Cső, cső, cső, kukoricacső
Debrecenbe” voltam
Egyszer egy az egy
Édesanyám, lelkem Édesanyám, te jó asszony
Gólya csárdás – Hosszúlábú gólya
Gyógyítgatom a lelkemet
Ha én gazdag lennék
Hallja, maga barna
Harminchárom rózsafámon
Hívlak akkor is, ha nem jössz
Hogyha egyszer a szerelem
Hosszú volt a tegnap este
Húzd csak prímás
Ici-pici, kis galambom
Jó estét kívánok
Ketten vagytok a szívemben
Kérges a tenyerem
Kétszer kettő sosem három
Leszakítják a rózsát a szagáért
Megriadt a cifra ménes
Messze van a nyíregyházi kaszárnya
Nem hiszek a szerelemben
Nem vagyok n már az, aki voltam
Nincsen annyi csillag fenn az égen
Nincsen rózsa tövis nélkül
Oda van a virágos nyár
Piros pünkösd napján
Sárga csizmát visel a babám
Selyem hajad
Szeretnélek újra rózsák között látni
Te akartad, hogy így legyen
Tükrös piros szív
Ünnepi nótával
Valahol egy kis faluban
3. kötet – a kötetben 2. darabként bekötve!
Adj uram, Isten
Az asszony, ha veszekszik
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Az én anyámnak nincs selyemruhája
Álmodó Tisza-part
Cinegemadár
Csak azért iszom én
Csak még egyszer tudnék hazamenni
Darumadár fönn az égen
Egyetlenegy boldog percre
Halkan pengesd
Ha nem lenne napfény
Irigyelik, hogy én téged szeretlek
Jön a tavasz, jön már
Két vén eperfa
Kisasszony napjára
Künn a dorozsmai határban
Magyarok szép hazája
Mért hittem a szavának
Mindig mondtam, veszedelmes a lány
Nem nézek már a két huncut szemébe
Nem tagadtam sohasem
Orgonavirágok
Ördög bújt a vonóba
Ötvenszer is lehullott már – Visszajövök, mire lehull
Rózsalevél
Rózsa, rózsa, sárga rózsa
Szagos mályva, gyöngyvirág
Szegletes udvar
Szeretem a kertet
Szeretni csak téged lehet
Szomorú szíveknek muzsikus cigánya – Hogyha fáj a szívünk
Születtem a Kiskunságon
Te vagy nékem az az asszony
Törökszegfű, liliom
Valahol az ember mindig elhibázza – Fejem fölött…
Valamikor néked vittem
Vándorfelhők fenn az égen
Várjatok még őszirózsák
Vége már a dáridónak
Vonat, vonat, betyár vonat
2.1. Sz 87

Szól a nóta 3. : 55 magyar nóta : énekre és zongorára gitárjelzéssel. –
Zeneműkiadó Váll., 1967.
Amerre én járok
Amikor a fénylő két szemedbe nézek
Az alispán lánya (Megvasalva most visznek)
Az én jó apámnál
Befogom a lovam
Bementem a patikába
Bodri
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Bogárhátú kis házikó
Csak te kellesz a szívemnek
Csendes ember lettem
Elkerülsz, mert szegény vagyok
Erdő mélyén kakukk madár
Eresz alatt fecskefészek
Esik eső csendesen
Este, egy őszi este (Képes levelezőlap)
Édesanyám
Faggyúgyertyát égetek én
Favilla, fakanál, fatányér
Ha az égen ragyognak a csillagok
Hajlik a rózsafa
Halványsárga rózsát
Hat nap óta szól nóta
Hazudik a muzsikaszó
Hogyha ír majd édesanyám
Hull az eső nagy a sár
Jó a lány, szép a lány
Kék ibolya, fehér szegfű
Kétszer kettő (Sarkantyús csárdás)
Korán reggel harmatos a liliom
Lehullott a rózsabokor nyíló szép virága
Lekaszálták már a rétet
Már minálunk babám
Megkérdeztem egy virágtól
Megszólalt a bolond szívem
Mint a galamb a tiszta búzát
Nem érdemes sírni
Nem vagy legény Berci
Páros csillag az ég alján
Rózsabokor virágzik a kertünkben
Sajnálom
Sirassatok engem orgonavirágok
Sűrű sötét éjszakában lefutott egy csillag
Szabad-e így szeretni?
Széles a Balaton vize
Temető a Tisza
Te vagy kinek sose hittem (Te adtad nekem az első…)
Túlsó soron esik az eső
Udvarom, udvarom
Valakit szeretek, valakire várok
Vándorfelhők fenn az égen – Vándor felhők fenn az égen
Vásárhelyi híres promenádon
Volt egyszer egy régi tavasz
Volt nekem egy fehérszárnyú bóbitás galambom
Volt szeretőm tizenhárom
Zöld erdőben jártam
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Szól a nóta 4. : 55 magyar nóta : énekre és zongorára gitárjelzéssel. –
Zeneműkiadó Váll., 1967.
A Csap utcán
A fonóba’ szól a nóta – A fonóban szól a nóta
Ahogy én szeretlek
Áll a bál
Balatoni nóták
Beterelték a ménest
Búcsút int az ősz
Cudar ez a világ
Csak, csak, csak az esik
Csavargok az utcátokon
Csiba-révi emlék
Csókra csókot
Darumadár útnak indul
De szeretnék hajnalcsillag lenni
Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát
Erdő, erdő
Ez a kislány megy a kútra
Édesanyám, kösse fel a kendőt
Fa leszek
Falu végén egy kis ház
Fut egy patak a Tiszába
Gólya-csárdás
Gyere velem akáclombos falumba
Halkan pengesd
Ha meghalok, csillag leszek
Ha meguntál kisangyalom
Harmatos kukorica levele
Hazudnak a gyöngybetűk
János-csárdás
Kati-csárdás
Keserű a borostyánfa levele
Két babonás szép szemednek
Kétszer kettő sose három
Kétszer nyílik az akácfa virága
Kipattant a búza szeme
Kiskendő, nagykendő
Kukorica csalán
Lement a nap a maga járásán
Megyen már a hajnalcsillag lefelé
Muzsikálnak
Nyíló búzavirág volt
Öreg idő, szálló idő
Pénteken este
Ráborul az ősz a nyárra
Réten, réten
Rózsakert-csárdás
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Szegletes udvar
Szeretlek
Te vagy a legény
Valamikor mennyi könnyet
Vallomásra küldöm
Vándorol a hold
Villanylámpát szereltek a falunkba
Volt egyszer egy mese
Volt nekem egy daruszőrű paripám

2.1. Sz 87

Szól a nóta 6. : 55 magyar nóta : énekre és zongorára gitárjelzéssel. –
Zeneműkiadó Váll., 1967.
A lehulló falevelet
Aranykulcsa van a rózsám szobájának
Az a másik!
Azóta, hogy megláttalak
Azt mondják, hogy szerencsém van
Álmodoztam valamikor
Baj van, nagy baj
Bíró uram, bíró uram
Csalj el édes!
Csillogó kis gyűrű
De szeretnék hazamenni
Egyvalakit megcsókolni
Édesanyám, ne sirasson!
Én is hittem egyszer
Futóbolond
Gyászba borult az életem
Ha egy kislányt a szerelem utolért
Halljátok, cigányok!
Hányszor mondtunk nagy szavakat egymásnak
Hiába mondod, hogy a szíved másé
Hiába süt a világra
Hívlak akkor is, ha nem jössz
Hosszúlábú gólyamadár
Keresek egy csendes zugot
Keressük a boldogságot
Kék a búzavirág
Késő minden, kisöreg!
Kint lakom én Kis-Perjésen
Magas a kaszárnya
Megy a nyájjal a juhász
Mért múlik el minden álom?
Mikor vége van a nyárnak
Most kezdődik a tánc
Ne gondold, hogy az a tavasz
Nem jön levél
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Nem tagadtam sohasem (Szombat este pénzt teszek a zsebembe)
Nem tudom, hogy szeretem-e?
Nem zavarom életedet
Öreg prímás, tégy hangfogót!
Rá van írva
Sűrű sötét erdő
Szántok-vetek
Szerelmes vagyok én, szépasszony magába!
Szeretnélek éjjel-nappal látni
Szép a szerelem
Szép tavaszi hajnal
Tüzes ború Badacsony
Úgy megyünk el egymás mellett
Úgy néz fel a bűnös ember
Ünnepnap van nálunk
Valahol egy kis faluban
Várjatok még őszirózsák!
Virágzott az aranyerdő
Visszasírsz még!
Zöld a petrezselyem

2.1. Sz 87

Szól a nóta 11. : 57 magyar nóta : énekre és zongorára gitárjelzéssel. –
Zeneműkiadó Váll., 1973.
Amikor egy nyári este
Ahol te vagy, szép az élet
A kisleány kertjébe’
Az anyám arra kért
Az asszony, ha veszekszik
Azt hittem, hogy én már soha
Azt mondják, a leány
Betyárnóta
Bolyongtunk a Tisza partján
Csak azért szeretnék
Csak te vagy a boldogságom
Dunántúlon nagy híre van
Egy út visz a boldogsághoz
Eltűntek az álmok
Erdő, erdő, sűrű erdő
Erre nézek, arra nézek
Édesanyám, lelkem
Édes tündérmese
Fakó szekér
Gondolatban nálad vagyok
Gyere el a mi utcánkba
Ha az uram kacsingat
Háborog a Balaton
Ha majd el kell mennem tőled
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Hej, te Zsuzsi
Hortobágyi gulya ménes
Kertes ház
Két vén eperfa
Kiskereki betyárcsárda
Kopognak az esőcseppek
Lenn a délibábos Hortobágyon
Megüzente a babám
Mert én már csak olyan vagyok
Mért búsulsz fészkedben
Mért hittem a szavának
Nagy az én szerelmem
Neked adom minden nótám
Ne kérdezd, mért szeretlek
Nem tudja meg soha senki
Nem születtem rabmadárnak
Nem vagyok én olyan fából
Nézek a nagy messzeségbe
Ördög bújt a vonóba
Piros pipacs virít
Rószabimbó
Sárgul már a kukoricaszár
Sír a madár
Sosem voltam szerelmes
Születésed ünnepnapján
Tegnap éjjel, álmomban
Tovatűnő boldog percek
Úgy szeretném elfeledni
Utcátokban nyíltak
Válogatós csárdás
Volt egy csók az életemben
Volt egyszer egy tévedésem
Zamatos a szőlő
2.1. T 56

Tiszán innen, Dunán túl : 150 magyar népdal / Szerk. Borsy István, Rossa
Ernő. – Bp. Ed. Musica, 1953., 2006.
Ablakomba besütött
A csereoldalt összejártam
A csitári hegyek alatt
A faluba nincsen legény
A honvédnek nem kell más
A horgosi csárda
A jó lovas katonának
Aki szép lányt akar venni
Akkor szép az erdő
A malomnak nincsen köve
Amott legel hat pejcsikó
Apámért s anyámért
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A pilisi tiszta búza
A szegedi halastó
A szennai lipisen
A tavaszi szép időnek
A víg egri kaszárnyának
Az ürögi faluvégen
Ágas-bogas a diófa
Általmennél és a Tiszán
Béreslegény
Borsót vittem a malomba
Bujdosik az árva madár
Csillagok, csillagok
Csillagom, révészem
Csinálosi erdős
Csütörtökön virradóra
De szeretnék
De szeretnék hajnalcsillag lenni
Egy gyenge kis madár
Egy szem búza
Ejnye, ejnye, tavasz akar lenni
Elindultam szép hazámból
El kéne indulni,
Elmegyek, elmegyek
Elmegyek, vissza se tekintek
Elment a két lány
Elment a madárka
Elveszett a Riska
Erdő, erdő
Erdők, völgyek
Erre, arra
Erre gyere, amerre én
Esik eső, de nem ázok
Este van már, csillag van az égen
Este van már, hetet ütött az óra
Este van már, késő este
Ez a kislány gyöngyöst fűz
Ez a kislány mind azt mondja
Én édes szép pintes üvegem
Édesanyám rózsafája
Farkas Ilka bő szoknyája
Fehér fuszulykavirág
Fehér László lovat lopott
Fekete föld
Fúj, süvölt a Mátra szele
Fürjecském, fürjecském
Füstöl már
Gerencséri utca
Görögdinnyét nem jó dombra ültetni
Gyenge a nád
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Ha felmegyek
Ha kimegyek
Hármat tojott a fekete kánya
Házasodik a tücsök
Házunk előtt
Hej, a mohi hegy borának
Hej, halászok
Hej, Jancsika
Hej, kendermag
Hej, rózsa, rózsa
Hess, légy, ne szállj rám
Hidló végén
Hopp, ide tisztán
Hulla szilva a fáról
Húzzad cigány
Ihajla
Jaj, de beteg vagyok
Jaj de szépen esik
Jól van dolga
Kaszálják a bogojai rét alját
Katona vagyok én
Kecskemét is kiállítja
Két szál pünkösdrózsa
Két út van
Kicsiny a hordócska
Kifeküdtem én
Kikelet, kikelet
Kinyílt a rózsa
Kis kút, kerekes kút
Kispiricsi faluvégen
Kisterenyén
Kocsmárosné, nékem halat süssék
Komáromi magas torony
Kukorica, kukorica
Lányok ülnek a toronyba
Látod babám
Látod-e te babám
Láttál-e valaha
Lement a nap
Letörött a bécsi torony teteje
Madárka, madárka
Már megmondtam, bús gerlice
Megy a gőzös lefelé
Megyen már a hajnalcsillag
Megizenem a gyulai bírónak
Megkötöm lovamat
Megrakják a tüzet
Még azt mondják, nem illik
Mély a Tiszának a széle
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Mikor gulásbojtár voltam
Most szép lenni katonának
Nem bánom, hogy parasztnak születtem
Nem füstöl
Nem messze van
Nincs szebb lány
Nincsen pénzem
Nyílnak a mezei virágok
Ó, mely sok hal terem
Összegyűltek, összegyűltek
Ősszel érik
Páros csillag
Pásztorember vígan él
Réten, réten
Röpülj páva, röpülj
Sárgát virágzik a repce
Sej, a tari réten
Sej, haj, recece
Sej, liba, liba
Sej, Nagyabonyban
Süvegemen
Szánt a babám
Száz forintnak
Szegény vagyok
Széles a Balaton
Széles a Duna
Szép a huszár
Szomorú fűzfának
Tavaszi szél vizet áraszt
Tedd be, vedd föl
Terenyei akácerdő
Tiszapartján mandulafa – Tisza partján mandulafa
Tiszán innen, Dunán túl
Tizenhárom fodor van a szoknyámon
Tollfosztóban voltam
Túlsó soron esik az eső
Vettem majoránnát
Virágéknál ég a világ
Zöld a kökény
Zöld erdőben

2.1. U 26

Az Új Idők Nótáskönyve. Bp. 1933.
A bundának nincs gallérja
A kányai bíró háza
Arany ideim folyása
Arra járjunk, arra
A Tisza, a Duna zavarodik
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A vacsárcsi halastó
Az alföldön halászlegény vagyok én
Az én libám
Azért csillag, hogy ragyogjon
Azt mondják, nem adnak
Áldja meg az Isten
Áll előttem egy virágszál
Beszegődtem Tarnócára
Befordultam a konyhára
Bihari János: Hadik óbester nótája
Bíró Marcsa libája
Csak azért is dongó
Csárdás kis kalapot veszek
Cserebogár
Cserebogár, sárga cserebogár
Csillagok, csillagok
Csínom Palkó - Csinom Palkó
Csipkés a szőlő levele
Csokonai: Dal a csikóbőrös kulacshoz
Csokonai: felfogadtam száz- meg százszor
De jó az a kis kutya
De szeretnék rámás csizmát viselni
Dombon van a házam
Dunántúli furulyás
Édesanyám s volt nékem
Ég a kunyhó
Ej haj, gyöngyvirág
Elmentek a cigányok
Elszaladt a lovam
Ennek a kislánynak
Én vagyok a kúnsági fi, Én vagyok a kunsági fi
Erdélyi lakodalmas
Erdő, erdő, erdő
Erdő, erdő, sűrű erdő árnyékában
Eresz alatt fészkel a fecske
Ereszkedik le a felhő
érik a ropogós cser4esznye
Esik az eső, ázik a heveder
Esik eső
Este van már
Ez a barna kislány
Ez a kislány megy a kútra
Ez a kislány selyemágyát
Ezért a legényért
Fakó lovam fel van kantározva
Fekete szem éjszakája
Felleg borul az erdőre
Fürdik a holdvilág
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Fut az apó ló után
Ha énnékem száz forintom volna
Ha meghalok, temetőbe visznek
Haj, haj, haj
Hármat rikkantott már
Hármat tojott a fekete kánya
Hármat tojt már a fürjecske
Hát Isten néki, hej búra termett idő
Hej, haj, magyar ember
Hej Rákóczi, bercsényi
Hejre tyu, tyu, tyu
Hová készülsz szívem
Húzzad csak, húzzad csak
Jaj de sokat áztam-fáztam
Jaj gyöngyvirágom
Kakas a szemeten
Káka tövén
Kalapom szememre vágom
Két szál pünkösdrózsa
Ki a Tisza vizét issza
Ki-kimegyek a mezőre
Kimegyek a doberdói harctérre
Kincsem Kató ángyom
Kitették a holttestet az udvarra
Kopogós a csizmám
Kossovits József: Lassú magyar
Kossuth Lajos azt izente
Könnyű venni feleséget
Kuruc tánc
Lányom, lányom, gyöngyvirágom
Látod-e babám
Legyen úgy, mint régen volt
Lyuk, lyuk, lyuk
Magasan repül a daru
Már én többet nem kapálok
Már mikor én tizennyolc éves voltam
Mátészalka gyászban van
Megálljon kend, hó!
Meg ne mondja komámasszony
Megöltek egy legényt
Mély a Rima
Mikor én még legény voltam
Mikor gulyásbojtár voltam
Mit búsulsz kenyeres
Moldvai csángó táncdal
Most csináltattam egy ösvényt
Nagy az én rózsám ereje
Nagyvárkonyi kikötőben
Ne menj rózsám a tarlóra
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Nem loptam én életemben
Nékem olyan asszony kell
Nézz rózsám a szemembe
Nincsen a császárnak
Nincsen annyi tenger csillag
Nyárra virít ki a búzavirág
Nyisd ki babám az ajtót
Pántlikás kalapom
Piros rózsa, fehér ház
Rákóczi László
Rákóczi siralma
Regös ének
Repülj fecském
Régi dunántúli mennyasszonytánc
Rózsavölgyi: Bácskai nóta
Sajó kutyám
Százados új sejehaj
Széna, széna, széna terem
Szépen legel a kisasszony gulyája
Szól a fügemadár
Szól a kakas már
Szomorú fűz hervadt lombja
Te vagy a legény, Tyukodi pajtás
Tinódi: Egervár viadala (1553)
Török bársony süvegem
Ugyan édes komámasszony
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
Virág János
Virágéknál ég a világ
Zöld erdőben, sík mezőben

2.1. V 25

Vallomásra küldöm : Magyarnóták hegedűre és zongorára
cop. 1970. – Z. 6261.
A cigányok sátora
Az én bánatom már
Badacsonyi kéknyelű
Baj van, nagy baj
Bíró uram, bíró uram
Édesanyám kösse fel a kendőt
Fa leszek, ha fának vagy virága
Ha ez kislányt a szerelem utolér
Ha egy őszi estén
Halljátok, cigányok
Hamis rózsám
Illa berek, nádak erek
Jaj de szép kék szeme Megállok a keresztútnál
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Még azt mondják
Minden piros, fehér rózsát
Mindig mondtam, veszedelmes a lány
Minek a szőke énnékem
Nem fúj a szél
Őszirózsa
Piros rózsák beszélgetnek
Százforintos bankóm
Szeretőt keresek
Szőke kislány csitt, csitt, csitt
Vallomásra küldöm
Van egy szőke asszony
Vásárhelyi híres promenádon
2.1. V 97

Vőfélykönyv / összeáll., szerk. : Dr. Károssy Csaba. – Bp. : Oscar, 1998.
Csak a dalok vannak itt felsorolva!
Adjon a jó Isten jó estét
El kéne indulni… meg kén házasodni
Lepedőcske, párnácska
Nékem olyan asszony kell
Jól meggondold rózsám
Elment a két lány virágot szedni
Mikor az én vendégségem lészen
Lakodalom van a mi utcánkban
Felnőtt az út mellett
Isten legyen hozzád, édes kedves apám
Isten veled édesanyám, kedves felnevelő dajkám
Zörög a kocsi, pattogtat Jancsi
Ezt a kislányt kisérik a nagy útra
Kedves, jó barátim – Kedves jó barátim
Édesanyám rózsafája
A menyasszony tiszta szűz
Kedves lányom, szép virágom
Menta, menta széles menta
Vidd el ördög vidd el
Menyecskének bekötik a fejét
Fülemüle kis madár, mire vetemedtél
Amikor a menyecske fejét bekötik
Elvégeztem dolgomat
Arany bárány a szép leány
Jaj, pártám, jaj, pártám
Felhozták a kakast szép taréjával
Gyújtottam gyertyát a vőlegénynek
Széles menta, levendula
Kivel háltál az éjjel
Amott jön egy kocsi, fénylik az oldala

3.1. KÖNNYŰZENE
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3.1. A 72 Apostol együttes slágerei
Nem tudok élni nélküled
Út, ahol már rég nem jártam
Ma este felmegyek hozzád
Kislány, vigyázz!
Búcsúzik a nyár
Dili Lili
Szeretlek éjjel, szeretlek nappal
Nincs szerencsém a szerelemben
Nehéz a boldogságtól búcsút venni
Okosabban kéne élni
Homokvár, légvár, kártyavár
A legtöbb ember ott hibázza el
Eladó, kiadó most a szívem
Ne felejts el soha szeretni

3.1. A 31 Ákos kottás album
Az utolsó levél
Csillagok alatt
Do we bow
Dúdolni halkan
Erő és alázat
Esőkirály
Girl in the café
Hello
Holdon
Indián tánc
Keresd meg a lányt
Ki helyett szeretsz
Örvény
Tanulékony szörnyeteg
3.1. B 19

Homok a szélben… : Balázs Fecó dalai napjainkig. – Solo Music, [2007?]

A cirkusz megy tovább
A csönd éve
A kőfalak leomlanak
A lány akire szerelemmel nézhetek
A másik oldalon
A rosszkedvűek angyala
A szeretet koldusai
A többi túl kevés
Ahogy nézett
Amikor mellettem vagy
Amit nem mondhattam el
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Anyám, vigasztalj engem
Ártatlan varázsló
Ártatlan világ
Átjutunk a túlsó partra
Átok lesz velünk
Az öcsém utolér
Boldog mindenféle napot
Dőlj hátra, nézelődj
Egy angyal szólt
Egyszer még visszatér
Előhang (Ugye nem hiszed el)
Én is lehetnék
Érints meg
Évszakok
Ezüst nap
Fekete bárány
Fekete korongok
Folytasd csak fiú
Forog a kerék
Gyertyák a téren
Ha két rossz van melyik a jobb?
Hangoddal ébreszt a szél
Harmadik nap hajnalán
Hazafelé
Hétfő esti blues
Hétfői hold
Homok a szélben
Idegen
Időtörés
Jó, hogy messze vagy
Kaland és harc
Kergesd el a felhőt a házamról
Kevés voltam neked
Király a holdon
Kiűzetés a paradicsomból
Kölykök a hátsóudvarból
Legyen úgy ahogy szeretnénk
Ma éjjel ne haggy egyedül – Ma éjjel ne hagyj egyedül
Maradj velem
Mindig úgy ölelj
Mire jó ez a bánatos dal
Nappali altató
Ne állj meg soha
Nincs búcsúzás
Öreg vagyok már, hogy összetörj
R.I.P.
Robotok
Sötét hajó
Számíts rám
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Szerelem még több kell
Szólíts meg vándor
Szökj el
Tékozló fiú
Tolvajok bálja
Tudod ünnep lesz megint
Tudom és is megnyugodnék
Túl az első éjszakán
Túl sok méreg
Úgy elfelejteném
Új név a régi ház falán
Útközben a jó
Válaszra várva
Válaszra várva No. 2.
Van egy őszinte dal
Vissza az útra
Vörös tér koktél
3.1. B 76 Bombasiker! '85 (bordó színű!)
Adieu, vitéz kis gárdahadnagyom
Bel Ami
Brékó, brékó
Buona sera, signorina
Egy jó kis dal
Elfutok
Európa
Én a bánatot csak mindig kifogom
Good night (Nem történt semmi)
Hajnali ének
Hasta la vista
Helló
Johnny
Jolly Joker
Ki vagy te rúgva
Let's twist again
Légy napfény, vagy szélvész (Chariots of fire - Tűzszekerek)
Love me tender (Válassz ki egy csillagot)
Majális
My Yiddishe Momme (Egy ősz hajú asszony)
Ólomkatona
One night (Egy éjszaka)
Orchideák
Sárbogárd, Dombóvár
Surda dala (Addio)
Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni
3.1. B 76 Bombasiker '86 (sárga színű)
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Add nekem az éjszakát (You're a woman)
Ajándék volt minden perc és óra
Az álom, mit nem láttak még (The impossible dream)
Ballag a katona
Brother Loui
Cigányszerelem (Add ide a kezed)
Ez a csönd éve volt
Halovány őszi rózsa
itt van az otthonom
Jó volna hinni még a boldogságban
Kék tangó (Blue tangó)
Két szív, mely valcertaktust ber (Zwei herzen im Dreivierteltakt)
Lövölde tér
Merci chérie
Még azt sem mondtad, jó'jcakát (Why did you do it just tonight)
Miért hazudsz
Minket a bánat hozott össze
Mint a filmeken
Mint egy falat kenyér
Ne bánts
Nem baj, ha múlnak az évek
Nem tudtam, hogy így fáj
Önzetlenség
Paloma Blanca
Pom-pom
Szerelem első vérig
Szeretlek is meg nem is
Szólj csak, hegedű
Tanúm az ég
3.1. B 67 Bombasiker '90 (kék színű)
A diszkrét félhomály
Egy szép napon
Vigyázz, ha jön a boldogság
Harlem szerenád
Havah nagilah
Méz illatú nyár
Gyere, szerelem
Isztambulban
Szívdobbanás
Sóhajok szállnak a szélben
Ma este nem sikerült semmi
A szívem úgy fáj ( Mattinata)
Melodie d'amour
Az éjfél asszonya (Midnight lady)
Jó volna hétfőn is
Manci, a kis pesti lány
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Oi, Mari (O Mari)
Padam... padam...
Mi van veled, Annie
Szép város Kolozsvár
3.1. B 76 Bombasiker - 1984 (Zöld színű)
Ahol az ember felmászik a fára
A hosszú élet titka
A Városliget kellős közepén
Biscaya
Bombasiker
Bolyongok a város peremén
Comment ca va?
Exodus - E föld enyém - This land is mine
Felicita
Folytasd, csak, fiú
Halló, itt vagyok
Halványkék szemek
Hej, Rigó, Rigó
Homokóra
Imádok útrakelni (Az olasz - L'italiano)
Kalapok
Ma este felmegyek hozzád
Mamma Maria
Míg a napfény mosolyog rád
Millió rózsaszál
Romantika
Rongyos csárda két oldalán ajtó
Száguldás! Porsche! Szerelem!
Szeptember volt
Szerelmes asszony (Woman in love)
Szívbajok ellen, kisasszony, szedjen tangót
Tangó
Úgy szeretném meghálálni
Valahol az ember mindig elhibázza
3.1. B 77

Bon-Bon: Időutazás 1995 - 2000

Megyek a holdra
Haverok, buli, szamba
Pia olimpia
Érezd magad jól
Köszönöm, hogy vagy nekem
Viva Espana
Számlák, tv, szóda
Holnaptól
Gengszter dal
Amíg a zene szól
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Nyomororvos
Válassz engem
A sexepilem – a szexepilem
Soha nem mondtam el
Szabad a gazda(g)
Hétvégi királylány
Az első karácsony
3.1. B 89

Bródy János: Ne add fel. – (Régi slágerek ma is... sorozat)

Ajánlás, Amerika, Állatkerti útmutató, Csak egy dal, Ezerkilencszázhatvannégy ;
Hé, mama ; I love you, Kertész leszek, Labdaszedegető, Mesél a hold,
Minden előttem áll, Mire felnő a gyerek, Ne add fel, Ne vágj ki minden fát,
Őszinte bohóc, Szentiván, Szólj, ha meguntad ; Te meg én, Valahol, Veszteségek,
Védd magad

3.1. B 19

Balázs Fecó: Homok a szélben – (Régi slágerek ma is divatban, 14.)

A kőfalak leomlanak
A lány, akire szerelemmel nézhetek
Amit nem mondhattam el
Anyám, vígasztalj engem
Amikor mellettem vagy
Ez a csönd éve volt
Évszakok
Folytasd csak fiú
Gyertyák a téren
Hazafelé
Homok a szélben
Kergesd el a felhőt a házamról
Kevés voltam neked
Kölykök a hátsóudvarból
Maradj velem
Nincs búcsúzás
Van egy őszinte dal
3.1. B 33

Bárhangulatban : zenés koktél énekeseknek zongorakísérettel : Válogatás
Munkácsi Sándor zeneszerző, Bradányi Iván szövegíró dalaiból. . Bp. :
Solo Music, 2005.
Meddig kell, várjalak még?!
Ez az út nem visz feléd
Neked épp úgy kell a szerelem
Szívem a tiéd
Ez az első éjszakám nélküled
Ő vagy én?
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Köszönök mindent
Akinek a szíve nem fájt még
A kéklő tengeren
A véletlenen múlott
Ezt az éjszakát még veled…
Vasárnapi apuka
Mondd, hogy képzeled ezt?
Soha nem adom fel
Félbe tépted az álmot
Keresem a lényeget
Micsoda érzés
Egy szó elég
Nincs vége még
Senki másért nem adnálak
Hirtelen azon az estén
3.1. B 77

BONEY M. : A FANTÁZIA ÓCEÁNJAI

Anyátlanul, Csónak a szélben, Daddy cool, El lute, Farkasok fia volt,
Hívjál, én jövök; Kék szalagok, Láncra fűzve, Ma Baker, Micsoda nyár,
Naptár dal (Calendar song) ; Ne késs, idő ;e meg én ; Újjászülettem ;
Viszlát, kék madár ; Zene legyen mindig
3.1. B 92

BUDAPEST, BUDAPEST, TE CSODÁS...

A Duna-parton este zene szól
A pesti csók
A pesti éjszakák
A pesti ősz
A szívem a tiéd
A vén budai hársfák
Az utolsó konflis majd Pestről
Budapest
Budapest, a Duna gyöngye
Budapest, a Duna Párizsa
Budapest csárdás
Budapest, Budapest, te csodás
Budapest, te vagy a szívem álma
Budán, este tíz óra után
Budán, kint, van egy kis Heuriger
Dal a Ligetről
Egy boldog nyár Budapesten
Egy régi nótát hoz Budáról át a szél
Elszegődnék Budapestre mackónak
Este fess a pesti nő
Én mindig Pestről álmodom
Gyönyörű így este Budapest
Hétre ma várom a Nemzetinél
Hiába van palotád Budán
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Holdas éj a Dunán
Hold ragyog a Dunán
János legyen fönn a János-hegyen
Járom az utam
Jársz-e még Budára alkonyatkor?
Jó éjt, Budapest
Jöjjön ki Óbudára
Látta-e már Budapestet éjjel?
Legyen a Horváth-kertben, Budán
Máshol is ragyognak csillagok
Mennyi szép lány él itt Pesten!
Nagy-budapesti aszfalt country
Nagykörút
Negyvenhatos sárga villamoson
Nem tudok Pest nélkül élni
Neonfényes Budapest
Nékem csak Budapest kell
Óbudán sramli kell
Ott maradt Budán a szívem
Pest felé szökik a nyár
Pest megér egy estet
Rég, minden vasárnap
Szerelmes ember Budára jár
Szeretlek, Budapest
Szervusz, Budapest
Szervusz, liget, Városliget
Szervusz, te vén Lizsé
Szép Budapest
Szülőföldem, drága Budapest
Ti budai kék hegyek
Van Budán egy kiskocsma
Voltál-e boldog már Pesten
3.1. E 17 Edda Művek Kottás album
A büszke sas
A hűtlen
Akitől minden szép
Amikor még
A torony
Álmodtam egy világot
Álom
Csendes ember
Egek felé
Egyedül maradtunk
Egy ez a tábor
Elérlek egyszer
Elhagyom a várost
Elől a lányok
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Éjjel érkezem
Érzés
Fémszívű fiú
Fohász
Gyere őrült
Győzni fogunk
Kölyköd voltam
Kör
Lelkünkből
Ma minden más
Megint egy balhé
Minden sarkon
Mi vagyunk a rock
Nincs visszaút
Ördögi kör
Száguldás
Szálljunk fel
Szeretnélek boldognak látni
Szikla szív
Újra láttalak
Utolsó érintés
Velem kiáltsatok
Veled vagyok
3.1. C 16 Charlie: Kottás album
A holnap egy másik világ
Az légy aki vagy
Csak a zene van
Egy magazin címlapján
Egy szippantás a jóból
Ez az az álom
Ha mégis jön a Rolling Stones
Hé, nővér
Játszd újra, Sam!
Jég dupla Whiskyvel
Jobb láb a bal cipőben
Kint van a tábla
Mindenki valakié
Nézz az ég felé
Olcsó szívek háza
Olvad a jégvilág
Skandináv éjszakák
Szökevény
Szőkék a rossz napok ellen
Vidékre költözöm
3.1. C 16 Charlie II. : Kottás album. – Solo Music, 2008.
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A holnap már nem lesz szomorú
A jósnő
A mama hívott
A színpad sosem üres
A varázs nem múlt el
A zene gyógyszer
Ami soul az szól
Annyi minden történt
Az otthon valami más
Csoda egy szombat délután
Egyszemélyes földrész
Ez a nő
Félig meg sem született blues
Győztél most sírj
Ha nem vigyázna rád
Ha vársz, nem lesz a tiéd
Hajnal van, és nem jött haza még
Házibuli nálam
Hé Dzsó
Itthon otthon vagy
Játszom, ahogyan lélegzem
Jéghideg és forró
Kávéház
Majd játszom, mikor érzem
Míg a szerelem végleg el nem fárad
Ne légy kemény
Néhány elvarázsolt nap
Összeköt és összetart
Senki a semmiben
Tíz perc babám
Tizenhat évesen
Viking hajó
3.1. B 95

Ezzel a kis dallal üzenem... : Buday Dénes válogatott dalai

Szomjas a szám
Sárga rigó, sárga rigó
Nyári felhők
Lehet könny nélkül sírni
Rózsalevél
Szeretném a boldogságot egyszer megtalálni
Szép hely, jó hely Teherán
Jó éjszakát
Kis kacsa fürdik
Volt egyszer egy régi tavasz
Szeretlek Ágnes
Várlak, ezerszer újra visszavárlak
Még sohase fájt a szívem
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Rámás csizmám
Vannak egészen furcsa dolgok
Drágám, néha téved az ember
Dal a szívről
Azt hittem eddig, hogy nincs boldogság
Akár nyár van, akár tél
Holnap délután
Jó a rosszat elfeledni
Legyen fenn a várban
Hajnali imádság
Megkésett vendég
Mily mesés dolog a Niagara vízesés
Nem tudok hinni magának
Merci bien
Testamentom

3.1. B 88

Szalmaláng : Breitner János válogatott dalai
1979.
LP-n is = a dalok a „Szalmaláng” c. lemezen is megtalálhatók! (megvan!)
Akit én szeretek (LP-n is!)
Aladdin
A pesti ősz
Boldog az az ember (LP-n is!)
Dal a nyugdíjasokról (LP-n is!)
Ezt nem a csillagokban írták meg
Én hálás szívvel köszönöm a sorsnak (LP-n is!)
Gyönyörű így este Budapest
Ha találkozol a boldogsággal
Kis Katóka (LP-n is!)
Lehet, hogy túlságosan szerettelek (LP-n is!)
Letört virág az út porán
Mindenkit elfelednek egyszer (LP-n is!)
Natasa
Nem mindenki Rómeó
Nem vársz az úton
Ott van az én utam
Öreg fiú dala – Bizony, bizony… (LP-n is!)
Szalmaláng
Szép szenyorita (LP-n is!)
Tanár úr, kérem – Tanár úr kérem
Te sem vagy különb a többinél (LP-n is!)
Úgyis kibékülünk
Veled is megtörténhet egyszer (LP-n is!)

3.1. B 89

BRÓDY JÁNOS: AZ UTCA MÁSIK OLDALÁN - Kottás képes dalos
album : 30 év - 30 dal

Kották analitikus feltárása

Az utcán (a másik oldalon)
Filléres emlékeim
Régi dal
Mákosrétes
Sárika
Micimackó
Személyi igazolvány
K. Kata balladája
A kiskacsa
Földvár felé félúton
Ne várd a májust
Mama kérlek
Ne szólj szám
Álmodom
Egy hétig tart
A fiam meg a lányom
Engedd, hogy szabad legyek
Nem történt semmi
A szavak
Légy hű magadhoz
Művészbejáró
27 éve már
Véletlen találkozás
Tangó leMondó
Mit tehetnék érted
Haggyá' má' békibe
Santa Monica
A földön járj
Ha én rózsa volnék
Csak egy nap az élet
3.1. C 59

Cserháti Zsuzsa Kottás album

A boldogság és én
Air
Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem
Amíg együtt énekelsz velem
Baleset, hogy blues
Boldogság, gyere haza
Egyetlen éj
Elköltözöm
Ébredj velem
Én leszek
És van még ezer út
Forog a kerék
Fuss az álmaidért
Hamu és gyémánt
Játssz, csak egy igazi dalt
Jó volt, jó nem volt

93
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

94
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Jöjjön már egy zenekar
Kicsi gyere velem rózsát szedni
Könnyű, mint az egyszeregy
Könnyű tavaszi szél
Különös szilveszter
Látod szerelem, mit tettél
Megfagyott föld
Menj el, csak ne bánts
Mennyit ér egy nő
Mindig az a perc
Nekem így vagy jó
Őrült láz
Semmi sem új
Száguldás! Porsche! Szerelem!
Tánc
Ugyanaz a fény
Új élet kezdődött veled
3.1. C 72

CSINIBABA c. film dalainak kottái

Angela
Csinibaba
Csak félig lenne meg
Élj vele boldogan
Fogj egy sétapálcát
Gézengúz
Imádok élni
Kicsit szomorkás a hangulatom
Különös éjszaka volt
Pest megér egy estet
Reszket a Hold (Egyedül a tóparton)
Su-su bolondság
Táskarádió
Te szeress legalább
Valaki kell nekem is
3.1. C 78 Millió rózsaszál . Válogatás Csongrádi Kata legszebb dalaiból.
2003. - SMB No 68.
A fiúkkal soha nem volt szerencsém
A vasárnapi asszony
Add ide a kezed
Áldj meg engem
Apu ne menj el
Csak egy kis napsütés
Éjszaka Kairóban
Ez a Föld a miénk
Itt van az otthonom
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Játék
Katicabogár
Maradj velem
Miért nincs már béke
Millió rózsaszál
Mit mondanak a csillagok
Ne add fel
Nem boszorkányság
Nincsenek véletlenek
Randevú Rómában
Szerelemről szó sem volt
Szindbád
Újra élek

3.1. D 32

Hófehér gyöngyvirág : De Fries Károly válogatott dalai
Bp. 2003., Rózsavölgyi K.
A ruha a fő
Csak egy nap a világ
Csetneki csikós
Egy édes, húszéves
Egy hangulat…
Egy rendes férj
Egyszer láttam a tengert
Hazudik a nő
Hófehér gyöngyvirág
Honvágy – Idegenben keserűbb a sírás
Kis Mariska
Magával mennyi baj van!
Május van
Ne szólj
Ne törődj semmivel
Oly könnyű
Őszi fekete fellegek
Peches ember ne menjen a jégre
Száz piros rózsa
Szeretlek halálosan
Szeretnék egy új szívet
Valahol Oroszországban
Van a Dunán egy kis ladik
Virágos kert az én szívem
Viszontlátásra hadnagy úr
Volt egy édes kis kutyám

3.1. D 46

Válogatás DEMJÉN FERENC dalaiból : Régi slágerek ma is divatban
sorozat
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Bordal
Darabokra törted szívem
Egy tisztességes család
El kell, hogy engedj
Ébredj napsugár
Én csak fújom a dalt
Jobb, ha kinyitod a szemed
Juliska
Ma lesz a holnap tegnapja
Motor boogie
Munkadal
Nehéz az iskolatáska
Nekem így, neked úgy
Sajtból van a hold
Sohase félj
Sohasem kérlek
Száz lóerő
Szellemvasút
Tükör
Valamikor látlak-e még
Várj, míg felkel majd a nap

3.1. D 67

DIÓSZEGI SÁNDOR: EGY RANDEVÚ A ZONGORÁNÁL...

A boldogságom elveszett
A komoly ember sohase viccel
A piros rózsa dala
A szív egy bolondos jószág
Az én jó anyám
Álmodjunk meseszépet
Boldogságra volna néhány tippem
Csillagfényes éjszakákon
Csillagos éjszaka
Csillához
Csókod nélkül nem akarok élni
Csók, szerelem
E dalom ha szívedig ér
Egy csöndes álmodás
Egy dal van
Egyedül a mólónál
Egyetlenem
Egy pillanatból áll az élet
Előbb-utóbb belém szeret
Esdeklés
Esti vallomás
Én megsúgom Kegyednek
Én nem tehetek arról
Ha a szemed reám ragyogna
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Ha holnap elhagysz engem
Hazám
Hogyha egyszer egy kis pénzem lesz
Hogyha megszólal a zongorám
Huszonöt éve
Késő a bánat
Konflis járja újra Pest-Budán
Könny és öröm
Légyszives
Mese két könnycseppről
Minden nap csak őt keresem
Mit mondjak még?
Mit tudom én
Ne hagyj magamra
Nekem jobb lett volna
Nem téged szeretlek
Nem tudtam elhinni
Nézz rám
Nosztalgia-keringő
Olyan jó sírni teutánad
Pest-Budát szeretném újra látni
Preludium
Régi város
Sosem elég
Szeretném, hogyha szeretnének
Szeretni téged
Szerető szívvel
Szívem minden dobbanása
Távoli szerenád (Valahol szerelem tavaszán)
Te meg én
Te vagy minden álmom
Tiltott gyümölcs
Vaksötét
Valahol, szerelem tavaszán
Valakit várok
Van egy kis dugi-gubám
3.1. D 76

DOLLY ROLL: Vakáció-ó-ó-ó!
Angelo
Arrivederci amore
Bossanova, senorita
Csingilingi
Dolly Roll
Eldoradoll
Elpattant egy húr
Gina
Hallo signore
Letkiss weekend
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Link a lány
Maria Macaroni
Modern románc
Oh la la
Sóhajok hídja
Vakáció
Viva Mexico!
Windszörny
3.1. E 47

Emlékalbum Válogatás a 2004-es Sziget Fesztiválon fellépett zenekarok
dalaiból / Bev. Ludvig József. Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2005.]
Legyek az első!
Strain of madness
Rockváros
Tangó
Fly far away
What We Want
Across the western Ocean = Távol a nyugati óceán
Lazy Mary, will you get up = Lazy Mary, fel fogsz kelni?
Csendes város
Kisegér
Hark! The Heranld angels sing
Metal
Két Latin
Intro
Live my sin
Transylvania blues
Angels we have heard on high = A nappaliban alszom
Fiddle – i – fee
Annie Lauria
Dixie Land
Joy
Where did you go?
Give to tehe winds thy fears = Hadd fújja el a szél
Hush, little baby = Csitt, kicsi aranyom
When Cristmas morn is dawning = Karácsony hajnalán
Ankara
The first Noel
Kocsmasirató
Over
Schizophrenia
Monodream
Oh how lovely is the evening = Mily szép az este
Oh where has my little dog gone = Hol lehet a kiskutyám
Oh, my little darling = Ó, kedvesem
Gambler’s blues 7 Játékos blues
Goober peas = Adag borsó
Amazing grace = Csodálatos kegyelem
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Bonnie blue eyes = Szép kék szempár
A horse named Bill = A lovat Billnek hívták
Mary-Anne
Alabama bound : Határ Alabama
Li’l Liza Jane
George Collins
Erie canal
Home on the range = Otthon a vadászterületen
Ilove my love int he morning = Szeretem a szerelmemet reggel
New river train
Over the river and Through the woods = A folyőn át és az erdőn…
The liberty song = A szabadság dala
All troug the night = Egész éjjen át – Egész éjen át
3.1. E 98

EXPRESS EGYÜTTES: A HARMÓNIKÁS
(Régi slágerek ma is divatban sorozat, 12.)
A harmónikás
Ahogy a két szemeddel nézel
A szájharmónikás
Ezüst express
Gyermekem, figyelj rám
Hull az elsárgult levél
Jöjj hozzám
Nagymamám
Ne félj semmit!
Nem kell a lányokat lenézni
Ó, egy kis csók
Rúgj egy gólt
Stevie Wonder
Tanár Úrnak, tisztelettel
Vártalak
Véletlen
Vidám város
Vigyázz a lányodra

3.1. F 46

Küldök néked egy nápolyi dalt / FÉNYES SZABOLCS VÁLOGATOTT
DALAI. – Bp. 1974.
Küldök néked egy nápolyi dalt
Kis hétköznapi boldogság
Mondta-e már más is neked
Egy esős vasárnap délután
Fogj egy sétapálcát
Van-e szerelmesebb vallomás
Összecsendül két pohár
Te szeress legalább
Balalajka sír az éjben
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Van Budán egy kiskocsma
Fehér akácok
Álmaimban valahol
Szeretni bolondulásig
Ugye, hogy nem felejtesz el?
Két név egy bérház oldalán
Mindig az a perc a legszebb
Valami kis szerelem
Mi együtt sírunk
Rejtély
Hajnali vallomás
Csak félig lenne meg
Túl szép
Kétszer kettő néha öt
Ki jön velem
Oh, Serenella – O Serenella
Tíz óra múlt
Haccacáré haccacáré
Melletted nincsenek hétköznapok
Aki melletted él
Félteni kell
Nyáresti szerenád
Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még
Csak egy kis emlék
Fekete csillag
Nemcsak a húszéveseké a világ
Mindenkinek van egy álma
Szeressen egy kicsikét
Oda vagyok magáért
Vannak pillanatok
Budapest, te csodás
Tüskés úton
Hálátlan kisfiú
Fehér sziklák
Áprilisi tréfa volt

3.1. F 46

FÉNYES SZABOLCS VÁLOGATOTT DALAI:
MINDENKINEK VAN EGY ÁLMA
A legtöbb ember
Aki melletted él
Álmaimban valahol
Bal négyes páholy
Bár a szerelem ingyen van
Csak félig lenne meg
Csoda kell
Haccacáré, haccacáré
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Holnap, ki tudja holnap látsz-e még
Két név egy bérház oldalán
Kétszer kettő néha öt
Ki jön velem?
Léptek az utcán
Melletted nincsenek hétköznapok
Mindenkinek van egy álma
Na tudja, mit
Nemcsak a húszéveseké a világ
Nyáresti szerenád
Odavagyok magáért
Oh, Serenella
Szeressen egy kicsikét
Szeretni bolondulásig
Tíz óra múlt
Túl szép
Ugye, hogy nem felejtesz el?
Vannak pillanatok

3.1. F 46

ÁLMAIMBAN VALAHOL /
FÉNYES SZABOLCS VÁLOGATOTT DALAI

Aki melletted él
Álmaimban valahol (Tóparti látomás)
Csak félig lenne meg
Csoda kell (A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak)
Egy esős vasárnap délután (Egy esős vasárnap)
Fehér akácok
Fehér sziklák
Haccacáré (Sztrasznov Ignác)
Itt a luxusvonat (Maya)
Jaj, a Sári (Vén diófa)
Küldök néked egy nápolyi dalt
Melletted nincsenek hétköznapok (az első pillanat)
Mindenkinek van egy álma
My Sweethart
Nemcsak a húszéveseké a világ (Lulu)
Oda vagyok magáért (Ida regénye)
Összecsendül két pohár
Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni (Maya)
Szeretni bolondulásig (Tanulmány a nőkről)
Te szeress legalább (Szerelmes biciklisták)
Túl szép (Kétszer kettő néha öt)
Valami kis szerelem
Van-e szerelmesebb vallomás
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Várlak még

3.1. D 67 DINNYÉS JÓZSEF: DALAIM KÖNYVE
Ady Endre: Menekülj, menekülj innen
Versek határon innen és túl
Tóth László: Bölcselet
Dinnyés József: Határtalanul
Szilágyi Domokos. Álmom mások
Kalász László: Kár
Ratkó József: Ember, fa
Horváth Sándor: Ha...
Flamm János: Ha én
Weöres Sándor: 31. magyar etűd
Szilágyi Domokos: Szégyen a szó
Simon István. Magyarok
Nagy László: Adjon az Isten
Ratkó József: Egy ágyon, egy kenyéren
Ács Károly: Életjel
Kiss Benedek: Mi is lennék
Gál Sándor: Második szonett
Dinnyés József: Európai táncrend
Vári Fábián László: Útban Törökország felé
Tőzsér Árpád: Fut Csallóköz
Kányádi Sándor: Mióta élek
Kalász László: Mintha rögtön
Zsekicki József: Álmodni aki tud
Dinnyés József: Dal a békéért
Farkad Árpád: Dúdoló
Török Elemér: Elégia a tavaszhoz
Utassy József: Tüzem, lobogóm
Brasnyó István: A dombói altemplom lejáratánál
Kibédi Varga Áron: 156.
Tűz Tamás: Zsoltár
Veres János: Anyanyelv
Török Elemér: Dúdolni szép éneket
Ratkó József. Éjszaka
Kulcsár Ferenc: Ének a sírás után
Fehér Ferenc: Üzenet a téli Bácskából
Tőzsér Árpád: Tavaszi próba
Kovács István: Beolvasztás
Fodor Géza: Variola
Fodor Géza: Nullapont
Nagy László: Ebek a magyarok
Csiki László: Tükörfal
Kovács István: Az Ismeretlen katonák
Ács Károly: Utóhang egy régi vershez
Tőzsér Árpád: Férfikor

Kották analitikus feltárása

103
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Király László: Nosztalgia-hullám
Ferencz Győző: Miller, a zenetanár kiutasítja házából a minisztert
Kannás Alajos: Nem félek
Péntek Imre: Önérzet
Serfőző Simon: Munkájából
Dinnyés Lajos: Dallamos közérzetem
Kontra Ferenc: A városlakó tánca
Thinsz Géza: Staccato
Dinnyés József: Végtelen hosszú fütty
Ágh István: Adalék
Keszei István: Ruhámba varrva
Ratkó József: Sanzon a hatalomról
Füzesi Magda: Küzdelem
Kalász László: Jön Március
Vári Fábián László: Kikericsek
Utassy József: Hurrá!
Dinnyés József: Jelképek
Kartal Zsuzsa: Tavasz 1988
Dinnyés József: Hozz egy szál virágot
Utassy József. Zúg Március
Ratkó József: Falu, ország
Szilágyi Domokos: Se ébre, se alva
Veress Miklós: Anyák
Lezsák Sándor: Szilencium
Dinnyés József: Anyám
Kiss Benedek: Kenyeret anyám úgy eszik
Utassy József. Kit koldus hazámnak hívok
Kalász László: Anyámnak kontya van
Kányádi Sándor: Holtomig ismeretlen
Kiss Anna: Ne kérdezz
Dinnyés József: Harmatcsepp egy levélen
Gál Sándor: Dalok
Bella István: Hívogató
Kányádi Sándor. Bántani én nem akarlak
Vári Fábián László: Adalék széphistóriákhoz
Gál Sándor: Csillagom virágom
Gál Sándor: Virágének
Buda Ferenc: Ne rejtőzz el
Szokolay Zoltán: Romlás ellen való ének
Kalász László: Német tatár
Baka István: Székelyek
Kormos István: Katalánok
Farkas Árpád: Körhinta
Magyari Lajos: Lázár Mihály üzenete
Vári Fábián László: Ady alkonya
Juhász Ferenc: Himnusz-töredék
Nagy László: Tűz
Kovács Vilmos: Testamentum
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DOBOS ATTILA slágerei
Fót : Jankay Zeneműkiadó, 2002. - Énekhangra, zongorára - gitárjelzéssel
A boldogságtól ordítani tudnék
Albérlet az emeleten
Állnék a hegytetőn
Annyi ember él a Földön
Cseresznyeárus lány
Csúnya fiú
Egy emberöltő oly kevés
Isten véled, édes Piroskám - Isten véled édes Piroskám
Körforgás
Krisztina
Mama
Minden ember boldog akar lenni
Piros pezsgő
Számum
Szerbusztok régi barátok - Szervusztok régi barátok
Tépd szét az emlékek láncát
Te vagy az oda-ideálom
Se veled, se nélküled
Rózsák, illatozzatok - Rózsák illatozzatok
Nyári zápor
Minden nap
Nem baj, picim - Nem baj picim
Még ide-oda húz a szív
Annál az első ügyetlen csóknál
Kövek a vízparton
Nem könnyű félreállni

3.1. F 70

FONOGRÁF: JELENKOR
Tiltott forrás
A show folytatódik
Három az igazság
Vihar előtt
Visszatérés
Várj még
A bengázer
A jelenkor ítélete

3.1. F 70

FONOGRÁF EGYÜTTES DALAI
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(Régi slágerek ma is divatban, 3.)
André, je t'amime
Amikor én még kis srác voltam
Az első villamos
Az utcán
Álomszép regény
Elvonult a vihar
Ezerkilencszázhetvennyolc
Gyermekjátékok
Hunyd le a szemed
Igen
Kégli dal
Láss ne csak nézz
Levél a távolból
Légy jó kicsit hozzám
Little Richard
Lökd ide sört
Menjünk gyerekek
Mosolyod vigasztal
Újra itt van
Útközben
Vén vagyok akár a föld

3.1. G 85

Szeretlek, Budapest! / GYÖNGY PÁL válogatott dalai
Bp. : Zeneműkiadó, 1987[?]. - Énekszólam, zongorakísérettel
Budán, kint van egy kis Heuriger
Domboldalon áll egy öreg nyárfa
Felülünk a Göncölszekérre
Ha találsz egy mást
Hol az a dal?
Ír majd
Kecskemét az híres város
Kislány, úgy szeretem és Magát
Madonna drága - Madonna, drága
Mandulavilág
Másról szeretnék beszélni
Mire vársz?
Mondja, volt-e már? - Mondja volt-e már
Peches nő Sári
Romantika pedig nincs
Szeretlek, Budapest - Szeretlek Budapest
Úgy érzem
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3.1. H 46

HAZAI POPSZTÁROK : Kottás album (spirálos)
Emberek, Unisex, Baby Sisters, Manhattan
A szerelem az ennyit ér
Baj van, ha nincs nő
Csak egy nap a világ
Égben írt szerelem
Fogd meg a 2 kezem
Forró szél
Három jóbarát
Hív a nagyvilág
Keresem a lányt
Még egy tánc
Miért kell, hogy elmenj
Őrizz még
Rád gondolok
Rohan az idő
Süt a nap
Száguldj velem
Szép remények
Szeresd a testem, Baby
Szeress
Szükségem van rád
Tábortűz
Távol jársz
Tedd meg velem
Úgy szeress

3.1. G 15
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GÁBOR S. PÁL válogatott dalai:
Találkozás egy régi szerelemmel

Akárhogy nézzük
Ami elmúlt egyszer
Az öreg hangszeren ha játszom
Ez az utolsó tánc
Félig sem szerelem
Fényes utcán
Frédi az autó
Hadd legyek újra gyerek
Hazudhatnám én is azt
Hány éjjel vártam
Himnusz a nyárhoz
Kicsi gyere velem
Lánynak születtem
Megtalálsz engem
Menj el mégha hívlak is
Mert minden véget ér
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Miért miért?
Mindent ami szép
Mondd meg bátran
Nem lehet boldogságot venni
Örökre búcsúzik két ember
Örülni kell
Sírni ilyen nyíltan sírni
Találkozás egy régi szerelemmel
Téged nem felejtlek el
Úgy szeretném meghálálni
Valaki áttáncolt az életemen
Várlak még (Hosszú forró nyár)
Végállomás
Voltál és nem vagy itt

3.1. H 88

HORVÁTH JENŐ dalai: Szép esténk lesz

A foxim
A gyöngyhalász
Álltam a hídon
Baracknyílás idején
De kár a sok veszekedés
Don Pedro
Én nem fogok utánad járni
Fekete hajú kis gimnazista voltál
Gyere, ülj kedves mellém
Köszönöm azt
Ma este nem gondoltam rád
Még néhány perc, és éjfélt üt az óra
Mister Bill (Pingvin fox)
Most látom csak, mennyire szeretlek
Nem mondhatom el
Öregszel, Józsi
Próbáljuk meg újra
Szép esténk lesz
Szerelmi ABC-ben
Te több vagy nekem
Te vagy fény az éjszakában
Tiéd ez a hajnali perc
Tizenhat éves volt

3.1. H 95

HUNGÁRIA kottás album

Régi filmek mozija
Boldogan élj, amíg meg nem halsz
Csavard fel a szőnyeget
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Elöl ül a masiniszta
Hel, rolli, rolli
Ilyen show nem volt még
Koncert a Marson
Limbó hintó
Multimilliomos dzsesszdobos
Pillanatnyi pénzzavar
Rég volt, így volt, igaz volt
Szerelemre hívlak
Szexbomba

3.1. D 52

DÉS DALOK - Válogatás Dés László legszebb dalaiból
A hiába szép
Botladozva
C'est la vie
Csepp a tengerben
Hallgass kicsit
Helló édes
Hóesés
Ma jól vagyok
Megint hétfő
Most kell eldöntenem
Nagy utazás
Olyan szépek voltunk
Puszinyuszi
Süss fel nap
Szerelem első vérig
Tíz kicsi bűnjel
Vetkőzés
Vigyázz rám

3.1. F 46

FÉNYES SZABOLCS: Összecsendül két pohár
Válogatott dalok

A hosszú élet titka
Akkor is fénylenek majd csillagok
Az ember sose tudhatja
Áprilisi tréfa volt
Balalajka sír az éjben
Budapest, te csodás
Csak egy kis szédület
Egy esős vasárnap délután
Fehér akácok
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Fogj egy sétapálcát
Hé, hé, hé, idefigyelj
Itt a luxusvonat
Kedves csirkefogók
Kis hétköznapi boldogság
Köszi-köszi
Küldök néked egy nápolyi dalt
Mi együtt sírunk
Mindig az a perc a legszebb
Neked se jó
Nem nősülök soha
Nékem csak Budapest kell
No, de hogy le tetszett fogyni
Összecsendül két pohár
Rejtély
Te szeress legalább
Ti budai kék hegyek
Valami kis szerelem
Van Budán egy kiskocsma
Van-e szerelmesebb vallomás

3.1. H 88

HORVÁTH JENŐ VÁLOGATOTT DALAI

Az élet megy tovább
Álltam a hídon
Baracknyílás idején
Csak átutazó vagyok itt a földön
Dávid és Góliát
Elfeledlek szép lassan téged
Fekete hajó kis gimnazista voltán
Gyere, ülj kedves mellém
Ha te akarod
Járom az utam
Kőkorszak
Magamba' járok
Ma este nem gondoltam Rád
Mások vittek rossz utakra engem
Mellékutcán
Még néhány perc, és éjfélt üt az óra
Mért sírnál, kicsi rózsabimbó?
Nem mondhatom el
Nem szeretsz Te már
Nem zavarom tovább az életedet
Rád bízom az életem
Romulus
Szép esténk lesz
Te vagy a fény
Tiroli boci
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Úgy múlt el ez a szerelem

3.1. H 95

Hullámzó Balaton tetején : Dalok a „magyar tengerről” / Vál. Vas Gábor.
Bp. . Ed. Musica, cop. 2002.
A Balaton aranyhídja
A Balaton nyárfás partját
A Balaton tükre felett
A keszthelyi főutcán
A keszthelyi kikötőnél
Alkony szállt a Balatonra
Badacsonyi kéknyelű
Badacsonyi öreg nyárfás parton
Badacsonyi öreg nyárfák
Balatoni hajóslegény
Balatoni kis csárdákban
Balaton keringő
Balaton keringő
Balaton közepe
Balatonnak édes vize
Balaton tetején
Befagyott már a Balaton
Csillogó, szép a Balaton
Csopak, Somló, Badacsony
Csuka, potyka, kecsege
Elragadta galambomat a Balaton tőlem
Hullámzó Balaton tetején
Kék Balaton
Kékvizű Balaton
Kékvizű, szép tó
Kigyúlt egy csillag a Balatonon
Kizöldült az öreg Bakony
Öreg halász vén csónakján
Ránk borul a csöndes alkony
Ringató, kék Balaton
Sír a kislány a Balaton partján
Súgd meg, Balaton
Széles a Balaton vize
Tihany partját csókolja a Balaton
Tüzes ború Badacsony
Zúg a vihar a Bakonyba’

3.1. J 63

ZÁMBÓ JIMMY dalainak kottái

A világ lassan útra kész
Azért, hogy szeresselek
Bánatomat dalban mondom el
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Bye-bye lány
Bukott diák
Csak egy vallomás
Egyszer megjavulok én
Engedd, hogy szeresselek
Engedj el
Éld az életem
Ha a tiéd lesz
Harag vagy béke
Jobb volt úgy
Késő már
Készülj fel
Kisfiam (legszebb könnyek)
Mit akar a szív
Mit akarsz a boldogságtól
Ne mondd, hogy nem
Ne szeress úgy
Sírj a vállamon
Szállj velem
Szemeddel látsz
Szeress úgy, ahogy itt vagyok veled
Te vagy, aki kell
Ugye nem bántad meg
Vádol az élet
Valamit szeretnék
Van esély

3.1. I 30

Illés: Újra itt van - (kicsi füzet)

A kugli
Amikor én még kissrác voltam
Az utcán
Eltávozott nap
Elvonult a vihar
Good bye, London
Holdfény '69
Igen
Jelbeszéd
Keresem a szót
Kéglidal
Kis virág
Láss, ne csak nézz
Lehetett volna
Légy jó kicsit hozzám
Little Richard
Még fáj minden csók
Miért hagytad, hogy így legyen
Ne gondold
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Nem akarok állni
Ó mondd
Szemétdomb
Újra itt van

3.1. I 27

Illés: Újra itt van. - (Régi slágerek ma is divatban, 13.)

A bolond lány
A kugli
Amikor
Eltávozott nap
Éjféli esküvő
Élünk és meghalunk
Lehetett volna
Good bye, London
Még fáj minden csók
Miért hagytuk hogy így legyen (Sárga rózsa)
Ne gondold
Nem akarok állni
Ne sírjatok lányok
Nyári mese
Ó, kisleány
Ó, mondd
Szőke Anni balladája
Újra itt van
Valahol egy lány
Valaki kell, hogy szeressen
Vándorének

3.1. I 27

ILLÉS DALOSKÖNYV
A beérkezett levelekre válaszolva
A bolond lány
Add a kezed
A Kati jött
A kugli
Alig volt zöld
Amikor én még kissrác voltam
A szó veszélyes fegyver
A tanárnő
Az ész a fontos
Az utcán
Átkozott féltékenység
Eljöttél
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Eltávozott nap
Elvonult a vihar
Emlék M.-nek
Emlékszer, esténként
Élünk és meghalunk
Good Bye London
Holdfény '69
Igen
Ígérd meg
Itt állok egymagam
Jelbeszéd
Keresem a szót
Kéglidal
két év nem sok
Kis virág
Különös lány
Láss, ne csak nézz
Lehetett volna
Légy egy napra a kedvesem
Légy jó kicsit hozzám
Little Richard
Még fáj minden csók
Miért hagytuk, hogy így legyen
Mindig veled
Mondd, hogy nem hiszed el
Ne gondold
Nehéz várni
Nem akarok állni
Nem érdekel, amit mondsz
Ne sírjatok lányok
Nézz rám
Nyári mese
Ó, kisleány
Ó, mondd
Reklám úr
Régi dal
Rock and roll Rézi
Sárga rózsa
Sárika
Szemétdomb
Színes ceruzák
Ta-tarada-dam
Te kit választanál

3.1. K 17

KARÁCSONYI ALBUM : 1936-37.
Egy rendes kávéházban
Göncöl szekér az égen
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Holdas éj a Dunán
Jó volna boldog lenni teveled
Merci bien
Mon ami
Szerelmes belém
Szeretném a boldogságot egyszer megtalálni
Szívemből egy zengő keringő zenél
Tudom is én
Úgy szeretem
Az én rózsám vasutas
Június, július, augusztus
Kár, hogy úgy fél
Kicsi lány
Nekem úgyis maga kell
Nyáron a párom egy vadevezős
Sárga a keszkenőd
Török-szegfű liliom
Elég volt már a szerelemből
Én mindig csak adtam
Kis kocsma, kis pörkölt
Lillafüredi emlék
Mondd, mért születtél
Mutyiba
Nyár lehetne télen is
A boldogságot nem lehet megvenni
Dal a szívről
Felhőzik a Tiszavirág lelke
Ha én gazdag lennék
Két kis fehér bárányfelhő
Mért hitte, mért hittem a szavának
Nyárfa-erdőt búsan járom
Perbe szálltam a szívemmel
Szeretnék egy percet százszor újra élni
Virágos kis ablak

3.1. K 17

KARÁCSONYI ALBUM : 1937-38.
Adjál kölcsön ötven pengőt
Egy diszkrét kis lakás
Egy hangulat
Ezen a nyáron
Gyertyafény
Juliette
Ne kérdezd tőlem
Ne legyen tavasz
Szép a világ, széles a világ
Teneked adom a lelkem
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Tíz után
Van egy zon-zon-zongorám
Az asszony ingatag
Azt mesélik a lányokról
Csau-csau
Drágám ez a zeném
Ha van rá mód
Két hód fődje – Két hold földje
Megkérdezem a szíved
Ne szeress, ha nem muszáj
Nyári fecske
Szép divat a szerelem
Akinek egy szív kell
A muzsikusnak dalból van a lelke
Hol találkozunk ma este
Kis levél
Legyen ez a könnyes kis dal
Még nem tudom a nevét
A berek, az erdő
Ellopták a szívemet
Gyere velem a bálba
Két könnycsepp
Megugrattak Hortobágyon
Nem tudom az életemet hol rontottam én el
Szív nem tudja
Valamikor ablakodhoz

3.1. K 17

KARÁCSONYI ALBUM : 1938-39.
Egy szót, csak egy szó akarok
Én a pásztorok királya
Jóska, levelet hozott a posta
Ma éjszaka
Ma éjszaka, ha ráér
Nincs én nékem fogatom – Nincs énnékem fogatom
Egy édes
Fütyül a rigó
Ha valaki szereti az urát
Ha valami jobbat tudna
Kocsmajáró korhely lettem
Péntek Rézi induló
Találtam egy ragyogó csillagot
A házunk tetején zsupfödél van
A szeme két kék ibolyaszem
Azért van a szív
Csak egyszer mondja azt
Egy szerelmes tangót sír a hegedűm
Hiába lennék hű
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Már én csak ilyen vagyok
Mon amour
Szereted-e még a kék ibolyát
Volt-e már szerelmes
Barna lány a babám
Bogyó, bogyó, szőllőbogyó – Bogyó, bogyó, szőlőbogyó
Ha meguntál édes rózsám szeretni
Megeredt az eső
Repült szellő
Roskadozó kicsi kunyhó
Szeretem a kertet
Te akartad, hogy így legyen
Törött ablakomon
Túljutottam mindenen már
Az egyik ember boldogul, a másik lent marad
Hegedű
Két szívet, két szívet kötöttünk mi össze
Ma lettem húsz éves
Románc

3.1. K 17

KARÁCSONYI ALBUM : 1943-44.
Tábori levelezőlap = Jó éjt, drága kis hadnagyom
Keszthelyi csárdás
Az éjen át, a tűzön át – Az első csókod
Csak egy kézfogás volt
Régi, kopott kis imakönyv
Üzenet = azt szeretném tudni kérem, hol van az a posta
Mire gondol hadnagy úr
Hunyd be a szemed
Nem bánom történjen bármi
Hogyha néked hinni tudnék
Neked a búcsú sose fájjon
Pajtás, pajtás
A kék Dunán, a Zsófián
Luiza csárdás – Lujza csárdás
Csak egyszer lehet igazán szeretni
Mit tudom én
Pippo nem tudja – Senki sem tudja
Tisza partján
Leszaladt egy csillag
Kimegyek a temetőbe
Hova lesz a hulló csillag
Hazaszeretet
Valahol Oroszországban – Sokkal jobban szeretlek
Elfogadsz-e így?
Gá-gá – Kicsi liba, liba
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Mariettám
Jaj, maga csak bolondozik velem
Viszontlátásra hadnagy úr
Hívlak akkor is, ha nem jössz
Tíz óra múlt
Nápolyi dal
Száz piros rózsa
Egyszer csak mindennek vége lesz majd
Mért fáj a szív
Bár a szerelem ingyen van
Espresso keringő
Répa, répa, sárgarépa

3.1. K 17

KARÁDY KATALIN legkedvesebb dalai
Hamvadó cigarettavég
A kettőnk életét
A szívem megdobban
Bánatos út
Drágám, néha téved az ember
Drágám, te vagy első
Egyszer csak mindennek vége lesz majd
Egy szédült pillanat
Fogadj el engem
Gyűlölöm a vadvirágos rétet
Halálos tavasz
Hamvadó cigarettavég
Hiába menekülsz
Holnap, ki tudja, látsz-e még
Honvágy (Idegenben keserűbb a sírás)
Hunyd be a szemed
Majd ha újra sírni tudsz
Megbocsátom néked
Mért fáj a szív
Mért szeretlek úgy
Mindig az a perc a legszebb
Munka után, estefelé
Neked a búcsú sose fájjon
Ne kérdezd, ki voltam
Nincs kegyelem
Száz panasz ég a dalomban
Szeretnék valamit kérni
Tavaszi álmok idején
Tiszavirág a mi szerelmünk
Tudom, hogy vársz
Veled szeretnék boldog lenni

117
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

3.1. K 26

118
Vachott Sándor Városi Könyvtár

KATONA KLÁRI: Mesél a szemed
(Régi slágerek ma is divatban, 18.)
Akit szerettem
A szerelmem voltán
Ez az utolsó
Ébredj, hogy álmod lehessen
Ha a cipőn beszélni tudna
Hol van már
Könnyek nélkül
Menni kell
Mesél a szemed
Ne sírj
Savanyú a csokoládé
Semmit nem jelent
Sohasem kérlek
Szállj kék madár
Szívtelen játék
Talált álmok osztálya
Tíz percet az évekből
Tükörszoba
Üzenet ősszel
Voltál és nem vagy itt

3.1. K 46

KINEK mondjam el vétkeimet - Táncdalfesztivál 1994

Kinek mondjam el vétkeimet (csupán 1 dal!)
3.1. K 57 Kék szeme…/ Tibó [Kiss Tibor] dalai. – Miskolc, Koncert 1234 Kft., [2007?].
Amikor a szívem úgy dobog
Angelina
Arra születtem
Be kell rúgni
Becs szó
Csókolj csak ezt akarom
Dári dáridó
Egy őrült római vakáció
Elpihent a szél
Ez nem szerelem
Fehér karácsony
Futok a szívem után
Gyere haza boldogság
Gyere, táncolj, cigány lány
Hogy tudnálak elfeledni téged
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Hol a szerelem
Hol késel szerelem
Jó bor kell
Kati ugye engem szeretsz
Keresem a kék eget
Kezdjük újra
Készülj hozom a boldogságot
Kék a szeme
Kihunyt egy csillag
Laura
Légy a mindenem
Mért kell mindig csalódnom
Mindig rád gondolok
Nálad is hasonló
Nálunk a buli
Nem tudlak elfeledni téged
Őrült éjszaka
Össze-vissza szédíted a szívemet
Pillem, pillem
Rohanok egy boldog perc után
Rossz fiú
Selavi
százszor is
Szerelem az első pillantásra
Szerelem kell
Szuper buli
Ugye te is akarod
Vén hold
Viszlát

3.1. K 66

Vasárnap / KOMÁROMI PISTI dalainak kottái
Bp. : Solo Music Zeneműkiadó, 2002. - Énekhangra, gitárjelzéssel
A megbecsült
Ajándék
Amíg élsz
Boldogság és bánat
Búcsú
Észrevétlen
Fogadom
Ha könnycsepp lennék
Ha könnyes a szemünk
Ha megszólal egy szív
Ha szíved nincsen
Ha úgy érzed
Hajótörött
Hinni kell
Hol vagy kisfiam
Ideköt minden
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Jutalom
Karácsony
Karolj belém
Maradj még
Mosoly az arcokra
Soha
Széles ösvény
Szirmok illatán
Üvegbe zárt napsugarak
Üzenet
Vasárnap
Veled

3.1. K 70

KORDA GYÖRGY - BALÁZS KLÁRI:
Szeressük egymást gyerekek
(Régi slágerek ma is divatban, 17.)

Aki melletted él
Akkor voltam bolond én
Amíg csak élek
Becsaptál
Égig érnek fák
Én megálmodtalak
Fáj a szívem valaki után
Felejtsd el, hogy szerettelek
Honvágy (Idegenben keserűbb a sírás)
Hot dog
Így lett az élet újra szép
Két név egy bérház oldalán
Lady N
Sajnálom, nem te vagy az első
Száz éve már
Szeressük egymást gyerekek
Szeretni kell
Szomorú vasárnap
Találd ki gyorsan a gondolatom
Téged tőlem már nem vehetnek el
Ugye szeretsz még
Visszatérek én

3.1. K 79

KOVÁCS KATI: "Úgy szeretném meghálálni"
(Régi slágerek ma is divatban, 7.)
A régi ház körül
A történtek után
Az én időm
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Bolond pár
Én igazán szerettelek
Ha legközelebb látlak
Hogyha most elhagysz
Holnaptól nem szeretlek
Hull a hó a kéklő hegyeken
Jaja, nem vigyáztam
Johnny
Keserű a méz
Mindent, ami szép
Most kéne abbahagyni
Nálad lenni újra jó lenne
Nem leszek a játékszered
Rock tanóra
Találkozás egy régi szerelemmel
Úgy, mint ő
Úgy szeretném meghálálni
Volt egy régi nyár

3.1. K 75

KOTTÁS DALOSKÖNYVEK (egybekötve 9 db.)

28. sz.

A te szerelmed
Az én hangszerem a rádió
Csak néztél rám
Érzem a tavaszt
És jött a zápor
Ha akarod
Halló, Irén!
Hogyha Venezuelában
Millió szentjánosbogárka
Nehéz az igazi megtalálni
Nekem egy erényes férfi kell
Nevetni kell
Oly szép a pesti utca tavasszal
Őszi szél
Tá-tá-tá-tititi
Tessék
Többről szó se lehet
Valaki miatt

33. sz. A szája meggypiros
Autostop - Autóstop
Álmodozás
Csak egy korty
Csavargó fantáziám
Egyik nap múlik a másik után
Egymáshoz ért csendben az ajkunk
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Emlékül Moszkvának
Ez az!
Gézengúz
Gyere a zöldbe
Hold ragyog a Dunán
Írógépen lekopogom
Mindig eszembe jársz
Szeress
Szia
Tudom, hogy mosolyogsz rajtam
Veled szemben
Végtelenül
38. sz. A túlsó parton
Bossa nova
Egy pillanatra
Hiába, Pest az mindig Pest
Hogy én vagy ő
Kék a te szemed
Kicsi római lány
Kőszívű leszek
Magdaléna
Mióta megtanultam
Muzsikáló képeslap
Pesti séta
Sír a baba
Sokkal szebb vagy ma
Szeretlek téged
Szívtolvaj
Tetszel nekem
Tudnám csak magázzam-e?
Utazzunk együtt
Hogy én vagy ő
40. sz. Aj-jaj-jaj
Ami szívemen a számon
A szív
Az a jó
Állnék a hegytetőn
Csak
Egy kicsi sportkocsi
Holnap újra kezdjed el
Jaj, az ágyam visszahúz
Jó reggelt szerelem
Jön-e már?
Kezdetnek jó
Mi ez a borzongás
Minden mende monda
Nem vagyok ideges
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Oly durcás vagy
Szépség, jóság, hűség
Vállalom
41. sz. Azt hittem már, hogy elfeledtelek
Dalol a szerelem
Híres város Tempico
Hogyha huszonötször
Hova vezet ez a vágy
Ifjú fekete férfi
Így még soha nem szerettem
Kísértet twist
Kis hétköznapi boldogság
Kleopátra
Mintha tegnap történt volna
Mi van velem
Mondja meg ha szeret
Nincsenek égben az angyalok
Nyáron szép az élet Tihanyban
Szeretnék én is
Tavaszi szél
Vagy mindent vagy semmit
46. sz. Balatoni Loreley
Dal az Erzsébet-hídról
Hé, taxi - Hé taxi
Hiszek
Így lesz jó
Jazz, jazz
Látod ez a szerelem
Menj el
Mindenki volt egyszer fiatal (Teenager)
Nem híres jazz énekes
Örvény ez a szerelem
Száguldó időgép
Szeretlek
Szél jár a tónál
Szigorú tanító
57. sz. Almát eszem
A szomszédban egy néni
Azt mondta az anyukám
De mondd, mi lesz velem
Előbb mint gondolnád
Hónap végén
Jaj, mi lesz velem
Kérlek
Kicsi a bors
Kis papírhajó
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Neked se jó
Ne lépd át a küszöbömet
Persze, neked könnyű
Rózsák, illatozzatok
Sajnálom szegényt, a következőt
Tavasszal foci
[58]. (kék) Giannina
Nem wurlitzer a verkli
A pesti ősz
Járom az utam
Jó éjszakát drágám
Tied e dal
Mi jó barátok vagyunk és nem szerelmesek
Kell
Boldogság nálad lenni
Bár arra nincsen rendelet
Ha megkérdezel
Sohase kérdezd
Elnézlek téged
Csak egy szavadon múlik
Egy pajkos kis mosoly
A mi szerelmünk
Könnyelműség
Semmi az egész
Dú-dú-dúdolom
[59.] (barna)
Férjhez kéne menni már
Én nem akarok mindenáron férjhezmenni
Például te
Nekem a Balaton a Riviera
Ha könnyezni látom a két szemed
Csúnya vagy
Rózsabimbó
Egy személybe' vagy te jó, ámde rossz is
Mikor először csókolt az ajkad
Ne játssz tovább
Ma ne hagyj egyedül
Még el se mentél
Megkérlek ezennel
Várj a kapu előtt
Haragszom néha rád
60. (barna)
Csinálj, amit akarsz
Én, a cinikus
Mért mentél el tőlem
Jó utat
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Imádok élni
Hagyjatok békén
Nem kellemes neki
Menj csak
Ébredj fel
Hóember
Többé ne telefonálj
61. (barna)
Utazás a Holdba
Veled újra kezdeném
Mennyi szép lány él itt Pesten
Egész nap rád gondolok
A szerelem jogán
Ha nem tudnád
Tudod-e, mi a szerelem
Száz ördög
Állj meg egy szóra
62. (lila)
Ne üljön az félszegen, sarokba
Vonatom száguld
Torzonborz
Keresem most is
Nekem se jó, neked se jó
Soha rosszabb ne legyen
Dobszerelem
Soha nem akarlak látni már
Nem vársz az úton
Szeretem a hajnalt... Ki figyel oda?
Őszi eső
Holdfény-ballada
Egy egyszerű melódia
Felejts
Úgyis kiderül

3.1. K 75 KOTTÁS DALOSKÖNYV.
EGYBEKÖTVE: 50, 51, 48,60, 61, 62. kötetek
!50. kötet: - 48. köt: 51 után!
Angela
Csüccs!
Ez az igazi
Élj vele boldogan!
Én egyetértek
fáj a szívem valaki után

Kották analitikus feltárása

Gyűlölöm a vasárnapokat
Kék nefelejcset kap egy szép szemű lányka
Nem kölcsönbe adtam a szerelmem
Nem könnyű félreállni
Nincsen serelem bánat nélkül
Rohan az idő
Szólj csak, hegedű
Zeng a vihar
Zúg a szél

51.
A szél most útrakél
Bumcsili
Csak fiataloknak
Csúnya fiú
Élsz, mint egy alvajáró
Én már megbeszéltem
Fáj a fogam
Légy jó kicsit hozzám
Más az én helyemben sírna
Mért nem te?
Mi fáj?
Mondd, ki után futsz?
Táskarádió
Zongora mellett

!48.
Annyit járok utánad
Barátok nélkül
Csak egyet ints
Drágám, az élet
Furcsa
Megszoktad már
Mért vársz
Nem kell nékem nagyhercegnő
Tépd szét az emlékek láncát
Tokió
Tűnj el
Türelem
Várom a postást

60. kötet:
A kis dizőz
A városi világ
Ásó, kap választ el
Beszéljünk őszintén már végre
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Búcsúzom kedvesem
Csak értem élj!
Debrecen még nem a világ vége
Eltávozott nap
Ez az áldott jó szívem!
Feltámadt a rock and roll
Hajótöröttek
Koldulnék tőled
Színes forgatag (Natasa)
Te mákvirág
Zsindely van a háztetőn
61. (barna)
Utazás a Holdba
Veled újra kezdeném
Mennyi szép lány él itt Pesten
Egész nap rád gondolok
A szerelem jogán
Ha nem tudnád
Tudod-e, mi a szerelem
Száz ördög
Állj meg egy szóra
62. (lila)
Ne üljön az félszegen, sarokba
Vonatom száguld
Torzonborz
Keresem most is
Nekem se jó, neked se jó
Soha rosszabb ne legyen
Dobszerelem
Soha nem akarlak látni már
Nem vársz az úton
Szeretem a hajnalt...
Ki figyel oda?
Őszi eső
Holdfény-ballada
Egy egyszerű melódia
Felejts
Úgyis kiderül
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3.1. K 75 KOTTÁS DALOSKÖNYV.
EGYBEKÖTVE: 63, 64, 65, 67, 69, 70. kötetek
63.
A homályos ablak
A verklis
Bedobtam a leveled a kukába
Fekete beat
Kétforintos fagylalt
Koncert a Marson
Kutyából nem lesz szalonna
Na látja, doktor úr
Nem leszek én a bohócod
Ördögtánc
Rizibizi
Úgy érzem, boldog vagyok!
Utcák
Van egy út
Vigyázz, nagyon vigyázz
64.
A vándor
Bánat úr
Fekete cica
Felmegyek hozzád, vasárnap délbe’
Kék színű luftballon
Különös családom
Majd meglátjuk
Maradj még
Megadom magam
Nem vagyok én apáca
Ó, de csodálatos
Órák
Rézgróf haverom
Szememben könny
Várlak
Virágének
Vörös rák
Zöld borostyán
65.
Ahogy egy szikrától
Boldog kövek
Egy csodálatos valaki
Egy kis békát
Keljfeljancsi

Kották analitikus feltárása

Keserű méz
Kőszínű lány
Köszönöm az ilyen szerelmet
Mézga család
Mi, férfiak
Mikor a tarhonya virágzik
Mondjátok meg Máriának
Negyvenhat éves
Nyári hazugság
„Ő”
Te sem vagy az
Várj te kislány!
Véletlen

67.
Csuda pompás volna
Egy asztal és egy szék
Egyszer majd napfény jön újra
Elmondom a tévében
Elnézést kérek
Ha vár, ha nem
Jöjj ide hozzám
Két név egy bérház oldalán
Késő van már
Könnyezem
Kösz! Most dobtam el
Középkori lovag
Nyári mikulás
Pepita
Sört kérek én
Születésnap egyedül
Verkli-valcer
69.
Autó
Babérfa
Becsaptál
Elcsúsztam a jégen
Ez az elmúlt szerelem
Fekete madár
Kati jött
Kit szeretsz most?
Mikor rád talál a hajnal
Mindenki hazamegy
Nem bánom én
Reggeli dal
Rézkilincs
Szegény Joe
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Szép jó éjszakát
Törött szék
Vádolom
70.
A bűnös mindig visszatér
Az életben mindig fizetni kell
Ez a szerelem
Jaj, minek ide száz szó
Menj utadon
Mezítláb a főúton
Mit tettem én?
Ó, napsugár
Pardon, ez a kezem volt
Peches nő a Sári
Ráz a láz a szerelemtől
Sárga lámpát
Szervusz, te régvárt fiú
Szívem dombján
Új öröm, új csodák
Változnak az idők
Végre, szabad vagyok
Vöröstéglás ház

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL : A „Metronom ’77” dalai : 2.
füzet.
A csapkodó szárnyú repülő
A végtelenből jöttél
Ami elmúlt egyszer
Álomvonat
Átlátok a szemüvegeden
Bennem ég a vágy
Bolond mesék
Bűvös léghajó
Együttlét
Ezüstkék autó
Éj van
Fényes utcán
Hívlak
Már csak emlékemben élsz
Mért lesznek a szép percekből órák
Minden dal – a dalom
Múlnak a gyermekévek
Szép az élet
Táncos lányok

Kották analitikus feltárása

Te úgy mentél el
Tíz percet az évekből
Ugye, volt már így

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 18.
Egy kedves arc
Egy szál gitár
Ez az utolsó tánc
Ez lett a vége
Ha legközelebb látlak
Ha mondanád
Homokóra
Itt van az első hó
Köszönöm a levelet, lányok
Lánynak születtem
Lépjünk le
Még várlak én (Minchido)
Milyen jó így
Ne hagyj egyedül ma este
Ne még
Nem menekülsz
Ó, jössz-e már (Szécsi Pál felvétele)
Ó, jössz-e már (Pantha Rei egy. felv.)
Olyan más lett minden
Óriáspénz
Örökre búcsúzik két ember
Savanyú a csokoládé
Szeretem azt
Tükörszoba
Ugye szeretsz még
Úgy szeretlek én

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 20.
A disco királynő
A harcot feladom
A harmónikás – A harmonikás
Amint a sólyom
Áramszünet
Barátok voltunk
Boldog vasárnap
Bordódi Kristóf
Célfotó
Ének a kiirthatatlan szerelemről
Ének a szerelemről
Ének, avagy jótanács a rosszéletűeknek
Felettünk is elszállnak az évek
Ha a párnám beszélni tudna
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Ha minden elfogyott
Ha nincs mit mondanod
Kapj elő egy lemezt
Kedves, öreg Hold
Könyörgő ének
Köszönöm
Nem kell, hogy csengess
Régi tűz, régi láng (Yesterdays)
Sosem elég
Szomjan halok
Tapsolj, táncolj, örülj
Te hagytál csak el
Úgy elfelejteném
Vártalak
Zöld a hold (I only have eyes for you)

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 22.

Az autóstoppos srác
Álmodd azt
Ballada egy barátom emlékére
Bűnbánó Magdaléna
Ha elfelejteném
Kivel osztod meg az életedet?
Közben szólt a boogie
Mozdulnod kell
Elveszett illúziók
Ez már így szokás
Gondolj néha rám
Ha szerelem kell
Húnyd le a szemed
Király Nagy Ági
Menjünk gyerekek
Mosolyod vigasztal
Útközben
Ellenfény
Gyere közelebb
Mikor megszülettem
Őszintén akarok élni
Valami új kell

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 23.

A kottafej
Egy napig se bírnám nélküled
Elégia
Ellentétek vonzásában
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Lassan száll a köd
Nem hallok rólad mostanában
Rocki, rocki, rock and roll
Van itt ész
Amapola
Éjszaka van
Én már megpróbáltam mindent
Mit ér, hogy emlékezni jó
Most is szeretlek
Nincs semmi baj
Úgy lenne kedvem
Van egy város (Jackson)
Viszlát
Autózás a városban
Disco szerelem
Hej, jó barát
Két kedves szó
Miért forog még a Föld
Néhány őszinte szó

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 24.

Ajándék a sorstól
Aludnod kéne már
A pad
Az életem egy kész regény
Áldott hazám, Argentína (Don't cry for me, Argentina)
Boldogság
Csak egy gondolat
Ha valakiért sírni tudnék
Hófehér papír
Jó lenne, ha táncolnál velem
Lenn, a diszkóban
Mama, kérlek
Minden előttem áll
Mindig tovább
Ne hagyj el engem
Ne zavard a bánatom
Nincs semmi más
Ó, ha rajtam múlna
"O" - mint oxigén
Szex a divat (Etyepetye dal)
Táncolni jó
Volt egy szép álmom

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 26
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A dal
Amíg dobog a szív
A szerelem ördöge
Belépés nemcsak nyúlcipőben
Én sohase búcsúzom
Filléres emlékeim
Kérlek, fogadd el
Majdnem szép vagy
Ott állsz az út végén
Ritmus kell nekem
Szia (uno)
Tizenhat éves
Vándordal
Csak egyetlen egyszer tudsz élni
Lady N
Magányos farkas
Hívnak a fények
Titanic
Tizenöt nyár
Üvegszív
Mindig kell egy barát
R és R
Százszor visszaadok mindent
A jó öreg tér visszavár
Az én időm
Állj meg kislány
Bábel
El kell, hogy engedj
Minek él az olyan
Szülői ház
Vasárnap

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 31.
Fürge rókalábak (Vuk)
Hol van már az a szertelen - Respiro
Látod, ez Budapest
Nem hiszem - Smile again
Ne várd a májust
Sohase mondd
Tied ez a város
Vuk (Fürge rókalábak)
Gyémántmadár
Messze a felhőkkel
Nézz rám
Szállj most fel
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Üzenek (Legyek)
A nővérem holnap már nem lakik itt
Barátnőmnek
Egy lány mondja el
Ilyen a természetem
Családi roki
Magányos szívek klubja
Szerencsevadász
Ajánlás
Amerika
A vurstli
Az első nyolcvan év
Különvonatok
Szólj, kedvesem
Alkohol blues
Asszonyt akarok
Átlagember
Billy, a kölyök
Mobilizmo
Oh, yeah - In memoriam Beatles
Varjúdal
Hey, Mary
Lakótelep
Mikor Szekszárdra készültem
Országút vándora
Száz meglepetést hoz a nyár
A boldogságból sosem elég
Az idő pályaudvarán
Szerelmes a lányom

3.1. K 89

KÖNNYŰZENEI KOKTÉL 33.
A bőrjakós srác
Annyi baj legyen
Anyuka vár
Ugye magányos vagy (Are you lonesome tonight)
Álom volt csupán az életem
Blanka
Boldogság, minden ember vágya
Csak ezt az éjszakát (Give me your heart tonight)
Dúdold el
Ergo: létezem
Furcsák ma a szemedben a fények
Gyerünk, srácok
Halló itt vagyok
Így legyen
Kártyaszerelem
Könny nélkül siratom
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Holnap majd - Manana, tomorrow
Mosolyalbum
Most élsz
Nem hozol több rózsát
Nem kell már senki más
Nem pénzkérdés a boldogság
No Miss
Orient Express
Találd ki gyorsan a gondolatom
Táncolj, hogyha kedved van
Words (Néha könnyű egy szó)

3.1. K 68

KONCZ ZSUZSA: "ROHAN AZ IDŐ" (Régi slágerek ma is divatban, 8.)
Kis herceg
A szerelem hív
Az én világom
Bordódy Kristóf
Csillagvirág
Egy év elmúlt
Élünk csendesen
Hogy mondjam el
Holnapra kész
Itt a két kezem
Kornél és Elvira
Különvonatok
Légy óvatos
Mama, kérlek
Micimackó
Mit tegyen egy kislány
Nem kérek áldást
Rohan az idő
Szólj kedvesem
Új dal
Zöld szemem kék

3.1. K 69

KOÓS JÁNOS: MICSODA NAGYSZERŰ DOLOG
(Régi slágerek ma is divatban, 16.)
A férjek egyenjogúsága
Akit szeretnek a lányok
Az öreg hangszeren ha játszom
Az vessen rám követ
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Egy szál gyufa is elveszti a fejét
Egy úr a tükörbe néz
Ez a dal - az a dal
Hófehér papír
Jó volna hinni még a boldogságban
Kapitány
Kislány a zongoránál
Letörlöm a könnycseppet az arcodról
Ma nem várlak hétre
Micsoda nagyszerű dolog
Mi együtt sírunk és együtt nevetünk
Mi, férfiak
Minket a bánat hozott össze
Mondjátok meg Máriának
Mr. Bamba
Nem baj, ha múlnak az évek
Nyári hazugság

3.1. K 68

KONCZ ZSUZSA: VALAHOL

A szerelem hív
A város fölött
Állatkerti útmutató
Bordódi Kristóf
Csak egy dal
Csók nélkül képtelenség
Ezerkilencszázhatvannégy
Élünk csendesen
I love you
Kis Virág új útra indula
Könnyű kis kabátban
Légy óvatos
Mama, kérlek
Minden előttem áll
Mindenki egyetért
Nem kérek áldást
Őszinte bohóc
Valahol
Veszteségek
Véget ért egy fordulat

3.1. K 68

KONCZ ZSUZSA: ARANYALBUM
1966
A Kárpáthyék lánya
A széllel szemben
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A város
A város fölött
Altató
Amikor
Amíg emlékezünk
André, je t'aime
Az első nyolcvan év
Az első villamos
Állatkerti útmutató
Barbara
Betlehemi királyok
Bordódi Kristóf
Csak egy dal
Csillag Hajnalka
Dúdoló
Egy év elmúlt
Egy lány sétál a domboldalon
Előszó
Elszállt a nyár
Ez az a ház
Éjféli esküvő
Élünk csendesen
Én nem tudtam azt kérem
Gyerekjátékok
Ha én rózsa volnék
Ha fordul a világ
Hej, tedd rá
Hej, tulipán
Hé, mama
Hogy mondjam el
Hová tűntek
I love you
Illúzió nélkül
Itt a két kezem
Jelbeszéd
Jöjj, kedvesem
Keresem a szót
Kertész leszek
Későre jár kedvesem
Kis herceg
Kis virág
Korai még
Kornél és Elvira
Ma végre jó a kedvem
Mama kérlek
Margarita
Micimackó
Miért hagytuk, hogy így legyen
Mire felnő a gyerek
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Miszter alkohol – Mr. alkohol – Mister Alkohol
Mondd el, ha kell
Ne add fel
Ne vágj ki minden fát
Nem kérek áldást
Őszinte bohóc
Rég elmúltam hatvan éves
Rég volt, szép volt
Rohan az idő
Régi dal
Százéves pályaudvar
Szentiván
Szél hozott, szél visz el
Színes ceruzák
Szólj, kedvesem
Szőke Anni balladája
Te is tudod
Új dal
Valahol egy lány
Valaki kell, hogy szeressen
Valamikor gyerekek voltunk
Veszteségek
Vigyázz, ha jön a vonat
Volt egyszer egy lány
Zeng az ének
Zöld szemem kék

3.1. L 34

Latin-amerikai dallamok
Bp. . Solo Music, 2003.
Adelita
A kuka radzsa – La Cucaracha
Bamba – La bamba
Egy kóbor fecske – La Golondrina
Egy mexikói farmon – Alá en el rancho grande
Éjjel-nappal lobog a lelkem – La cumparsita
Guantanamera
Hajnali zsoltár – Las Mananitas
La Paloma
Nagy út áll előttünk – El Condor pasa
Ne hagyd el soha – El choclo
Szinyo-rita cha-cha
Tico-tico

3.1. L 44

John Lennon. – Zeneműkiadó, 1981.
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Help!
I want To Hold Your Hand
She Loves You
Yesterday
Üzenet John Lennonnak

3.1. M 20

MAJLÁTH JÚLIA: NEM ADLAK MÁSNAK - válogatott
dalok
Amikor virágba borultak az almafák
Autóstop
Elkapott engem a szerelem
Élj vele boldogan
És nem is gondoltam rád
Ha nem szeretsz, beugrom a Dunába
Hiszek
Így szép az élet
Imádok élni
Jaj nekem
Kezek
Köszönöm, mama
Lassanként
Levél a férjem kolléganőjéhez
Mézeskalács szívet
Mikor a lányok hátranéznek
Nem adlak másnak
Nem éri meg nekem
Nem szabad elsietni
Nem vagy te Néró
Nem várok holnapig
Rövid az élet
Szeretném bejárni a földet
Többről szó se lehet
Valaki kell nekem is

3.1. N 13

NÁDOR ALBUM : I. - 1931-33.
: Hangosfilm, operett, nóta, tánc

24-ik Nádor album:
Hófehér
Hollywood
Száll az alkony
Azt hiszem, maga lesz az igazi
Lesz még hely a maga szívében
Agyő babám
Mondja kis pilóta
Ben Akiba
Miért szeretem úgy?

Kották analitikus feltárása

Színarany a szívem
Ne sírjon értem Rózsikám
Sokat szerettem
Sajnálom, hogy így történt
Hiába tagadod
Irma még
Imádom asszonyom
Jaj, de ismerős maga nekem
Én nem tudom, hogy miért szeretem magát
Szerelmet vallok magának rádión
Minden álom egyszer véget ér
Az egyiknek sikerül
Amikor az erdőben
Itt hagyom a falutokat
Édesanyám öleljen meg utoljára
Gólyafészkes kis ház
Vannak el nem csókolt csókok
Kalapál a szívem
Nem vagyok én olyan szegény
Képes levelezőlapra
Kökénybokor
Piros pünkösd napján
Régimódi nóta
Veszélyes a Balaton
Vidd el a szívemet
Tavaszi szerelem
Nem megyek már soha többé felétek
Eladtad a boldogságunk
Ahogy engem ver az isten
Kis házamról lefútta a szél a fedelet
Ott, ahol a Maros vize
De jó vóna, ha vóna
Favilla, fakanál, fatányér
Ha meghülök, kinyitom a bicskámat
25. album
67. oldaltól!
Addig verem magát, amíg hű lesz
Az enyém a bánat
Bolygó lélek
Február
Köszönöm, hogy imádott
Nem vagyok az első
Ó mért oly későn
Szeressük egymást gyerekek
Úgy integet a pálma
Én arra születtem, hogy szeressenek
Ezen a nyáron szalma vagyok
Feledni nem tud maga sem
Ha nem lennél boldog
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Haway gitáron de szép a tangó
Hazudni kell
Megy a juhász a szamáron Szegedre
Nagysád nagyon csi-csi-csinos
Nem kell a babámnak szép bunda
Nem szabad boldognak lenni
Ne törődj semmivel
Ne tudja meg senki
Úgy még sohasem volt
Úgy várok magára
Azt a fehér rózsát
Bazsalikom, begónia, rezeda
Búsan szól a kecskeméti öreg templom
Csak egy szál virágot
Csipkerózsa
Legszebbik virágom a szép fehér rózsa
Maga tanított meg szép asszony szeretni
Mikor azt a fehér rózsát
Ne bántsátok a mulatóst
Ne gondold, hogy az a tavasz
Oda van a virágos nyár
Patyolatos fehér kezek
Szegény vagyok
Szól a nóta szomorúan
Vadvirágos réten jártam
Virág volt az álmom
Azt mondják, hogy kék a Duna
Csak mi ketten tudjuk
Göncölszekér csárdás
Hosszúlábú gólya
Sári gyere ide
26-ik Nádor album
Megyek a főpostára
Engem a tavasz itt felejtett
Egy kis csők még nem a világ babám
Bujdokolva járok
Kártyaszerelem
Ködbe borult már a határ
Csendes ember lettem
Párisban – Párizsban
Csillagok
Ezzel a kis dallal üzenem
Nem szabad a szerelemmel játszani
El akarom felejteni
Tavasz felé
Félegyházán fütyül a gyorsvonat
Nekem egy rendes kis nő kell
Van-e pajtás dohányod?
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Ki tudja előre azt
Szeretnék még egyszer húszéves lenni
Pénztárcámnak üres a belseje
Tudod-e, hogy mi a szerelem
Ne játssz a szívvel
Én megbuktam az élet iskoláján
Énnálam egy boldog óra nagyon ritka vendég
Gyöngyvirágos kiskertedben
Két lánya volt
Eltörött a hegedűm
Bakony felől fúj a szellő
Volt egyszer egy fehér rózsa
Ezüst kicsi fésűd
Azért, hogy én iszogatok
Ha egy őszi estén
Eszem azt a kis kezedet
Csendes lett a falurossza
Fehér galamb száll a falu felett
Harmadnapos kis menyecske
Hogyha egyszer a szerelem
Két ökröm
Hányszor mondjuk azt egymásnak
Öreg cigány, kopott cigány
Rozmaringos kalapom
Szép a rózsám
Messze van a nyíregyházi kaszárnya
Manapság egy új szokás jött
Jegenyefák Arra alá vörös az ég alja
Suba alatt
Rózsavölgyi album : 1933-34
A férjem szerelmes belém
Pardon, hogy megszerettem
Kár, hogy elvirult a nyár
Kislány úgy szeretem én magát
Két teríték lesz
Fütyülünk rá
Egy kicsit veszélyes
Csak a régi
Lieb mich szívem
Én télen, nyáron röhögök
Egy dalt röpít s szél
Édes kicsi Jeanne
Többé már ne hívjon
Jó a két szemébe nézni
Szemébe nézek asszonyom
Mért kegyetlen szép madonna
Szeretnék egy új szívet
Csak hagyjuk kérem
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Viola virágom
Minden jó családban
Barátom
Madonnám, az élet tűzporos virág
Én megcsaltalak százszor
Sose búsulj rózsám miattam
Amíg csak a szívem dobog
Az asszony és a tükör
Dal az anyámról
Régen hallgat a hegedűm
Tüzes ború Badacsony
Nagykőrösön örökösön
Májusi szép éjszakákon
Kék búzavirág
Pejkó lovam
Van nekem egy gerlicém
Dér hullott már a rózsára
Nem szégyen a szegénység
Kökényesi lányok
A te esküvőd lesz az én temetésem
Be van írva a jegyzőnél
Bárd Karácsonyi albuma 1933/34 – 251. oldaltól a kötetben!
Egy csók és más semmi
A sült galamb
A házunk tetején
Egy kis édes félhomályban
Juszt is a maga felesége leszek
Megver a rózsám
Feledje a nevemet
Egy éjszakát
A Horváth-kerti fák alatt
Chanson / Eisemann Mihály
Van egy kis spórolt pénzem
Hiába minden, szeretem
Lecsó
Én nem szeretek mást csak téged
Minek is van szerelem
Hapták, tisztelet a szesznek
Van egy kis viskóm Pomázon
Egy kis rúzs
Az, amit úgy hívnak, hogy szerelem
Higyjék el, direkt egyszeregy
Tépheted te a lelkemet
I love you
Ne sírj anyám
Nem sírok én
Lilián
Egy csókot adni lehet
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Sebaj babám

3.1. N 13

31. NÁDOR ALBUM : I. - 1938-39.
: Hangosfilm, operett, nóta, tánc
Akár nyár van, akár tél
Bocsássa meg
Csak azért szeretem
Csak én belém szerelmes a babám
Drágám, néha téved az ember – Drágám néha téved az ember
Egerbe
Feketeszárú cseresznye
Fogadj el egy jó tanácsot
Higgye el, hogy csak magát imádom
Jolly Joker
Kis Komárom
Ma este a Burgban
Maga szép
Magát sem a szíve fogja megölni
Mondd meg nyíltan, mért haragszol
Neked akkor is hiszek
Nekem már nincsenek álmaim
Nem meggy a meggy, ha cseresznye
Nem titok
Nincs nekem egy nyugodt napom
Rózsafa virít
Van valami édes a tavaszban
Álmodja – Lavotta első szerelme
Az esküvődön én is ott leszek
Mindenki asszonya lett
Nem leszek én mással boldog
Sárga levél
Amikor a fénylő
Amikor majd nem leszek már
A te nótád
Az asszony ha veszekszik
Egy krajcáros levélpapír
Hallod-e te kócos
Még enyém sem voltál
Nagy kátyúban elakadt a szekér
Nem átkozom ibolyakék szemedet
Nincsen nagyobb boldogságom
Sárga libaláb
Sose vagyok józan
Szép a babám fekete szeme
Tagadom, tagadom
Váradiné, Váradiné
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31. NÁDOR ALBUM : II. - 1939.
: Hangosfilm, operett, nóta, tánc
Hazudik a muzsikaszó
Elkerülsz, mert szegény vagyok
Rózsabokor a domboldalon
Nem bírok a bolond szívemmel
A virágnak megtiltani nem lehet
Vörös borban
Küldök néked egy nápolyi dalt
Királynőm
Add kölcsön a piros szádat
Ripityom
Tükrös piros szív
Egy kellemes, egy jellemes
Vasárnap kirándulunk
Nem járok és zakóba’
Ki tudja miért
Csak egyszer mondd, hogy jöjjek érted
Téged látlak minden éjszakán
Londoni leány
Szeretem a kertet
Piros pipacs, kis virágom
Csupa sár a tenyerem
Ha az enyém volnál
De szép egy május éj Havajban
Imába foglalom nevét
Csak meg akarom kérni
Mi van a zenébe bent
Én nem járok már többé randevúra
Koldus vagy királylány
Mondja, mit csinál?
Nem az a sok lehulló könny
Ezüst nyárfa levele
Nótás lelkű igaz ember
Késő
Szép szőke tündér
Egy asszonyért
Szőke hajú kislány
Csók próba
Írt a babám
Tatai csárdás
Magáról álmodtam
Legényök nótája – Legények nótája
A becsali csárda fala
Szabad a madárnak
Búra, búra, búbánatra születtem
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34. NÁDOR KARÁCSONYI ALBUM : 1941-42
: Hangosfilm, operett, nóta, tánc
A gazda rétre megy
Azért érik a fákon a cseresznye
Azt a két szép szemét
De könnyű elköszönnünk
Egy szép picike eszkimó a babám
Fülemile
Ha elbúcsúzom
Ha tudnák, hogy én mennyit sírtam
Holnap, ki tudja látsz-e még
Kevés nekem
Lemondás – Hideg szobor vagy
Ma délben volt az esküvőd
Ma este nem gondoltam rád
Magának mindegy, ha el is hagyom
Minden új szerelem hajnalán
Néha azt hiszem, hogy jobb is így
Nem felejtem azt a percet
Nem kell más
Nincs annyi kincse a világnak
Pesti éjszakák
Toledóban
Tudom, ma arra járt
Vádolsz
Van egy világ, mesevilág
Valakit imádok
Vasárnap reggel
A csillag is szebben ragyog
A csitári hegyek alatt
A fiskális
Az életem éjszakáin
Azt az egyet sose hittem volna
Erdély felé
Ha meghalok csillag leszek
Hiába süt a világra
Ilyen járás nincs is több a megyébe
Lefutott egy csillag
Megkérdezem a jó édes anyámat
Minden piros, fehér rózsát
Molnár csárdás
Ne hidd el, ha azt mondják
Sose kérdezd
Szomorú a nyárfa erdő
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NÉPSZERŰ ZENEMŰTÁR I. : 1920-30.
Hogyha lát is nap-nap után
Hogyha kinyitom a számat
Sóhaj / Nádor Gyula
Siratja Víg Erzsébet
Orgonavirág dal
Nem élet már ez az élet
Rózsafa dal
Mit ér nékem már az élet
Cigány úr uraságát
Nóta a tót Hankáról
Hej, hogyha egy cigányrajkó
Ne legyen szerelmes kisasszonyom! – 17. p.
Carmen / G. Bizet : Grosses Potpurri. 21. p.
Hidd el, babám
Fiesta
Még majd visszahív
A nyavaja törje ki a barátom
Sárgaságba esett az én rózsám
Miért is vagyok szegény
Ne törődj semmivel
Minden úgy lesz, ahogy te kívánod
Az én babám egy fekete nő
Volt egy galamb
Itt ülök a temetőben
Vannak az életben percek
Aurevoir
Magának hazudni kell
57. p.
Gyere haza, minden meg van bocsájtva
Az utolsó rózsa / Flotow: Márta c. operából 63. p.
Hát érdemes volt
Hej rózsám
Jaj cica! – Jaj, cica! - Csárdáskirálynő-ből
Szép volt, be szép
75. p.
Te rongyos élet!
Az asszony összetör!
Álom, álom, édes álom…
84. p.
Szép város Kolozsvár / Kálmán Imre: Marica grófnő
Katika, Pannika
Pardon, pardon
Kis hugom, légy vidám
Ne szólj kicsim, ne szólj
Imádom a pesti nőket – Mond meg, hogy imádom a pesti nőket
Hullámok felett / Rosas
Rákóczi induló – zongorára átírva! 105. p.
Krasznahorka büszke vára
Mért hazudtad azt, hogy szeretsz
isten veled páros gerlice galambom
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Szabad
Csak annyit mondj
Keringő / R. Schumann
Panaszkodom embereknek
A csizmámon nincsen kéreg
Jár a kaszám, vág az éle
Tele van a kicsi kerted
Három deci kadart ittam
Tavaszi dal : a Walkür c. operából / R. Wagner
120. p.
A pesti gyors
Decemberben láttam meg a jégen
Topánkában tanultam meg a járást
Édesanyám a kendőm
Messze szálló fecskemadár
Esőben, sárban
Szeretem a kertet
Szőke kislány, két szemednek
Dal az esthajnali csillaghoz – Dal az esthajnalcsillaghoz / R. Wagner: A
Tannhauser
Recece nem vagyok és kapitány
Ha te tudnák, hogy szeretlek
Kilencet ütött az óra
A gőzösnek hat kereke
Don Pedro / Vas Henrik
138. p.
Nem neheztelek / R. Schumann
Badacsonyi kéknyelű
A tavaszi napsugártól
Dal szöveg nélkül / Csajkovszkij
Hallgatom a szívem
Budapesti csárdás / Seress Rezső
147. p.
Nem lehet egy gerlicéből gólya
Juhászlegény, szegény juhászlegény
Halvány színű kis levél jött
Egy kézfogás csak
Csendes kávéházban
Ha felöntött valaki a garatra
Koronázási induló : A Próféta c. operából / Meyerbeer
Süt a mama
Rigó, rigó sárgarigó jó neked
Könnyű keringő / Mozart
Szép asszony
Ha mást szeret
Rózsabokorban jöttem a világra – 166. p.
Vegye úgy
Valse – Keringő : Op. 34. No. 2. / Chopin
Házunk tetején zsupfödél van
Túl szép vagy kislány
Feketeszárú cseresznye
Tarló felett száll a madár
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Fordulj el, ha találkozunk
Talán mégis szeretett
Borítsunk fátyolt a múltra
Magyar cigánydal
Nem ígérem, hogy meglátlak
Árok is van

3.1. N 68

NÉPSZERŰ ZENEMŰTÁR II. : 1920-30.
Tavaszi hangok / J. Strauss 2. p.
Öreg nóta, régi nóta
Ne jöjj hozzám szerelemmel
Nékem is van ünnepnapom
Hogyha nem megy Mohamed a hegyhez
Mindig rólad álmodom
H én király volnék
24. p.
Violetta / Verdi: Traviata
Könnyű lovasság – nyitány / F. Suppé
38. p.
Elküldöm a…
Voltál-e májusban Bécsben? 43. p.
Tavasz volt amikor 46. p.
Muzsikálnak…
48. p.
Korhely nóta
49. p.
Ezer rózsás kiskertedben
52. p.
A villámló éjben… 54. p.
Bordal / Lányi Viktor 56. p.
Ha szívemnek szárnya lenne
Világoskék a Csillagos éjszaka / Balázs Árpád
60. p.
Álom-álom, Földre tévedt álom / Balázs Árpád
62. p.
Mint a harmatcsepp tikkadó virágra
Te csodaszép / Reményi Béla
Szívem ne fuss egy szív után
Éjfekete szemeidnek
Ne mondja senkinek
Az életem olyan volt
Öreg cigány
78. p.
Pusztulóban van a kis kert
Öreg cigány, kopott cigány
Fehér kis kezedet
Te loptad el a szívemet
Amióta elhagytál galambom
Ha én egyszer király lennék
Azelőtt ha piros rózsát láttam
Vallomás / Kárpát Zoltán
96. p.
Feledd el a múltat
Nyílnak-e még rózsák
Ma este a lelkem jár hozzád

Kották analitikus feltárása

151
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Álom és valóság
Dal szöveg nélkül
Íme az ember
Csak egyszer mondanád
Tíz pár csókot egyvégből
Volga keringő
El relicario
Ay Cipriano! / Martinez
Szerenád / Várady Aladár
A kanyargó Tisza partján ott születtem
120 p.
Nem akarlak látni
A molnárné / T. Frank
Dorozsmai templom tornyán
Eljött hát a vőlegény / Lehár Ferenc
Halkan száll a holdsugár / Stolz Róbert
Ki vagy hát, te tündér lányka
Csibém, szavamra furcsa lettél
Lengyel románc / Lehár Ferenc
Oh drága nőcském
Levél ária : Rip van Winkle c. operettből 145. p.
Pávián
Erről a valcerről álmodtam én / Straus Oszkár
Minden este frakk és klakk
Sári szentem
Hi-hi-hi! Hü-hü-hü! Hu-hu-hu!
Teddy’s Hoiliday
Manci gyere hát…
Telefon dal
Dal a cipőzsinórról 169. p.
Megkeresem a szívem
Most van a nap lemenőbe
171. p.

3.1. S 67

SLÁGERMÚZEUM
Egybekötve: 3., 10., 12., 16. 17. 21. számok! (könyvtári kötésben!)

3. sz. :
Nagy út áll előttünk = El Condor Pasa
Sír a gitár
Desafinado – Kiestél a ritmusból
Sunny
Siboney
Brasil
Tico-tico
Bűvölő a ritmus
Min falevél a fán - Misty
Madarat lehetne fogatni
Szállj, szállj, madár
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Laura
Így élni oly jó – Volare
Mindenem
Tegnap még – Yesterday
A föld forog csak szüntelen
Bűvölet – Fastination
Több a semminél – Mas que nada
Mikor jössz már énfelém – Quando, quando

10. sz.
Szél jár a tónál
A két tengeren
Ezer évig várok rád
A buli vonat – Sentimental journey
Őszi románc – Melencholie im September
Kivel osztod meg az életedet
Volt egy édes kiskutyám
Az utcán
Rohan az idő
Amikor én még kissrác voltam
Én nemrég múltam húsz éves
De szép vagy megint ma este
Maga az első bűnös asszony
Én vagyok muki
Ne sírj, anyám – Ne sírj anyám
Csendes ember lettem
Futóvendég voltán
Húsz éves vagyok
Mily mesés dolog a Niagara-vízesés
12. sz.
Amor, amor
Büszke vagyok rád
Csak egyszer – Magari
Csak egyszer láttam Párizst
Csak menj
Csupa könny a szobán – Withot you
Egyedül
Egy könnycsepp az arcodon
Egy valcerért nem megyünk Bécsbe
Evergreen – örökzöld
Ez más, mint ami eddig volt – My foolish heart
Én megpróbáltam haragudni rád
Felhőtlen kék ég
Fiú vagy lány
Gondolj majd néha rám
Hát nem sikerült
Hiányzol még
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Megkésett vendég
Merre jársz
Nem tudok lemondani rólad
Nevetni fogsz
Nincs nálam boldogabb
Sej-haj, Rozi
Voltál-e májusban Bécsben
16. sz.
Aranykulcsocska (Túl hófödte hegyláncok csúcsún)
Búcsúzni jöttem
Cry me a river – Sírj csak szívem
Egyedül a tóparton – Reszket a hold
Ez az igazi ritmus
Ezt az éjszakát
Gyertyafény keringő
Hogy mulat egy beates magyar úr
Idegenek az éjszakában – Strangers int the night
Judit
La Bamba
Modemoiselle de Paris – Párizsi kislány
Már nem haragszom rád
Menjünk haza
Mondd, mért szeretsz te mást
Nem rapszódia
Ne félj, majd megtudod
Óbuda – Rég, minden vasárnap
Pigalle – örök a bál
Pletykálnak rólad
Rose garden – Rózsákat nem ígértem
Sose fájjon a fejed
Szólj már, vagy kiabálj
Szülőföldem drága Budapest – Szülőföldem, drága Budapest
Ugye lehetek én
Új nyár
17. sz.
A költők is meghalnak egyszer
A nap kapujában – Alle porte del sole
Az egész csak egy szívdobogás
Carina
Come prima – Szeress újra
Cowboy legenda –
Egy nyáron át – The summer knows
Volt egyszer egy zongorista
Elmondani, jaj, de nehéz
Éjszakáról éjszakára annyit gondolok magára
Félek én
Fél pár gyűrött kesztyű
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Hol vagytok, cimborák
Jársz-e még Budára alkonyatkor
Kék szárnyú lepke
Milyen más lesz az ember
Mondja, mi lenne
Mondjon valami szépet
Most látom csak, mennyire szeretlek
Nehéz a boldogságtól búcsút venni
Okosabban kéne élni
Percenként mást akarsz
Sárika, Sárika édes
Semmit nem jelent
Félek én –
Szívemben vágy zenél
Tudom, hogy visszajössz
Várni
Volt egy zongorista
Záróráig mindig van remény
21. sz.
Adj kölcsön egy tízest
A sárga kavicsos út
Bocsásd meg nékem azt
Beszéljünk másról
Ugrik a hal
Chattanooga Choo-Choo
Gitárom, beszélj most halkan
Congratulations – Gratulálok
Mi tettél a szívemmel
Ninna nanna
Úgy szeretlek téged
Elszegődnék Budapestre mackónak
Érzem, most hazudtál nékem
Fehér házikó
Gitárom, beszélj most halkan
Hol az a lány
Ma éjjel
Megvan magáról a véleményem
Miszter Alkohol
Mit tettél a szívemmel
Nem fáj
Örökké elkísér az első szerelem
Rózsák a sötétben
Ma éjjel
Sukiyaki – Sukijaki
Szívem dobogása
Szívemre ráhullott egy könnycsepp
úgy sír az őszi szél
Úgy szeretlek téged
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Váci utcán

3.1. T 98

A TWIST OLIVÉR KÓRUS : ROCK GYEREKEKNEK

Anyácska
Apám hitte
Ballada a fegyverkovács fiáról
Coda
Cowboy love
Csak egy kék színű virág
Csend! kicsi bébi
Egy szegény kisiskolás panaszai
El condor pasa
Európa
Ébredj, szép világ!
Hé, te mondd meg!
Hóbábuk
Így szólt hozzám a dédapám
Kócos ördögök
Mai dal
Miért hagytuk, hogy így legyen
Naplemente
Nemzeti dal
Ő egy népszerű
Postakocsi
Régi csibészek
SOS június S.O.S.
Szállj sólyommadár / Honfoglalás c. filmből részlet
Szeretni kéne
Tavaszváró
Tábortűz
Texas ballada
1956
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 9. sz.
Különálló füzet!

: Operettdalok

A királyleány dala : János vitéz
Cigaretta-keringő : Lili bárónő
Csak azért hozott engem a gólya : Balkezes bajnok
Dal az első szerelmes csókról : Bob herceg
Egy rózsaszál : János vitéz
Emlékszel, tavasz idején : Zeng az erdő
Én mától kezdve . Mária főhadnagy
Fáj, fáj a szívem : Mágnás Miska
gyönyörű, mikor a május virágzik : Marika hadnagya
Hétre ma várom a Nemzetinél : mesék az írógépről

Lelt. sz.: B. 576.
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Jójszakát : Csinom Palkó
Jöjj vissza csókos ifjú nyár : Dolly
Kék tó : János vitéz
Légy enyém : Valahol délen
Még nincsen senkim sem : Valahol délen
Ó mégis, mégis furcsa egy dolog : Mézeskalács
Rózsám, viruló kis rózsám : Erzsébet
Sárika, Sárika édes : Marika hadnagya
Száz piros rózsa : száz piros rózsa
Szibill levele : Szibill Sybill
Van az úgy kérem néha : Erzsébet
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 27. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 577.

Csak egy csipetnyi rúzs
De jó, hogy megtaláltalak
Elbűvölten
Ez már nem játék
Húsz éves vagyok
Mondd hát a szemembe
Mondj bármit
Nagy szerelmek csak a regényben vannak
Nekem az ajkad tetszik módfelett
Neonfényes Budapest
Néma cimborám
Pesti dallam
Reggel korán
Rejtély
Szeretlek akkor is ha nem akarom
Tárulj szezám
Te húszévessé tettél
Tűzpiros virág
Zsebkendődre köss egy csomót
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 29. sz.
Különálló füzet!
A pesti lány
A szerelem jogán
Állj meg egy szóra
Egész nap rád gondolok
Ha ismerősök beszélnek rólad
Ha nem tudnád
Ha újra kezdeném az életem
Lehet, hogy szép nem vagyok
Mennyi bajt csinál a szív
Mennyi szép lány él itt Pesten

Lelt. sz.: B. 579.
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Sári
Száz ördög bújt belém
Tudod-e mi a szerelem?
Türelem
Utazás a holdba (Jöjj a holdra velem)
Valaki kell nekem is
Veled újra kezdeném
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 30. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 576.

A kamasz
Apu mesélj
Az emlékek hídján
Az életben mindenhez szerencse kell
Csitt! Álmos vagyok
Egyedül a Tóparton
Este a vén Dunán
Féltékeny vagyok
Ha azt kérdeznéd
Hétkor a szigeten
Magammal viszem a tekinteted
Nem szabad elsietni
Nyugalom, öregem
Pesti lány
Pöttöm
Szeretlek élőszóval, szeretlek muzsikával
Te vagy, ki keresett a szívem
Van nekem egy csuda jó helyem

3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 31. sz.
Különálló füzet!
A mi szerelmünk
A pesti ősz
Bár arra nincsen rendelet
Csak egy szavadon múlik
Dúdolom ezt a dalt
Egy pajkos kis mosoly
Elég volt nekem magából
Elnézlek téged
Giannina
He megkérdezel
Járom az utam
Jóéjszakát drágám
Kell

Lelt. sz.: B. 581.
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Könnyelműség
Micsoda nagyszerű dolog
Mi jóbarátok vagyunk
Nem Wurlitzer a verkli
Semmi az egész
Sohase kérdezd
Tied e dal
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 32. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 582.

Azt akarom
Brazíliai karnevál
Csipkerózsika
Dalolj és légy vidám
Egy szót szólj
Egy csöpp gonosz manó
Én nem bántam meg
Hét szép lány
Hiába mondod
Mért jöttél újra elém
Mihály
Mindenkiben téged kereslek
Mióta éjjel nappal
Nem állhat közénk
Nézz úgy rám, mint rég
Ó, Serenella
Segítség!
Sürgetni nem hagyom magam
Szeretnék még egyszer beszélni veled
Úgy tartoznék valakihez
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 34. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 584.

Csúnya vagy
Egyszemélyben vagy te jó
Én nem karok mindenáron férjhez menni
Férjhez kéne menni már
Ha könnyezni látom a két szemed
Haragszom néha rád
Két falevél
Ma ne hagyj egyedül
Megkérlek ezennel
Még el se mentél
Mikor először csókolt az ajkad
Ne játssz tovább
Nekem a Balaton a riviera
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Például te
Rózsabimbó
Ütött az óra
Várja a kapu előtt
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 35. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 585.

A földön minden ember
Ahogy mentem az utcán
Álomjódli
Bon giorno szép Erzsike
Csodát ne várj
Együtt élni át
Elég volt egy másodperc
Este jót tesz egy kis hangulat
Hipp-hopp
Jöjj szerelem
Könnyű neked
Levél apukához
Mért is érzem azt
Nagymami
Nem tudok lemondani rólad
Ő az ki így köszön
Ugye te is akarod
Várok, várok rád

3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 36. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 586.

Csodálatos
Ez vagy nekem
Félek, rossz egyedül
Fogj egy sétapálcát (Az Esős vasárnap c. filmből)
Ha te mondod, elhiszem
Jól vagyok, jól
Jósolni nem divat ma
Kit érdekel (A Susmus c. zenés vígjátékból)
Köszönöm azt
Mit adjak cserébe
Mondd meg ha kellek (A legfeljebb elválunk c. zenés vígjátékból)
Napsugár (Még egy percet)
Nekem mindenem a fekete
Ne kérd
Nem féltelek
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Nem vagyok azonos
Rajta öregek
Szerelmed lassú víz
Szeretni jó
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 37. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 587.

Álmodtam rólad velencei gondolás
Béka szerenád
Csak lopva nézek rád
Egy esős vasárnap délután (Esős vasárnap c. filmből)
Ha találkozol a boldogsággal
Így szeretni, ó be szép
Jó, hogy rád találtam én
Két karcsú láb
Kipp-kopp-dixi
Mami engedd meg
Még ide-oda húz a szív
Mi ketten összetartozunk
Mikor egy hulló csillag
Minden este veled
Mit keresel
Nem láttam még a tengert
Nem tudom, magán mit imádok
Nélküled élni oly nehéz
Táncolni szeretek én
Tegnap még idegen voltál
Te újra elhitetted én velem

3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 40. sz.
Különálló füzet!

Aj-jaj-jaj
Ami szívemen a számom
A szív
Az a jó
Állnék a hegyen
Csak
Egy kicsi sportkocsi
Holnap újra kezdjed el
Jaj, az ágyam visszahúz
Jó reggelt szerelem
Jön-e már?
Kezdetnek jó!
Mi ez a borzongás

Lelt. sz.: B. 589.
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Minden mende-monda
Nem vagyok ideges
Oly durcás vagy
Szépség, jóság, hűség
Vállalom

3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 44. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 591.

Bomba jó
Bűnt követek el
Crealina
Egy kicsi szerencse
Ingovány
Megyek veled
Mit gondolsz te rólam
Nem számít
Ott van az én utam
Ráérünk még
Senki se kell csak te
Szemben a széllel
Tavaszi dixie
Valaki mondja meg nekem
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 47. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 592.

A Tenkes kapitánya
Egyszer le fogom írni
Emlékezz rám
Ez baj
Halló, Napsugár
Kár a benzinért
Lányok, fogjunk össze
lehet, minden lehet
Még nem biztos, de lehet
Miért ne legyen újra tangó?
Neked is kell
Ugye nem igaz
Újra mondd
Üzenet
Veled nem jó, de nagyon rossz nélküled
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 49. sz.

Lelt. sz.: B. 593.
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Különálló füzet!
Álmatlan évek
Bánat, hozzád többé semmi közöm
Egy emberöltő oly kevés
Elment a papa, mama
Földöntúli ez a szerelem
Hippidié
Igyunk még egy feketét
Mért nem vagy nálam?
Mindenhol jó!
Nem kérdem, merre jártál
Nem várlak már
Pletykáltak rólad
Sötét van
Szégyelld magad!
Zuhogj, eső!
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 53. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 594.

Csak a szerelem
Csöpp bánat
Én mindenkien csalódtam
Foxi-Maxi matróz lett
Hogyha eljön majd az a lány
Isten véled, édes Piroskám
Jamaicai trombitás
Légy ott
Minden ember boldog akar lenni
Mosolyogj, amíg csak élsz!
Nyári mese
Ördögből angyal lehetnél
Pókháló az ablakon
Szeretnék
Vezúv
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 55. sz.
Különálló füzet!
Csudajó fej!
De akkor már hol leszek
Élni, élni, élni
Halló! – Halálos szerelmesek
Hozzád vezet minden utam
Jaj, de morcos vagy
Kis butám!
Ki vele!

Lelt. sz.: B. 595.
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Mindenki rosszra gondol
Minden nap
Nekem férfi kell
Nem sírok, ne félj!
Tán haragszol rám
Su, su, bolondság – u su bolondság Susu bolondság

3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 56. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 596.

A néger zongorista dala
Egy szál ruhában
Eljöttél
Édes évek
Hiányzol
Holnap délután ötkor
Írtam neked egy hosszú levelet
Jaj a matek!
Jánoskám!
Katikám!
Kövek a vízparton
Mindkettőnknek jó napot
Soha, soha többé
Új nyár
Zárt ajtók mögött
3.1. K 75 Kottás daloskönyv, 58. sz.
Különálló füzet!

Lelt. sz.: B. 598.

Álmodik a víz
Csak egyetlen napra
Csak ígérsz!
Elegem van már belőled
Furcsa játék ez az élet!
Hogyan születik egy perc alatt egy szerelem?
Hoppá!
Kerülő utakon
Másnak mesélj
Megbántottál
Meg tudnék bolondulni érted
Nekem jó így, ahogy van
Nem érti más, csak én
Ó, egy kis csók!
Rosszul sikerült a mi szerelmünk
Sose legyen rosszabb dolgom
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Lelt. sz.: B. 539.

A méregkeverő
A rohanásban álljunk meg egy percre
Állatkerti séta
Cigánylány
Csavard fel a szőnyeget!
Falu végén, kis kunyhóban
Hajnalban, délben, este
Ha meg kell tenni
Hétköznapi szerelem
Ismertem egy lányt
Kis virág
Micsoda különbség!
Ne hagyj soha el
Nem tudni, hogy mit hoz az élet
Nem tudom, hogy mit szeretek rajta
Rózsaszínű ez a világ
Szívvel-lélekkel
………………………

3.1. K 75

KOTTÁS DALOSKÖNYV, 1. (könyvtári kötött!)
Múlnak a gyermekévek
1978
I. M. Elvis Presley
Itt van az első só
Ó, jössz-e már
Homokóra
Rock and roll: Made in Hungary
Hinta
Eladom a bánatom
Tíz percet az évekből
Már csak emlékemben élsz
Elszáll a gondom
Talán
Ilyen show nem volt még
Száz év múlva
Szélvész ez a lány
Kétforintos dal
Jókedvem van végre
Savanyú a csokoládé
Állj meg egy szóra
Utazás a holdba (Jöjj a holdba velem)
Veled újra kezdeném
Mennyi szép lány él itt Pesten
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Egész nap rád gondolok
A szerelem jogán
Ha nem tudnád...
Tudod-e mi a szerelem?
Száz ördög
Csinálj, amit akarsz
Én, a cinikus
Mért mentél el tőlem...
Jó utat
Imádok élni
Hagyjatok békén
Nem kellemes neki
Menj csak!
Ébredj fel
Hóember
Többé ne telefonálj
Du-du-dúdolom
Giannina
Nem wurlitzer a verkli
A pesti ősz
Járom az utam
Jó éjszakát drágám
Tied e dal
Mi jóbarátok vagyunk és nem szerelmesek
Kell
Boldogság nálad lenni
Bár arra nincsen rendelet
Ha megkérdezel...
Sohase kérdezd
Elnézlek téged
Csak egy szavadon múlik
Egy pajkos kis mosoly
A mi szerelmünk
Könnyelműség
Semmi az egész
Ne üljön az félszegen, sarokba
Vonatom száguld
Torzonborz
Keresem most is
Nekem se jó, neked se jó
Soha rosszabb ne legyen
Dobszerelem
Soha nem akarlak látni már...
Nem vársz az úton
Szeretem a hajnalt... (Ki figyel oda?)
Úgy unom
Őszi eső
Holdfény ballada
Egy egyszerű melódia
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Felejts
Úgyis kiderül
Szervusz Budapest

3.1. K 75 KOTTÁS DALOSKÖNYV 2. - 118.917.
A szív
40. szám!
Aj-jaj-jaj
Ami szívemen a számon
Az a jó
Állnék a hegytetőn
Csak
Egy kicsi sportkocsi
Holnap újra kezdjed el
jaj, az ágyam visszahúz
Jó reggelt szerelem
Jön-e már?
Kezdetnek jó!
Mi ez a borzongás
Minden mende monda
Nem vagyok ideges
oly durcás vagy
Szépség, jóság, hűség
Vállalom
Azt hittem már, hogy elfeledtelek
Dalol a szerelem
Híres város Tempico
Hogyha huszonötször
Hova vezet ez a vágy
Ifjú fekete férfi
Így még soha nem szerettem
Kísértet twist
Kis hétköznapi boldogság
Kleopátra
Mintha tegnap történt volna
Mi van velem
Mondja meg ha szeret
Nincsenek égben az angyalok
Nyáron szép az élet Tihanyban
Szeretnék én is
Tavaszi szél
Vagy mindent vagy semmit
Valami nincs rendben köztünk

41. szám!

Férjhez kéne menni már
Én nem akarok mindenáron férjhez menni
Például te...
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Nekem a Balaton a Riviera
Ha könnyezni látom a két szemed...
Csúnya vagy!
Rózsabimbó
Egy személybe' vagy te jó, ámde rossz is...
Mikor először csókolt az ajkad
Ne játssz tovább
Ma ne hagyj egyedül
Még el se mentél
Megkérlek ezennel
Várj a kapu előtt

3.1. K 75

KOTTÁS DALOSKÖNYV 3.
A te szerelmed
28. szám!
Az én hangszerem a rádió
Csak néztél rám
Érzem a tavaszt
És jött a zápor
Ha akarod
Halló, Irén
Hogyha Venezuelában
Millió szentjánosbogárka
Nehéz az igazit megtalálni
Nekem egy erényes férfi kell
Nevetni kell
Oly szép pesti utca tavasszal
Őszi szél
Tá-tá-tá-tititi
Tessék
Többről szó se lehet
Valaki miatt
A szája meggypiros
33. szám!
Autostop
Álmodozás
Csak egy korty
Csavargó fantáziám
Egyik nap múlik a másik után
Egymáshoz ért csendben az ajkunk
Emlékül Moszkvának
Ez az!
Gézengúz
Gyere a zöldbe
Hold ragyog a Dunán
Irógépen lekopogom
Mindig eszembe jársz
Szeress
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Szia
Tudom, hogy mosolyogsz rajtam
Veled szemben
Végtelenül
A túlsó parton
38. szám!
Bossa nova
Egy pillanatra
Hiába, Pest az mindig Pest
Hogy én vagy ő
Kék a te szemed
Kicsi római lány
Kőszívű leszek
Magdaléna
Mióta megtanultam
Muzsikáló képeslap
Pesti séta
Sír a baba
Sokkal szebb vagy ma
Szeretlek téged
Szívtolvaj
Tudnám csak magázzam-e?
Utazzunk együtt

3.1. K 75

KOTTÁS DALOSKÖNYV 4.
Aladdin
42. szám!
Alfa Romeo
A Villa negra románca
Az ajka jobb sarkában
Camping
Csípj belém
Egy percre
Éjfél után a halk lagunán
Fáj, mégis köszönöm
Fehér sirályok
Kislány, fel ne ülj a meséknek
Magyar madison (Lánc, lánc)
Máris hiányzol nekem
Minden ország
Modern lány
Nagyszerű
Nekem szólj
Nekem te vagy az életemben minden
Rég, szombat vasárnap
Te meg én
Te többet adtál nekem
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Van benned egy kis pajkos báj
Balatoni Loreley
46. szám!
Dal az Erzsébet-hídról
Hé taxi
hiszek
Így lesz jó
Jazz, jazz
Látod ez a szerelem
Menj el
Mindenki volt egyszer fiatal (Teenager)
Nem híres jazz-énekes
Örvény ez a szerelem
Száguldó időgép
Szeretlek
Szél jár a tónál
Szigorú tanító
Almát eszem
A szomszédban egy néni
Azt mondta az anyukám
De mondd, mi lesz velem
Előbb mint gondolnád
Hónap végén
Jaja, mi lesz velem
Kérlek
Kicsi a bors
Kis papírhajó
Neked se jó
Ne lépd át a küszöbömet
Persze, neked könnyű
Rózsák, illatozzatok!
Sajnálom szegényt, a következőt
Tavasszal foci

3.1. K 75

57. szám!

KOTTÁS DALOSKÖNYV 51.
A szél most útrakél
Bumcsili
Csak fiataloknak
Csúnya fiú
Élsz, mint egy alvajáró
Én már megbeszéltem
Fáj a fogam
Légy jó kicsit hozzám
Más az én helyemben sírna
Mért nem te?
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Mi fáj?
Mondd, ki után futsz?
Táskarádió
Zongora mellett

3.1. L 14

A régi mániám / Lajtai Lajos slágerei / összeáll. Vas Gábor. –
Rózsavölgyi és Társa, 2005. –
A babám Budakeszi
A nagykörút
A régi mániám
A szívem a tiéd, Budapest
Az én mamám
Csak maga, csak maga
Dal a Ligetről
Egy édes kiskocsma
Egy szál piros rózsa
Én édes Katinkám
Én nem szeretek mást, csak téged
Hát értse végre meg
Hétpettyes katicabogár
Hétre ma várom a nemzetinél
Hol van az a nyár?
Jöjj vissza csókos, ifjú nyár
Jöjjön ki Óbudára
Kis kávéház
Legyen a Horváth kertben
Ma este bébi
Máshol is ragyognak csillagok
Mit tudom én, van-e szív még a szíve helyén
Mondd, hogy lehet az
Ne hullasson könnyet
Nekem egy rendes kis nő kell
Pincér, fizetek
Szervusz, te vén Lizsé
Van egy kis viskóm Pomázon

3.1. L 43

LEGSZEBB SLÁGEREINK KOTTÁS DALOSKÖNYVE
I. – Zeneműkiadó, 1960. – 2. kiadás.
A Duna felett
A Duna hullámain
A furulyám jaj be szépen szól
A fuszulyka szára
Ahol te jársz
A kerthez tartozik a rózsa
A királyleány dala
A nő szivét ki ismeri – A nő szívét ki ismeri
Az én napfényem (O sole mio)
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Balaton-keringő
Baracknyílás idején
Boldog az az ember
Bölcsődal (Gyermekem, ó, aludj már)
Cigaretta-keringő
Csak a szépre emlékezem
Csak egy kis emlék
Dal a módiról
Darumadár fenn az égen
Doktor úr
Egy boldog nyár Budapesten
Egy csók és más semmi
Egy dunaparti csónakházban
Egy régi nótát hoz Budáról át a szél
Egy rózsaszál
Emlékszel, tavasz idején
Ezt nem a csillagokban írták meg
Éjfél után
Én mától kezdve
Fekete csillag a két szemed
Glazuzius dala
Gyere, ülj, kedves mellém
Gyönyörű, mikor a május virágzik
Hajnali vallomás
Ha lennék egy lánykának
Ha néha visszaűznek téged
Hétre ma várom a Nemzetinél
Hófehér gyöngyvirág
Hová, hová
Illúzió a szerelem
Jöjj vissza, csókos ifjú nyár
Kék tó
Késő ősszel
Késő ősz van
Kétszer kettő néha öt
Két veréb
Köszönöm, hogy imádott
Küldök néked egy nápolyi dalt
La paloma
Lavotta első szerelme
Londonban, hej
Mások vittek rossz utakra engem
Melletted nincsenek hétköznapok
Mellékutcán
Mért fáj a szív
Mint egy szál ibolyát
Most, amikor minden virág nyílik
Most tudom csak, mit jelent a szerelem
Nekünk találkozni kellett
Nem adlak másnak
Nem mindenki Romeó
Nem szeretsz te már
Nem tudok hinni magának
Nyáresti szerenád
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Ott, túl a rácson
Rákóczi megtérése
Régi óra halkan jár
Rózsalevél
Santa Lucia
Seherezáde - Seherezade
Szalmaláng
Szállj, te madár
Száz piros rózsa
Szép esténk lesz
Szibill levele – Sybill levele
Szív küldi szívnek
Talán majd holnap
Tavasszal kell a szerelem
Téged látlak
Túl szép
Úgy szeress
Van az úgy, kérem
Virágos kert az én szívem
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LEGSZEBB SLÁGEREINK KOTTÁS DALOSKÖNYVE
III. – Zeneműkiadó, 1960.
A csókod mindig jólesik
Aki enyém
A legszebb szó
A mi utcánk
Angelina
A szívemet ma összeszidtam
Az a titok nem titok
Azt álmodtam ma éjjel
Balatoni pajkos holdfény
Betty-Bessy
Bízza rám az életét
Csak májusban ne légy szerelmes
Dal az első szerelmes csókról
Egy férfi képe
Egy kis biztatás
Egy szédült pillanat
Elszegődnék Budapestre mackónak
Ezt az éjszakát
Ezüst gitár
Ez volt az én nagy pillanatom
Én elhiszem, hogy odafent, az égen
Fizetek, főúr
Halkan száll az éjszakában
Igérem
Jazz kell
János legyen, fenn, a Jánoshegyen
Járom én az éjszakát

Kották analitikus feltárása

Jóéjszakát, kedvesem
Későre jár
Két kicsi kecske
Kislány, hallod a muzsikát
Kislány, úgy szeretem én magát
Különös éjszaka volt
Lali
Lassanként
Maga de édes
Maga meg a maga húga
Maga rég nem lesz a világon
Megáll az idő
Meseautóban
Messze délen - Harlemi dal
Mikor egy édes, tizenhat éves
Mindenkit elfelednek egyszer
Mona Lisa
Nagyapám még ifjú volt
Naponta, háromszor, ez a recept
Nekem többet ér
Nem rapszódia
Néha, néha visszajönnek a tavaszi álmok
Nincs nálam boldogabb
Papírszalvéta
Par avion
Rád bízom az életem
Rózsám, viruló kis rózsám
Sétahajó
Sírtál, meglátszik rajtad
Szemedben ott maradt egy könnycsepp
Szervusz, vizibusz
Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni
Szeretni kell
Szólj már
Szülőföldem, drága Budapest
Szüntelenül rád gondolok
Talán egy perc alatt
Tanulj meg tőlem szeretni
Tudd meg, hogy szeretlek
Úgy szeretnék boldog lenni
Úgy szerettem őt
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LEGSZEBB SLÁGEREINK - V.
A csókjaidban felcsendülnek dallamok
A csókod mindig jólesik
A Duna felett
A Duna hullámain
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A furulyám jaj be szépen szól
A fuszulyka szára
Ahol te jársz
A kamasz
A kerthez tartozik a rózsa
A kettőnk titka
Aki enyém
A királyleány dala
A külvárosnak van romantikája
A legszebb szó
A mi szerelmünk
A mi utcánk
Angelina
A nő szívét ki ismeri
A pancsoló kislány
A pesti éjszakák
A pesti ősz
Apu, mesélj
A szavamat adom
A szája meggypiros
A szerelem jogán
A szívemet ma összeszidtam
A tavaszt hoztad
Asszony, asszony, csókos asszony
Auf Wiedersehen
Autóstop
A vén budai hársfák
Az a tánc
Az a titok nem titok
Az egyik szemem sír
Az éjszakát szerelmesen átkóboroltam
Az emlékek hídján
Az én hangszerem a rádió
Az én napfényem - O sole mio
Az igazi jazz
Azt akarom
Azt álmodtam ma éjjel
Álmodozás
Álltam a hídon
Árnyék vagyok az éjszakában
Balatoni pajkos holdfény
Balaton-keringő
Bár arra nincsen rendelet
Baracknyílás idején
Betty-Bessy
Bízza rám az életét
Boldog az az ember
Bölcsődal (Gyermekem ó aludj már)
Brazíliai karnevál
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Búcsúzni csak nagyon szépen szabad
Cigaretta keringő
Csak a szépre emlékezem
Csak egy kis emlék
Csak egy korty
Csak egy szavadon múlik
Csak egy csipetnyi rúzs
Csak félig lenne meg
Csak májusban ne légy szerelmes
Csavargó fantáziám
Csini baba
Csipkerózsika
Csitt! Álmos vagyok
Dal a módiról
Dal az első szerelmes csókról
Dalolj és légy vidám
Darumadár fenn az égen
Deres már a határ
Doktor úr
Du-du-dudolom
Egy boldog nyár Budapesten
Egy csók és más semmi
Egy dunaparti csónakházban
Egy esős délután
Egy férfi képe
Egy hangulat
Egy kis biztatás
Egy régi nótát hoz Budáról át a szél
Egy rózsaszál
Egy szédült pillanat
Egy csöpp gonosz manó
Egyedül a tóparton
Egyik nap múlik a másik után
Egymáshoz ért csendben
Egy szót szólj
Elég volt nékem magából
Elszegődnék Budapestre mackónak
Emlékszel, tavasz idején
Emlékül Moszkvának
Én megköszönöm neked
Én nem bántam meg
Ez az!
Ezt a nagy szerelmet
Ezt az éjszakát
Ezt nem a csillagokban írták meg
Ezüst gitár
Ez volt az én nagy pillanatom
Ezzel a kis dallal üzenem
Éjfél után
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Én elhiszem, hogy odafent, az égen
Én és a kisöcsém
Én mától kezdve
Énmellettem elaludni nem lehet
Én mindig Pestről álmodom
Én visszahozom divatba a foxtrottot
Fekete csillag a két szemed
Féltékeny vagyok
Fizetek, főúr
Gézengúz
Giannina
Glauzius dala
Gyere a zöldbe
Gyere, ülj kedves mellém
Gyönyörű, mikor a május virágzik
Hajnali vallomás
Ha lennék egy lánykának
Ha megkérdezel
Halkan száll az éjszakában
Halovány őszirózsa
Ha most az egyszer visszajönnél
Ha néha visszaűznek téged
Ha tudnék szeretni
Hét szép lány
Hétkor a szigeten
Hétre ma várom a Nemzetinél
Hófehér gyöngyvirág
Hogyha egyszer találkoznék véled
Hold ragyog Dunán
Hosszú az a nap
Hová, hová
Igérem
Illúzió a szerelem
Iluska dala
Írógépen lekopogom
Istenveled, kis falunk
Jazz kell
János legyen, fenn, a Jánoshegyen
Járom én az éjszakát
Járom az utam
Jázminvirág
Jó éjszakám, drágám
Jóéjszakát, kedvesem
Jónapot
Jöjj vissza, csókos ifjú nyár
Kacsacsacsa
Kék tó
Késő ősszel
Késő ősz van

176
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

Későre jár
Két falevél
Két kicsi kecske
Kétszer kettő néha öt
Két veréb
Kislány, hallod a muzsikát
Kislány, úgy szeretem én magát
Könnyű azt mondani
Köszönöm, hogy imádott
Küldök néked egy nápolyi dalt
Különös éjszaka volt
Lali
La paloma
Lassanként
Lavotta első szerelme
Láttam én az Eiffel-tornyot
Lehet könny nélkül sírni
Lenne néhány szavam magához
Londonban, hej
Maga de édes
Maga meg a maga húga
Maga rég nem lesz a világon
Magammal viszem a tekinteted
Máshol is ragyognak csillagok
Mások vittek rossz utakra engem
Megáll az idő
Meg kell, hogy érezd
Melletted nincsenek hétköznapok
Mellékutcán
Merci bien
Mért jöttél újra elém
Meseautóban
Messze délen - Harlemi dal
Még, még
Mért fáj a szív?
Mért szeretem úgy?
Mi jóbarátok vagyunk és nem szerelmesek
Micsoda nagyszerű dolog
Mikor egy édes, tizenhat éves
Minden éjszakán
Mindenkiben téged kereslek
Mindenkit elfelednek egyszer
Mindig eszembe jársz
Mióta éjjel, nappal veled járok
Mint egy szál ibolyát
Mire vársz?
Mona Lisa
Mondd, mért szeretsz Te mást?
Mondta-e már más is neked?
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Most, amikor minden virág nyílik
Most tudom csak, mit jelent a szerelem
Nagyapám még ifjú volt
Naponta, háromszor, ez a recept
Nekem többet ér
Nekünk találkozni kellett
Nem adlak másnak
Nem állhat közénk
Nem hiszem én
Nem mindenki Romeó
Nem rapszódia
Nem szabad elsietni
Nem wurlitzer a verkli
Nézz úgy rám, mint rég
Nyugalom öregem
Nem, szeretsz te már
Nem történt semmi
Nem tudok hinni magának
Néha az kell, hogy dédelgess
Néha, néha visszajönnek a tavaszi álmok
Nincs nálam boldogabb
Nincs szabály
Nyáresti szerenád
Oh Szerenella – Ó Szerenella – Ó, Szerenella
Oly szép vagy, mint senki más
Ott, túl a rácson
Öreg fiú dala (Bizony, bizony)
Összecsendül két pohár
Őszi levelek
Palkó
Papírszalvéta
Par avion
Pardon, pardon szenyora
Párizsban szép a nyár
Pesti lány
Pöttöm
Rád bízom az életem
Rákóczi megtérése
Régi óra halkan jár
Rózsalevél
Rózsám, viruló kis rózsám
Sajnos, szeretem
Santa Lucia
Segítség
Seherezádé
Semmi az egész
Sétahajó
Sírtál, meglátszik rajtad
Sohase kérdezd
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Sürgetni nem hagyom magam
Szalmaláng
Száll, te madár
Szállnak a darvak
Száz éve már
Száz piros rózsa
Szemedben ott maradt egy könnycsepp
Szemembe nézz
Szeress!
Szervusz, vizibusz
Szeretlek élőszóval, muzsikával
Szeretnék még egyszer beszélni veled
Szeretlek, mint régen - Üzenet
Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni
Szeretni kell
Szép esténk lesz
Szibill levele - Sybill levele
Szív küldi szívnek
Szólj már
Szőke sem kell
Szülőföldem, drága Budapest
Szüntelenül rád gondolok
Talán egy perc alatt
Talán majd holnap
Tanulj meg tőlem szeretni
Tavasszal kell a szerelem
Te vagy kit keresett a szívem
Téged látlak
Téged várlak
Tiéd e dal
Tíz év után
Tudd meg, hogy szeretlek
Tudom, hogy mosolyogsz rajtam
Túl szép
Tündérkirálynő, légy a párom
Úgy érzem, ez nem mindennapi találkozás
Úgy szeress
Úgy szeretnék boldog lenni
Úgy szerettem őt
Új divat a hula hoop
Üzen a nyár
Van aki vár
Van ez így
Van az úgy, kérem
Váljunk el
Veled is megtörténhet egyszer
Veled szemben az ember közömbös nem lehet
Végtelenül
Virágos kert az én szívem
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Záróra után
Zsákbamacska minden nő
A zsebkendődre köss egy csomót
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LEGSZEBB SLÁGEREINK VI.
A földön minden ember
Ahogy mentem az utcán
A szerelemről általában
Álmodtam rólad
Álomjódli
Béka-szerenád
Bon giorno, szép Erzsike
Bossa nova
Csak lopva nézek rád
Csodálatos
Csodát ne várj
Csúnya vagy
Egy esős vasárnap délután
Együtt élni, át
Elég volt egy másodperc
Este jót tesz egy kis hangulat
Ez vagy nekem
Én nem akarok mindenáron férjhez menni
Fogj egy sétapálcát
Ha azt kérdeznéd
Ha könnyezni látom a két szemed
Haragszom néha rád
Ha találkozol a boldogsággal
Hiába mondod azt
Hipp-hopp
Hogy én vagy ő
Így szeretni ó be szép
Jól vagyok, jól
Jöjj, szerelem
Kék a szemed
Kit érdekel
Kipp-kopp dixie
Könnyű neked
Köszönöm azt
Levél apukához
Magdaléna
Mami engedd meg
Ma ne hagyj egyedül
Még el sem mentél
Még ide-oda húz a szív
Mért is érzem azt?
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Mi ketten összetartozunk
Mikor egy hullócsillag
Minden este veled
Mit keresel
Mondd meg, ha kellek
Napsugár - Még egy percet
Nagymami
Ne játssz tovább
Nekem a Balaton
Nekem mindenem a fekete
Nem féltelek
Nem láttam még a tengert
Nem tudok lemondani rólad
Nem tudom, magán mit is imádok
Nem vagyok azonos
Ő az, ki így köszön
Sír a baba
Szerelmed lassú víz
Szeretni jó
Táncolni szeretek én
Tegnap még idegen voltál
Te újra elhitetted énvelem
Tudnám csak, magázzam-e
Ugye, te is akarod?
Utazzunk együtt - Van-e remekebb
Ütött az óra
Várj a kapu előtt
Várok, várok rád

3.1. M 12

MADE IN HUNGARY '74
Amit én érzek most
Az élet megtanít
Az én életem
Az én kedvesem
Árnyékodra léptem
Elszáll a dal
Élni tudni kell
Érezd magad jól
Csöngess be jóbarát
Hosszú éjszakák
Így lett az élet újra szép
Lassan múló szerelem
Más leszek én
Menni kell
Mióta egyszer
Nem látod, hogy helyben járunk?
Nem tudom, miért
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Régi utcán
Sápadt fényű ablak
Sose higgy a szónak
Szabó Anna balladája
Szomorú ló
Te hol vagy?
Várlak még
3.1. M 32

Oly jól csúszik ez a banánhéj : Márkus Alfréd válogatott slágerei / Márkus
Alfréd. – Bp. : Rózsavölgyi Rt., 2004. –
A bankban nincsen betétem
Ali baba
Amerika
Csiki-csiki-csikk
Én gazdag leszek megint
Feketeszárú cseresznye
Ha majd a tavasz
Halló! Ha ló nincs, a szamár is jó
Jókedvem van, barátom
Kicsi lány
Legyen esze
Lesz még a ridikülbe’
Lieb mich, szívem
Ma este, babám, a Fasorba megyünk
Meseautóban
Nevet a Róth
Oly jó ez a vasárnap
Oly jól csúszik ez a banánhéj
Stux, maga vérbeli párizsi lett
Tenyeremen hordom

3.1. M 66

Miklós Tibor: Szívek melegében - Csak dalszövegek és szövegfordítások
A levegő királya
Mese a hűséges lányról
Visszajár a múlt
Szerelem
Menj el, szólt a lány
Gondolatok
Szomorú
Árnyék
Százéves kút
Kérdés
Neked szól
Talán holnaptól
Ének a toronyból
Lopom a napot
Madár száll a szívemmel
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Különös szilveszter
A zenegép
Felettünk is elszállnak az évek
Lehettem volna
Egy jó hang aranyat ér
Csöpög a méz
Könnyű álmot hozzon az éj
Kéz
Már nem tudom
Híd a romlás vizén - Bridge over Troubled Water
Boldogság, gyere haza!
Ajánlás
Búcsúdal
Véget ért a gyermekkor
Srácokról
A szomszéd énekel
Buli után a takarítás
Némafilm
Karácsony
A gengszternek is lelke van
Állatok királya
Mindenhol
Ezek voltunk
Szívemről a lánc lehull
Amerika ígéret volt
Újév-köszöntő
Föld és ég gyermekei
Ébredj
Álmodj királylány
Nyissatok ajtót
Alvilág
Otthon várnak rád
Rock and Roll City
Welcome to the USA
Gazdátlan gitár
Black Man Boogie
Szívemben őrizlek
Már nem is fáj
Vége - mennyi kínnal jár a szó
Hello
Gondolataik az égben járnak - Jézus Krisztus szupersztár-ból:
Minden nagyon jól van
Fanatikus Simon
Szegény Jeruzsálem
Pilátus álma
Nem tudom, hogy szeressem
Az utolsó vacsora
Getsemáné
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Heródes király dala
Szupersztár
Requiem Éváért / Óh milyen cirkusz! - Evitából
Buenos Aires
Jó éjt, ez szép volt
Egy másik bőrönd és egy másik ágy
Átkozott nő
Egy új Argentína
A rózsa ház erkélyén - Mért kell hogy sírj Argentína
Szállj, rajongva szállj!
És az üzlet úgy beindult, hogy dőlt a pénz!
Ő egy gyémánt
Éva utolsó keringője
Panasz
Egy pár fenejó táncos láb
Valami történni fog
Amíg élek, kérdeznem kell - Sztárcsinálókból
Bábszínház az élet
Császár vagyok
Octavia dala
Új úton kell járnom
Fekete könnyeket sír az ég
Juvenalis búcsúja
Itt jár
- West side Story
Maria
Amerika
Ezt kapd ki, Krupke
Egy gyilkost vársz
Valahol egy új világ
Ethán fohásza
- A krónikás
Salamon beszéde
Josafát kancellár hozzászólása
Ethán gondolatai
Benája és Ethán
Mikál hercegnő vallomása Dávidról
Énekek éneke
Eszter és Lillith imája
Joáb vallomása a börtönben
Salamon ítélete
A hála és dicsőség éneke
Haj
- Hair
Manchester England
Bokszos bunkó Csoki fiúk
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Fehér fiúk
Frank Mills
Megszültél
Jöjj el napfény
Előjáték
- Nyomorultak
Feltételesen szabadon
Mit tettem
Álmodtam egy álmot
Váracska
A ház ura
Az alku
Kis ember
Csillagok
Senkim már
Néhány csepp eső
Vidd haza
Üres szék, üres asztal
Levél, haza Angliába
Koktél és porcelán fogsor
Bárminél, mi eddig volt
Ha egy új szerelmet vársz
Hol van az megírva
Papa, ugye hallasz?
Vannak percek
Már értem
Tűz perzsel
Holnap már
Repülni kell

- Yentl

Az Operaház fantomja
Az éj zenéje
Kívánom, hogy újból velem légy
Légy jó mindhalálig
A szívek melegében
Az élet szép
A pakk
A felnőttek már tudják
Ne akarj te felnőtt lenni
Ha majd a Sanyika
A jeles tanuló
Írmagját is ki kell tépni
SWEENY TOOD (Nyakfelmetsző)
Prológ - ballada
Élt itt egy borbély
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Egy fasírt és más semmi
Zöld pinty és tengelic
Johanna
Pirelli mester csodálatos hajnövesztőszere
Jaj, a női lélek
Vérbe fúl a bűn
Jó éjt, Johanna
A tengernél
Finálé
Emlék - Memory - Macskák
Jó veled
Te add a szót
Csillag-express - Starlight Express
Ember
Túl a szivárványos - Óz
Ünnepi dal
Jöjj vár a manézs!
Légy olasszá!
Egy éjjel Bangkokban
Egy tánc - vele az élet múlik el - Miss Saigon
Tanulod a szakmát
Kívüled senkim nincs ezután - Anna Karenina
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LGT NAGY KÉPES KOTTÁS EMLÉKKÖNYV
A búcsú
A dal a miénk
Ahogy mindenki
A Kicsi, a Nagy, az ...
A kötéltáncos álma
A nagy radír
A napba öltözött lány
Anni mindent nem
Arra mennék én
A semmi kertje
A siker
A síneken
A szél lassan elfújja
A szerelem börtönében
A szívbajt hozod rám
A téma
A tengelykezű félember
Az eső és én
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Azt hittem
Az utolsó szerelmes dal
Álld meg a dalt
Álomarcú lány
Béke van, végtelen
Boksz
Boldog vagyok
Boogie a zongorán
Cirkusz
Csak az jöjjön
Csak egy szóra
Csavargók angyala
Egy dal azokért...
Egy elfelejtett szó
Egy elkésett dal
Ellenfél nélkül
Embertelen dal
Engedj el
Erőgép
Ezüst nyár
Éjszakai vonatozás
Érints meg
És jött a doktor
Fiú
Gondolj rám
Gyere, gyere ki a hegyoldalba
Ha a csend beszélni tudna
Ha eljönnek az angyalok
Ha eljönnek az ördögök
Harmadik világ
Ha volna szíved
Hej, én szólok hozzád
Hej, gyere velem
Hirdetés
Holnap
Játszunk
Jóbarátok vagyunk
Kakukkos karóra
Kenyéren és vízen
Kék asszony
Kinn is vagyok, benn is...
Kotta nélkül
Lesz-e még?
Már nem vigyázol ránk
Megvárlak ma délben
Mi lesz velem
Miénk ez a cirkusz
Miénk itt a tér
Mindenféle emberek
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Mindenki
Mindenki másképp csinálja
Mindig csak ott várok rád
Mindig magasabbra
Mondd, mire van
Mozi
Nagyon kell, hogy szeress
Ne szédíts
Neked írom a dalt
Nekem ne mondja senki
Nem adom fel
Nem nekem való
Nézd, az őrült
Ordító arcok
Ő még csak most 14
Pokolba már a szép...
Primadonna
Prológ és trialóg
Próbatánc a Brodway-n
Rádió
Rágógumi megszokás
Rajongás
Ringasd el magad
Rohanj hozzám
Royal Blues
Segíts elaludni
Segíts nekem
Senki gyermekei
Sose mondd a mamának
Szabadíts meg
Szelíd erőszak
Szentimentális rakendroll
Szerenád a szerelemnek
Szeress nagyon
Sziszifuszi blues
Szólj rám, ha hangosan énekelek
Tiltott gyümölcs
Ülök a járdán
Valaki
Valamit mindig valamiért
Vallomás
Várlak
Veled, csak veled
Visszamegyek a falumba
Visszatérés
Volt egyszer egy zenekar
Zenevonat
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3.1. M 40

MÁTÉ PÉTER
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- (Régi slágerek ma is divatban, 4.)

Azért vannak a jóbarátok
Együttlét
Elmegyek
Emlékezz rám
Ez itt az én hazám
Ez majdnem szerelem volt
Éjszakák és nappalok
Hívlak én, jó barát
Kinek mondjam el a bánatom
Nekem ez így jó
Ott állsz az út végén
Otthonom a nagyvilág
R és R
Ritmus kell nekem
Sírj
Százszor visszaadok mindent
Szülői ház
Túl okos vagy
Úgy ég, úgy fáj
Vándormadár
Zene nélkül mit érek én

3.1. M 40 "EMLÉKEZZ RÁM..." :
MÁTÉ PÉTER VÁLOGATOTT DALAI
Egy darabot a szívemből
Egyszer véget ér
Elmegyek - Nicolas
Emlékezz rám
Ez itt az én hazám
Ez majdnem szerelem volt
Ha véget ér a nyár
Hosszú még az út
Ki tudja, mért
Megszülettem
Még meg sem köszöntem
Minden szónál többet és egy dal
Mondd, mért szeretsz te mást
Ott áll az út végé
Öröm az iskolában
Régi út
Szabadíts meg a szorongásoktól
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Szülői ház
Tücsökzene
Tűzmadár
Vallomások

3.1. N 13

Tündéri szép varázs : NÁDOR MIHÁLY válogatott dalai
Adj a nőnek édes cukrot
A finom grófnő
Agglegények dala
A kalap (A következetes asszony)
A királyi dobos
A krumpli - Közélelmezési dal
A lift
A szív
Az angol katona
Az anyaszív
Csumbuk János pakkja
Dal az ifjúság vizéről
Éji látogatás
Farsangi cécó
Furcsa dógok vannak a ház körű
jégvirág
Jó tanács
Lisette, a kurtizán
Matild
Miből tart el engem a férjem?
Nyári emlék
Óh, tipegő kis médik
Pesti ember kenyere
Sí-rí magában a gyerek
Tündéri szép varázs

3.1. N 13

A boldogság egy szál virág : NÁDOR MIHÁLY operettdalai
Bp. : Rózsavölgyi - Atheneum 2000, 2002. - Énekhangra, zongorára,
gitárjelzéssel ellátva
A boldogság egy szál virág
Agglegények dala
Az én szép mamám
Ha egyszer a szívem egy úrnak adom
Hajrá! Míg csak gyantás a húr
Hunyd be a két szemed
I love you
Kisfiú, kisleány
Krizantém illata leng körülem
Krizantém keringő
Mily udvariatlan
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Ne szállj el
Nincs drágább luxus, mint egy drága nő
Ó, régi nyár
Szerelmes trombitásom
Szívemben júniusnak rózsaszínű napja ég

3.1. N 83

NOSZTALGIA '30 :
Magyar és külföldi slágerek a 30-as évekből
A szemed (Natale)
Az ipafai papnak
Blue skies - Kék ég
Egy vallomás
Édes mostoha - Nincs senki olyan szegény
Ének az esőben - Singin' in the rain
Havi kétszáz fix
Horsey! Horsey!
Hulló falevél
Két könnycsepp
Két tiszta szem egymásba nézett - Románc
Kísértés - Temptation
Künn a dorozsmai határban - Puszta fox
Magány - Solitude
Meseautóban
Még ma este rám találhatsz - Wo der Teufel gute ...
Mississippi - Ol' man river
Nagyságos asszonyom
Nem az a fontos, az ember hány éves
Nincs senki olyan szép
Rose Marie
Súgd meg a titkaidat - Whispering
Susie
Tango bolero
Tea for two - Tea kettesben
Tudom, hogy van neki

3.1. N 83

NOSZTALGIA '40 :
Magyar és külföldi slágerek a 30-as évekből
Adj, uram, isten
A haja szőke volt
Azt mondja a pesti művelt társalgó
Chattanooga choo-choo
Csak egy nap a világ
Csetneki csikós
Elmennék a babám mellé csicskásnak
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Ezt a nagy szerelmet
Én gazdag leszek megint
Gyertyafény keringő
Gyevuska
Ha akkor este visszanézel
Ha megesküszünk
Harang szerenád
December van, hó hull az égből
Jaj a Sári
Közben halkan szól a dzsessz
Magyarok szép hazája
Matrózdal - Tengerész, ó szívem tengerész
Mit mondott az öreg Kiss
Rózsa, rózsa, bazsarózsa
Sej, haj, akácfa - Szmugljanka
Tampico
Tegnap még azt hittem, belehalok
Tenderly - Kedvesem
Van egy kislány, Anikó - A gal a calico
3.1. Ö 54

Örökifjú slágerek II. – Zeneműkiadó, 1965.
Cecília
Chattanooga
Elmondani jaj de nehéz…
Én édes Katinkám
Jaj de ravasz
Jó volna boldog lenni teveled!
Kérem egy szóra
Kislány
Kíváncsi kis kacsa
Meseautóban
Oda vagyok magáért
Ott fogsz majd sírni
Penny szerenád
Ritka madár a szerelem
Szeretnék egy új szivet
Tango bolero
Teve van egy púpú
Titine
Valami kis szerelem

3.1. Ö 85

Örökzöld dallamok : Zongorára könnyedén. – Bp. : Solo Music, cop. 2002.
A két szemét
Azok a szép napok
Cielito lindo – mexikói népdal
Fekete Péter
Gondolsz-e majd rám
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Haccacáré haccacáré
jhajmási Péter, hajmási Pál
Hello Dolly
Kicsit szomorkás
La cucaracha
Londonban, hej
Meseautóban
Mikor jössz már éngelém
Most kezdődik a tánc
Nem loptam én életemben
O, SOLE MIO
Pá, kis aranyom
Santa Lucia
Szeressük egymást gyerekek
Szivárvány
Vilja dal
Zöldre van a…

3.1. Ö 82

ŐSZI TÁNCALBUM : 1956
Bácsi
Columbus - Kolumbusz
Egy boldog szerelmes pillanat
Ez volt a legszebb tévedésem
Fekete csillag a két szemed
Féltékenység - Jalousie
Ha néha visszaűznek
Istanbul - Istambul - Isztambul
Jaj nekem
Légy enyém
Még nincsen senkim sem
Most tudom csak mit jelent a szerelem
Ne sírj ez nem méltó hozzád
Szemembe nézz
Szólj ha búcsúzkodni kell

3.1. P 90

ELVIS PRESLEY EMLÉKALBUM :
Komár László nagylemezéről
A legjobb barátom nője
A szerelmem kormányoz
A vén hegyek között
Árva, bús éjszakán - Árva bús éjszakán
Cseppnyi múlt
Csókolj meg
Gyanú
Lawdy, miss Clawdy
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Micsoda éjszaka
Ne légy kegyetlen
Ő mégsem te vagy

3.1. R 49

RÉGI SLÁGEREK MA IS DIVATBAN :
Válogatás legszebb táncdalainkból
Csak fújt közben a szél
Csók nélkül képtelenség
Csúzlis Tom
Ez az a ház
Én nem tudtam az kérem
Hol zöldell a rét
Jöjj kedvesem
Kétlábú zongora
Kócos ördögök
Köszönöm doktor úr
Ma végre jó kedvem
Miszter Alkohol - Mr. Alkohol - Mister Alkohol
Mondd el kedvesem
Mondd, hogy nem haragszom rád
Mondd, mire vársz
Ne félje semmit
Rég elmúltam hatvan éves
Sohase mondd
Széllel szemben
Valahol egy lány
Viktória

3.1. R 58

REPUBLIC : JÁTSSZ EGY KICSIT A TŰZZEL :
Kották, dalszövegek, riportok, fotók : 67+1 dal :
1990-2000
Repül a bálna
Neked könnyű lehet
Igazi szerelem
A madárjós vakáción
Lángolj és égj
Ahogy a halak
Pionyírok előre bátran
Gurul a kő / Indul a mandula
Szeretni valakit valamiért
Jó reggelt kívánok - Jó reggelt kivánok
Gyere vagyok
Húzd barom, húzd
Megyek a sorban
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A kés hegyén táncol az élet
Jópofa vagyok Engedj közelebb
Még kedvesem, még
Lassú vonat érkezik
Törjön szét
Megsimogatná arcomat
Erdő közepében
Falu szélén
Valahogy másképp történt meg
Nagy bajban van a barátom
Ne sírj kedves
Fényes utakon
Ha itt lennél velem
A 67-es úton
Fáj a szívem érted
Vigyetek el engem is
Utánam srácok
Fekete, vörös, kék
Kék és narancssárga
Ez a ház csupa szeretet
Játssz egy kicsit a tűzzel
Szállj el kismadár
Varázsló és indián
Furcsa magasban
A legszebb, a legnagyobb
Varázsolj a szívemmel
Csak a szívemen át
Álmot ígér ez a hajnal
A csend beszél tovább
Mondd, hogy igen
Soha nem veszíthetsz el
Adj erőt és adj időt
Igen
Üveggyöngy
Az volna jó
Gyere-hopp! Gyere hopp!
Gurul a kő, rád gondoltam
Ha még egyszer láthatnám
Ezt a földet választottam
Harmadik háború
Csak az emlék marad
16 tonna fekete szén - "16 tonna" fekete szén
Feljön a Nap az égen
Az utca mindkét oldalán
Könnyek helyett
A mosoly az arcodon
Róka jár az udvaron
A kisdobos
ima a vándorokért
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Igaz volt minden szó
Megy a gomba
Vízöntő
1526
Éhes és fázik

3.1. R 77

Rock'n'roll randevú : Maxi és a Szirének
Rock'n'roll randevú
Teenager love
Gyere és rázz!
Győzni tudsz!
Rockabilly hurrikán
International love
Üzenet a éjben
Áprilisi hó
Fejétől bűzlik a hal
Rugi roki
Szaxi a lelke mindennek
Mosoly album
Cukros bácsi
Könnyű esti pesti sértés
Laza Maca
Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen
Vörös rózsák

3.1. R 77

ROCK AND ROLL PARTY
Béka rock
Csavard fel a szőnyeget
Gyermekem, figyelj rám
Gyerünk, rock'n'roll
Hadd főzzek ma magamnak
Kifestem a szádat
Mondd, kis kócos - Mondd kis kócos
Nem vagyok teljesen őrült
Rock-and-roll lemez
Rock-and-roll No 1-2-3
Rock-tanóra
Rocky lady
Szóljon a zene
Talán egy perc alatt
Táncoló, fekete lakkcipők
Újra és újra
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3.1. S 51

197
Vachott Sándor Városi Könyvtár

SERESS REZSŐ: Engem még nem szeretett senki
c. könyvének dalai
Szomorú vasárnap
Hiába van palotád Budán!
Én úgy szeretek részeg lenni
Ha néha visszaűznek Téged
Akinek már minden mindegy
Akinek már álma sincsen
Szeressük egymást gyerekek!
Komáromi polgármester leánya
Fizetek főúr
Gyerünk Bodri kutyám!
Csendes ember lettem
Csak átutazó vagyok itt a földön
Engem még nem szeretett senki

3.1. S 51

Szeressük egymást, gyerekek / SERESS REZSŐ slágerei
Bp. : Rózsavölgyi és Társa, [2002]. - Énekhangra, gitárjelzéssel
Az utolsó konflis majd Pestről
Csak átutazó vagyok itt a földön
Csak inni, inni!
Csendes ember lettem
Egyszer fent és egyszer lent a kerék
Életemben csak két nőt szerettem
Én úgy szeretek részeg lenni
Engem még nem szeretett senki
Fizetek főúr - Fizetek, főúr
Ha minden véget ér
Ha néha visszaűznek téged
Hiába van palotád Budán
Ki volt az az asszony
Maga az első bűnös asszony
Még egy éjszaka
Mindenki asszonya lett
Nem az a fontos, az ember hány éves
Nézem, hogy ül Fáni a padon
Öreg fiú, mire vársz? - Öreg fiú mire vársz
Szeressük egymást gyerekek - Szeressük egymást, gyerekek
Szervusz, te vén kujon - Szervusz te vén kujon
Szomorú vasárnap

3.1. S 67

SLÁGERMIX
Adagio

[1.]
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A füredi Anna bálon
A három magyar
Ajándék
A külvárosnak van romantikája
A pillangó álma
Az a szép
Álom
Álmot hív
Csakis úgy
Csak titokban akartalak szeretni
Egy asszony miatt vagyok
Egy emlék a múltból
Egy szál harangvirág
Esik eső, de nem ázok
Éjjel jött
Én mindenkiben csalódtam
Fekete vonat
Féltékenység
Gladiátor
Gondolsz-e majd rám?
GY.Ú.R.O.K.
Hajlik a jegenye
Ha kicsi a cici
Halovány őszi rózsa
Hogyha nékem sok pénzem lesz
Hova tűnt
Jöjj mondd el
Kecskebéka felmászott a fűzfára
Kétforintos dal
Kicsiny falu, ott születtem én
Kicsit szomorkás a hangulatom
La Paloma
Legyen hát, mégis szép
Magányos sötétség
Megalázó kegyelem
Menj tovább
Messze tűnik
Mi muzsikus lelkek
Minden jót Mónika
Mindenkinek van egy álma
Mindent és semmit
Mondd, hogy nem haragszol rám
Ne menj még
Ne sírj anyám
Ó sole mio - Az én napfényem - O sole mio
Párizsban szép a nyár
Próbálj meg lazítani
Repül a bálna
R.I.P.
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Rózsa, rózsa labdarózsa levele
Sej, haj ne feküdj
Sír a gitár
Sötét éden
Széllovas
Szóljon hangosan az ének
Tó közepén
Tűzpiros virág
Úton
Villamoson történt az az eset
Virágos kert az én szívem

3.1. S 67

SLÁGERMIX 2. - Szóló, gitárjelzéssel. - Miskolc : Koncert Kft., 2002.
A disco királynő
A harmonikás
Air
Altató
A muzsikusnak dalból van a lelke
A nap nyugodni tér
Annyi arc ismerős
A régi mániám
A savanyú
Az én babám egy fekete nő
Ákom-bákom
Állatkerti útmutató
Álmodj
Álmodj szépet
Árva fiú
Ballag a katona
Bárcsak ez az éjszaka
Bárcsak hamar tavasz lenne
Bolond aki sír egy lány után
Búcsúzik a nyár
Cini dal
Citromízű banán
Csak egy kék színű virág
Csak egy kis emlék
Csak egy tánc volt
Csak fújt közben a szél
Csavargódal
Dalban mondom el
Egyedül a tóparton
Egyedül nem megy
Egy esős vasárnap délután
Egyszer véget ér az út
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Egy őszinte dal
Eladó, kiadó most a szívem
Elhagyom a várost
El kell, hogy engedj
Engem nem lehet elfelejteni
Engiéknél ablak alatt
Esti dal (magyar népdal)
Ez a dal - az a dal ; Ez a dal az a dal
Ez az utolsó tánc
Ez majdnem szerelem volt
Ezüst gitár
Én édes Katinkám
Én visszahozom divatba a foxtrottot
Altató (észt gyermekdal)
Évek óta úton vagyok
Fekete Péter
Fogj egy sétapálcát
Francia bölcsődal
Francia népdal: Bölcsődal
Altató / F. Schubert
Furcsák ma a szemedben a fények
Gyere táncolj
Hadadi
Haccáré-haccacáré
Hajnal
Ha legközelebb látlak
Halászélet
Halvány fehér rózsa
Halvány kék szemek
Hány éjjel vártam
Hát ide figyelj, Lajos
Holdvilágos éjszakán
Hol van az a nyár
Homokvár
Hozzám tartozol
Ibolyalevél
Írtam a bátyámnak egy dalt
Jamaicai trombitás
János bácsi pipája
Járom az utam
Bölcsődal / J. Brahms
Jó éjt, neked
Jön a fehér karácsony
Juhászkutyák ugatnak
Kalózdal az almaszószról
Kell, hogy vár
Kék csillag
Két szál pünkösd rózsa
Kétszer kettő néha öt
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Kicsi, gyere velem
Klára bölcsődala
Könnyű álmot hozzon az éj
Köszönöm, hogy imádott
Különös szilveszter
Legyen a Horváth kertben
Lehet, hogy szép nem vagyok
Lehoznám néked a csillagokat
Lesz maga juszt is az enyém
Lila akácok
Altatódal (magyar népdal)
Mákos rétes
Mások vittek rossz utakra engem
Már nyugosznak a völgyek
Megáll az idő
Micsoda nagyszerű dolog
Miért vagyok kislány
Minden sarkon álltam már
Mindig kell egy barát
Mit mondott az öreg
Mókusszőrrel pucolom a bakancsom
Mondjátok meg Máriának
Monostori zöld erdőben
My darling Clementine
Nagymami
Ne felejts el emlékezni
Negyvenhatos sárga villamoson
Nehéz a boldogságtól búcsút venni
Nekem nincs hibám
Nemcsak a húszéveseké a világ
Nem jön álom a szememre
Nem kérdezem én
Nem látlak én téged többé
Nem lehet boldogságot venni
Nem tudok élni nélküled
Nem vagyok én apáca
Nem vagyok én senkinek
Ne nézzen úgy rám
No miss
Okosabban kéne élni
Bölcsődal (orosz népdal)
Ó, Serenella
Ott állsz az út végén
Ott fogsz majd sírni
Óh, csak a hajnal jönne már
Altatódal / P. Csajkovszkij
Peng a kasza
Piros tulipán
Piros-barna menyecske
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Postakocsi
Pókháló az ablakon
Rózsa, rózsa
Sajtból van a hold
Savanyú a csokoládé
Sohase mondd
Sulla, ulla
Száncsengő
Szendergő
Szerelemre születtem
Szereted-e még
Szép szenyorita
Találd ki gyorsan a gondolatom
Találkozás egy régi szerelemmel
Talán egy perc alatt
Táncolj még
Távolban egy fehér vitorla
Tente baba
The Yellow Rose Of Texas
Titanic
Túr a disznó, ha rétre hajtják
Tv torna - tévé torna
Új dal
Új divat
Vándorlás a hosszú úton
Várlak még (Hosszú, forró nyár)
Véget ért egy fejezet
Vidéki lány vagyok
Bölcsődal / Weber
Zsebkendődre köss egy csomót

3.1. S 67

SLÁGERMIX 3. - Szóló, gitárjelzéssel. - Miskolc : Koncert Kft., 2003.
A 67-es út
Adott Isten szekeret
A gyöngyhalász
A haja szőke volt
Aki melletted él
Albérlet az emeleten
Amikor a szívem úgy dobog
Amikor elmentél tőlem
Annál az első ügyetlen csóknál
A pancsoló kisgyerek
A vén budai hársfák
A villa negra románca
Azért vannak a jó barátok
A zongorista mindig jó barát
Az első villamos

Kották analitikus feltárása

Az esküvődön és is ott leszek
Álmaimban valahol
Áttáncolom az éjszakát
Barna bőrű hableány
Bocsáss meg kérlek
Boldog szülinapot
Budapest, te csodás
Búcsúzni csak nagyon szépen szabad
Bús szívből énekelni
Célfotó
Csak félig lenne
Csak a szépre emlékezem
Csak az asszony meg ne tudja
Csak egy csillag
Csavargó fantáziám
Csini baba
Csúnya fiú
De akkor már hol leszek én
Dombon van
Dúdold el
Egy csók és más semmi
Egy dunaparti csónakházban
Egy kicsit szeress belém
Egy rózsaszál
Egyszer fenn, egyszer lenn
El kell, hogy engedj
Elmész fiam, járj békével
Európa
Ez a tábla kukorica
Éjjel az omnibusz tetején
Én, aki nála jártam
Énekelj kisleány
Én vagyok Muki
Feketehajú kis gimnazista voltál
Félteni kell
Fizetek főúr
Gedeon bácsi
Guantanamera
Gyere táncolj cigány lány
Gyertyafény keringő
Ha citromot kapsz az élettől
Ha felmegyek
Hallod-e Rozika, te
Hamvadó cigarettavég
Hé! te gyorsvonat
Hétre ma várom a Nemzetinél
Hidd el
Hol a szerelem
Hold ragyog a Dunán
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Homokóra
Hosszú az a nap
Hova visz a hajó
Hull az elsárgult levél
Ígérd meg kislány
Isten véled édes Piroskám
János legyen
Jolly joker
Jóska gyere haza
Jöjjön ki Óbudára
Jöjj visszavárlak
Julcsa
Kalapom
Kellene most egy jó barát
Kék a szeme
Kék az orgona virága
Két álmodozó
Két falevél
Kicsi gesztenye
Kicsit belehalok
Kis csónakom
Kis Katóka
Kócos ördögök
Kölyköd voltam
Köszönöm
Kövek a vízparton
Küldök néked egy nápolyi dalt
Különös éjszaka volt
Lement a nap
Letépnék minden orgonát
Letört virág az út porán
Lélegző furcsa hajnalon
Limbó hintó
Londonban, hej – Londonban hej
Lottó
Ma este mulatok
Maga rég nem lesz a világon
Magyar twist
Megkondult a harang
Melletted nincsenek hétköznapok
Meseautóban
Messze az óceánon túl
Még ide-oda húz a szív
Minden ember boldog akar lenni
Mindenkit elfelednek egyszer
Minden asszony életében
Minden nap
Mindig az a perc a legszebb
Miszter alkohol
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Mondd, mért szeretsz te mást
Mondta-e már más is neked?
Mos kéne abbahagyni
Múlnak a gyermekévek
Nagy baj van, hol a szívem?
Napsugár
Ne félj semmit
Nem nősülök soha
Néha, néha visszajönnek a tavaszi
Nika se perimeno
Nyári zápor
Oda vagyok magáért
Országút vándora
Öreg fiú dala
Összecsendül két pohár
Pacsirta madár
Paplak mellett
Polgármester
Rám vár a föld minden tája
Reszket a hold a tó vizén
Rohan az idő
Rossz fiú
Rózsafák
Rózsalevél
Sej, haj, hét csillagból
Se veled, se nélküled
Sétahajó
Soha nem elég
Szavakon túl
Szállj fel magasra
Szerelem első pillantásra
Szeressük egymást gyerekek
Szeretném bejárni a földet
Szeretni bolondulásig
Szeretni kell
Szomorú szívem
Találkozás
Te szeress legalább
Tombold ki bánatod
Tölcsért csinálok a kezemből
Ugye, te is akarod
Úgy szeretném meghálálni
Úton
Valahol a Volga mentén
Valami kis szerelem
Valami új, valami régi
Válaszolj nekem
Vándor
Vándorének
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Veled is megtörténhet egyszer
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SLÁGERMIX 4. - Szóló, gitárjelzéssel. - Miskolc : Koncert Kft., 2004.
Szép volt
Nekem a napfényt hozod el
Őrült szerelem
Rég volt
Álmatlan éjszakák
Homokba rajzolt szerelem
Ennyi volt a nyár
Reménytelen szerelem
Ha el akarsz menni
Megbabonázott a szemed
Most már sok a könny
Tűnj el szerelem
Széttépett szerelmes levél
Sárga rózsa
Százszor is
Jó bor kell
Keresem a boldogságot
Mondj el egy imát értem
Többé nem!
Úgy búcsúzom el
Ha igazán szeretnéd
Te vagy aki kell
Akarom, hogy rám találj
Angyallány
Fáj
Halló
Híd a folyót
Hallgasd hogy zsong a tavasz – Hallgasd, hogy zsong a tavasz
Nem találok szavakat
Hej, halászok
Zöld pántlika
Madárka, madárka
Szegény vagyok
Szántottam gyöpöt
Édesanyám rózsafája
Fúj, süvölt a Mátra szele
Ez az utca liliom
Nincs szebb állat, mint a lúd
Mehemed
Vasárnap délután
Gyöngye a nád, lehajlik
Vasárnap bort inni
Esik az eső
Esik eső
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Ezer esztendeje annak
Elesett a lúd
Bor, bor, bor
Leszállott a páva
Ha bemegyek
Megláttam én
Hej, de szépen harangoznak
Serkenj fel
Szombaton délután nem leszek itt
Be van az én zubbonyom zsebe varrva
Erdők, völgyek
Jaj de mély a Tisza vize
Deszka kapu, kerítés
Két út van előttem
Árokparti kökény
Sári lovam a fakó
Oh! Susanna – O Susana – O Susanna
Részeg tengerész
Norvég népdal
A felkelő nap háza
Ohio
Bella ciao
Szlovák népdal
The terk in America
7:40 a.m.
Havah Nagilah
Heiveinu Shalom
Miserlou
Ose Shalom
American Patrol
When teh Saints
Magyarország
Pacsirta
Gisz moll etűd
Fújja már a szél
Trabant
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SLÁGERMIX 6. : egyes dalok gitár tab kottával / Szerk. Ludvig József. Miskolc : Koncert Kft., [2007?].
A legtöbb ember
A zöld elefánt
Addios Goodby
Ahogy a két szemeddel nézel
Ahol az ember felmászik a fára
Amikor virágba borultak az almafák
Angyal
Bánatos a liba
Becsaptál
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Bim-bam
Chercher la Femme
Csengess be hozzám jó barát
Diadal
Dudu
EB himnusz
Esőben születtél
Én és a kisöcsém
Feladat
Fütyülök a világra
Gondolj rám
Goodbye
Gyere elém
Gyere veszíts el
Gyökerek
Ha boldognak látszol
Hegyek lánya
Hidd el nem lesz jobb máshol
Hol jártál mondd?
Hull az eső
Húzz magadhoz, ha fázol
Ilyen a szívnek egy karambol
Ismerj végre fel
Itt nőttem fel
Jeremy
Jövőre újból veled
Keresztút
Kinek kellek én
Kislány, fogd most a két kezem
Kívánj igazi ünnepet
Lázad a szívem
Miénk a világ
Ne bánd
Ne félj te kis bolond
Ne hívj
Nem leszek a játékod
Nem menekülsz
Nem talállak
Nélküled
Nincs több kétely
Olyan amilyen
Oly jól csúszik ez a banánhéj
Sose ébressz fel, ha más dala szól
Szabadon
Számítok rád
Szeret, nem szeret
Te vagy a millióból
Utolsó cigaretta
Úgy vártam én
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Várj
Vártam
Zötyög az élet
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SLÁGERMIX 7. / Szerk. Ludvig József. - Miskolc : Koncert Kft., [2007?].
Amikor a rózsák
Asszonyt akarok
Asztalon összegyűrt papír
Az igazi nevem
Álmok tengerén
Álmomban éjjel
Bármit megtennék
Becsszó
Boldog vagyok
Csalogány
Csavarog a szívem
Csukd be a szemed
Dominó
Don Juan
Dönteni muszáj
Egy fiú a házból
Egy kicsi liba, liba
Egy kis szerelembe kéne esni
Egy szó elég
Epigramma
Ezerszer megbocsátok néked
Ez majdnem szerelem volt
Énmellettem elaludni nem lehet
Én rossz vonatra szálltam
Francia lány
Gézengúz
Gyere ülj kedves mellém
Ha eljössz a buliba
Ha vége már
JHárom perc magány
Hol az én hazám
Honnan jössz
Huncut nóta
Húszt év múlva
Igazi volt
Így lett szerelem a vége
Itt vagyunk
Játszom esténként
Jó legyél
Jóska, levelet hozott a posta
Kettőnkről szólt
Két szemedbe nézek
Kicsi szívem
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Kisfiam
Lady Diana
Legyen erőd
Maradj még enyém
Megyek hozzád
Melletted
Még egyszer
Mért hagynánk félbe
Mézédes
Mézga család
Mit ér neked?
Nem felejtlek el
Nem lehet boldogságot venni
Nem wurlitzer a verkli
Oh! Szerenella – Oh Serenella
Pláza angyal
Rejtély
Ria, Ria, Hungária
Santa Maria
Szerelem gyere égess el
Szerelem kell
Szerelemről szó sem volt
Szeress úgy
Szólj már
Tavaszi szél
Te vagy a fény
Titkos vallomás
Tutti buli
Tűzdal
Ugye jön még valami szép
Ugye mindig vigyázol majd rám?
Valaki eljön értem
Vágy
Változtam
Várom, csak várom
Velencei nyár
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SLÁGERMIX 8. / Összeáll. és szerk. Ludvig József. - Miskolc : Koncert
Kft., [2008?].
A göndör haja
Aki az én barátom
Aki ma hallja táncol már
Apu ne igyál többet
A szeretet ünnepén
A szív a kőre
A szívemet adnám
A szívem tudja, hogy mi a szerelem
A szürke patás
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Az életem csak te vagy
Az ifjú halász
Álmainkban újra kezdünk mindent
Álomkép
Álomország
Álom, vagy valóság
Általad vagyok
Balaton
Befestem a hajam
Belehalok
Boldogság merre jársz?
Bulizunk a mennyországban
Bulizz velünk
Csak lóvé legyen
Csillogás a szívünkben
Csókot adtál
Drága kincsem
Egy kis derű a szívemben
Együtt – egyedül
Együtt is egyedül vagyunk
Elérlek még
Elfújja a szél
Elvarázsoltál
Emlék egy lányról
Ébredni valakiért
Édesanyám meghalok
Égek a vágytól
Éjjel, nappal
Éld most át
Élj a mának
Érints meg
Érzés
Fekete gyémánt
Gondolkodom
Gyere és érezd jól magad
Ha bekopog a szerelem
Ha kiegyenesedik az EKG-m
Hallja meg a világ
Ha visszahívsz
Holtomiglan
Hol vagytok régi álmok
Hosszú évek
Hozzám bújj
Hónapok óta
Húzzad cigány
Idegölő
Igaz, vagy hamis
Ítélj el
Itt a december
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Jó reggelt
Karácsony
Ki bánja meg
Kicsi szív
Köcsög a főnököm
Könnyek nélkül
Lángolj
Lecsó
Lehetek a
Lehetnék boldogabb
Leszek-e én
Légy boldog mással
Lőre
Ma éjjel add a szívedet
Magányos szenteste
Már nincs bocsánat
Másé lettél
Másnap
Merre jársz
Még éjjel leiszom magam
Még egyszer
Mikor én a kuféromat pakoltam
Milyen a világ
Mindentől távol
Mindhalálig
Mit kezdjek a bánatoddal
Mondd el csillagos ég
Mondd miért
Motel
Mozdulj már
Nap, nap után könny
Nálad lenni újra
Nem akarok sírni
Nem kell senki más
Nem tudok már boldog lenni
Nem tudom Nem voltam én
Nélküle mit ér a május
Nincs időm
Olyan, mint te
Olyan vagy amilyen
Orgona
Orgonák
Ott lakom én
Őszi falevél
Piszkos tánc
Próbáltalak elfeledni
Rendes ember maradok
Ronda lány
Sodorjon a szél
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Soha ne hidd el
Soha ne múljon el
Sose halunk meg – Sose’ halunk meg
Sördal
Szerenád
Szeresd a vén cigányt
Szeress
Szeress újra
Szeretem a kék szemedet
Szeretem a szemed
Szerettem egyszer
Szép álom
Szívemben él tovább
Szívemet adnám
Tele van a város szerelemmel
Te vagy a lány
Te vagy a mindenem
Titokban álmodoztunk
Tőlem a nap úgy telik el
Túl forró
Tűz és jég
Unholy Ghost
Úgy kellesz nekem
Úgy szeretlek
Újhold
Új napra ébredsz
Üzenet a nagyvilágnak
Van egy lovam
Van egy titok
Varázsos éjen át
Válassz
Vétkezem
Volt néhány napom
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SLÁGERMÚZEUM 1.
Almát eszem
A muzsikusnak dalból van a lelke
A pesti éjszakák
Majd gondolj néha rám / Casablanca
Azt súgta a szél
Egy régi nótát hoz Budáról át a szél
Ez minden idők
Hol jár az eszem
Love story
Marina
Micsoda nagyszerű dolog
Micsoda nő
Minden jót Mónika
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Nincs olyan szerencsém
Piros tulipán
Szeretlek akkor is, ha nem akarom
Szeretnélek újra megtalálni
Tavasszal kell a szerelem
Tűzpiros virág
Veni, vidi, vici
Végre, hogy tavasz van - Végre hogy tavasz van
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SLÁGERMÚZEUM 4.
Alexander's Ragtime Band
A zongorámon ott áll még a képed
Álmodban csak engem láss - Dream A Little Dream of me
Egy kis kíváncsi kacsa
Elillan a nyár
Hát ide figyelj, Lajos - Hát ide figyelj Lajos
Hozzám tartozol
Márvány varázs
Jön a fehér karácsony
Katóka, légy a babám
Láttam én az Eiffel tornyot
Már megettem a kenyerem javát
Micimackó
Mindenkiben téged kereslek
Poinciana - Tegnap nyár volt
Sajnos, szeretem - Sajnos szeretem
September song - Süvít az őszi szél
Ne is gondolj rám
Csillagpor
A mosolyod még él - The Shadow of your smile
Vannak utcák
Van valami édes a tavaszba
Voltál-e boldog már Pesten
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SLÁGERMÚZEUM 11.
Ananász - Caracas
A végén mindent másképp lát az ember
Az első perc a döntő
Banán ballada
Emlék ma már
Én visszahozom a foxtrottot
Fáj a szívem valami után
Georgia
Ha maga papa, legyék és a mama
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Ha most az egyszer visszajönnél
Hófehér gyöngyvirág
Hosszú az a nap
Kis nagyságos asszonyom
Válassz ki egy csillagot - Love me tender
Mi lesz a kettőnk életével
Mondjátok meg Máriának
Ne lépd át a küszöbömet
Olyan furcsa érzés
Orgonavirág
Rajta öregek
Rézmozsarat vegyenek
Vártam rád - C'est si bon

3.1. SZ 41 SZÉCSI PÁL dalaiból :
Régi slágerek ma is divatban, 2.
Adagio - Ne félj / Albinoni
Bús szívből énekelni
De akkor már hol leszek én
Egy szál harangvirág
Ez az igazi ritmus
Gedeon bácsi
Gyönyörű így este Budapest
Hagyjuk szivem
Himnusz a nyárhoz
Hová tűnik el a csillag
Kék csillag
Két név egy bérház oldalán
Két összeillő ember
Könnyezem
Micsoda igények
Micsoda nő
Mostanában hosszabbak az éjszakák
Ó, jössz-e már
Pillangó
Szereted-e még
Tárd ki ablakod

3.1. SZ 41 SZÉCSI PÁL legkedvesebb dalai
Adagio - Ne félj
A távollét - La lontananza
Az égi lámpagyújtogató
Bús szívből énekelni
Carolina - Karolina
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Drága Anna
Egy nagy kaland az élet
Egy szál harangvirág
Éjszakák és nappalok
Én édes Katinkám
Gedeon bácsi
Gyere el hozzám
Hagyjuk szívem
Hidd el
Himnusz a nyárhoz
Kék csillag
Kéklő ég
Két összeillő ember
Kismadár - Butterfly
Kósza szél
Meddig tart egy szerelem
Micsoda igények
Mint a violák
Mióta egyszer
Pamparapam
Pillangó
Szegény bolond
Szereted-e még
Talán sok év után
Tárd ki ablakod
Zenészballada
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SZŰCS JUDITH: EGYÜTT A SZERELEMÉRT
A széltoló
Álmomban még hazatérsz
Csudajó kakaó
Együtt a szerelemért
Ez a divat
Énekelj egy dalt nekünk
Forró nyári éjjel
Gyere a diszkó klub elé - Gyere a disco klub elé
Ha táncolsz velem
Kedvesem, sose félj
Majd megfordul a szél
Mit tegyek, hogy érezd
Ne búcsúzz
Nem kell, hogy szólj
Remélem azt
Párduc
Rólad szól
Táncolj még
Van ilyen lány
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Várj míg...
Vigyázz rám, kérlek

3.1. T 10

TABÁNYI MIHÁLY: Hat harmonikaszóló
Valse Musette...
Táncoljunk polkát
Virágkeringő
Emlékezés
Csillogó harmonika
Játék polka

3.1. T 26

TÁNCDALOK - FILMZENÉK
80 nap alatt a Föld körül - Nyolcvan nagy alatt a Föld körül
A Villa Negra románca
Apám hitte (Zorán)
Gondolsz-e majd rám
Homokvár (Apostol)
Jöjj vissza vándor
Kell, hogy várj
Limbó hintó
Love story
Ma végre jó a kedvem
Micimackó
Szivárvány
Volt egy tánc
Volt egyszer egy vadnyugat

3.1. T 26

TÁNCDALOK (1.)
A kék ég s a tenger
A kettőnk életét
A pesti éjszakák
A villa negra románca
Akkor voltam bolond én

35
85
84
63
23
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Amor, amor, amor
Ballag a katona
Búcsúzik a nyár
Buona sera, signorina
Carolina
Cigányszerelem (My gipsy love)
Comment ca va?
Csak a szépre emlékezem
Don Pedro
Egy szál harangvirág
El Choclo
Elég volt már a szerelemből
Elmegyek (Nicolas)
Én mindenkiben csalódtam
Engem nem lehet elfelejteni
Ez az utolsó tánc
Ezüst gitár
Fekete vonat
Gyönyörű így este Budapest
Hol jár az eszem
Hosszú az a nap
Hull a hó a kéklő hegyeken
Imádok útra kelni (L'italiano)
Jó az álmodozás
Jó'jszakát kedvesem
Két név egy bérház oldalán
Két összeillő ember
Különös éjszaka volt
Ma este babám a fasorba ...
Marina
Minden asszony életében
Minden csak komédia
Mondd, mért szeretsz te mást
Nagymami
Ne bánts
11
Ne gondold
Ne nézzen úgy rám
Nehéz a boldogságtól...
No Miss
Ólomkatona
Ott állsz az út végén
Összecsendül két pohár
Reszket a hold
Rohan az idő
Surda dala
Süvít az őszi szél
Sweetheart
Száz éve már
Szerelem első vérig
Szereted-e még
Szeretlek én, jöjj vissza hozzám
Szeretni kell
Találd ki gyorsan a gondolatom
Tárd ki ablakod
Tavasszal kell a szerelem
Tölcsért csinálok a kezemből
Tűzpiros virág
Úgy szeretném meghálálni
Úgy twisztelünk
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31
6
22
47
3
29
27
70
81
51
73
36
25
75
68
33
20
26
52
69
39
77
41
72
74
60
57
9
43
37
16
45
5
66
8
76
15
4
53
24
14
18
10
61
79
83
80
12
59
71
1
2
58
86
67
21
55
49
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Válassz ki egy csillagot
Zöld mezők (Green fields)
17
Zsebkendődre köss egy csomót
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50
19

TÁNCDALOK 2.
Bongo Cha-Cha
Bűvölet - Fascination
Desatinado - Kistél a ritmusból
Egy asszony miatt vagyok ilyen léha
Egy dunaparti csónakházban
Egy vallomás
Éjjel az omnibusz tetején
Az én mamám
Én mindig Pestről álmodom
Én nem szeretek mást, csak téged
Én nevetek ma mindenen
Ének az esőben - Singing in the rain
Engedd meg, hogy szeresselek téged
Felhívlak, hogy elmondjam
Flamingó
Guantanamera
Hát értse meg végre
Hétre ma várom a Nemzetinél
Holdfény szerenád
Homokvár
Írtam a bátyámnak egy dalt
János legyen fenn a János hegyen
Jöjjön ki Óbudára
Kicsiny falu, ott születtem én
Legyen a Horváth-kertben Budán
Mikor jössz már énfelém
Mindenem - All of me
Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket
Okosabban kéne élni
Próbálj meg lazítani
Ria, ria, Hungária
Siboney
Summertime / G. Gershwin
Sunny
Száll, szállj madár
Szeretlek is + nem is
Szóljon hangosan az ének
Van-e szerelmesebb vallomás
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TÁNCDALOK 3.
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Cigányszerelem
Do-re-mi - Muzsika hangja ; Dó-ré-mi
Én, aki nála jártam
A fekete vonat
Féltékenység - Jalusie
Green fields - Zöld mezők
Gyöngéden
Ha legközelebb látlak
Ha most az egyszer visszajönnél
Harmonikás
Ki állítja meg az esőt? - Have you ever seen the rain
Hello Dolly
Hogy mulat egy beates magyar úr
Hol van az a nyár
Hosszú az a nap
I love you
Idegenek az éjszakában
Indián nyár
Jalusie - Féltékenység
A két szemed még most is látom
Kicsit szomorkás
Kismadár - Butterfly
Kócos kis cigánylány
La balanga
Lady "N" - Lady N
Loves's story - Love story
Miért sírnál
Mint a violák
Mister Alkohol
A mosolyod árnyékában
Nehéz a boldogságtól búcsút venni
Nem tudok élni nélküled
Ott fogsz majd sírni
Próbálj meg lazítani
Ramona
Rumba Negra
She - Ő
Szereted-e még
Szívem egy vándorcigány
Új nyár
Viva Espana

3.1. T 26

TÁNCZENE ZONGORÁRA
Az légy, aki vagy - Az légy aki vagy
Búcsúzz el szerelem
Dixie buli
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Elhagyom a várost
Évszakok
Fogj egy sétapálcát
Gyertyák a téren
Hamu és gyémánt
Huncut az élet
Jég dupla whiskyvel
Jöjjön már egy zenekar
Lelkünkből
Mi vagyunk a rock
Nézz az ég felé - Nézz, nézz az ég felé - Nézz nézz az ég felé

3.1. T 48

TESSÉK VÁLASZTANI '70
Azt súgta a szél
Álmodozás
Árván
Ebből sem lesz már szerelem
Esküdj bátran!
Este tíz után
Gondolj reám
Ha nem lennél, ki kéne találni!
Iránytű
Jaj, nem vigyáztam
János bácsi pipája
Kérek egy ibolyát, bótos úr
Kíváncsi lennék rá
Légi madonna
Májusi eső
Micsoda igények
Mint ő meg én
Nekem sem kell kétszer mondani
Nem bánom, hogyha szenvedek
Ne rohanj!
Pajtás
Rézmozsarat vegyenek
Szép oroszlán
Szomorú diadal
Törékeny szerelem
Túl vagyok én
Vándorcirkuszos szeretnék lenni
Várni, várni rád
Vén csavargó
Voltál-e ugyanígy
Zúgva sírnak a fák

3.1. U 32

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1956
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A gyöngyhalász
A teve
Az első csók
Az első nyár
Az én apukám
Azért van napsugár
Bagdad
Csak azért hozott engem a gólya
Doktor úr
Egy csók
Ez a perc is emlék lesz egyszer
Gyere ülj kedves mellém
Halkan a parkban a szél muzsikál
Kávé
Magamba' járok, már semmi se fáj
Milyen legyen akit én szeretek?
Ne hagyd el soha...
Százszorszép a május
Szebb a nyár
Szebb mint szép
Szép idegen
Ti budai hegyek
Veni, vidi, vici

3.1. U 32

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1957. – Zeneműk., 1957. Énekhangra, zongora- vagy harmonika-kísérettel
A kettőnk titka
Aki engem egyszer megszeret
Amikor a banjo megszólal
az élet megy tovább
Elefánt-mambo
Ezt nem a csillagokban írták meg
Éjjel az omnibusz tetején (Csókos asszony)
Hoppsza Sári – Hopsza Sári (Mágnás Miska)
Kép-chanson (Valahol délen)
Lucy belépője (Leányvásár)
Magában van valami izgalmasan más
Melletted nincsenek hétköznapok
Mellékutcán
Milyen gyorsan fut a felhő
Nekünk találkozni kellett
Nevet a zenekar
Öreg legények
Pár szó az egész
Régi óra halkan jár
Seherezádé
Tegye szívére a kezét

Kották analitikus feltárása

3.1. U 32

223
Vachott Sándor Városi Könyvtár

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1958
A legszebbet, a legjobbat kinek vigyem
Amambo-Mambo
Arrivederci Roma
A szemed
Az ember hétről -hétre totózik
Csak egy kis emlék
Jazz tombol - rock and roll
Je t'aime - Szeretlek én
Maga, meg a maga huga
Mambo Italiano
Mambónak táncolod a tangót
Mások vittek rossz utakra engem
Mesebeli Afrika
Mikor még ifjú ember voltam
Mondd, mért szeretsz te mást? - Mondd, miért szeretsz te mást
Nem igaz
Öreg fiú dala
Parlez-moi d'amour
Száz szónak is egy a vége
Tudd meg, hogy szeretlek
Van aki vár

3.1. U 32

ÚJÉVI ALBUM 1959
A két szemét még most is látom
A szél suhan
Az egyik szemem sír, a másik nevet
Az igazi jazz
Azt hittem, őt szeretem
Én mindig Pestről álmodom
Ha tudnék szeretni - Marina
Ha úgy gondolod
Higyjed el
Hosszú az a nap
Kacsacsa
Mondd, szeretsz-e még
Nem hiszem én
Nincs szabály, hogy így
Oly szép vagy, mint senki más
Par avion
Portugál szerenád
Szalma lettem
Szép, szép, maga oly szép - Tű keringő
Úgy szerettem őt
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Üzenet - Szeretlek mint régen
Van ez így
Záróra után

3.1. U 32

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1962. – Zeneműk., 1962. Énekhangra, zongora- vagy harmonika-kísérettel
Barnabőrű hableány – Barna bőrű hableány
Csak néztél rám
Egyedül a tóparton
Egy kis romantika
Egy kis szó (Ti diro)
Emlékszel, még sütött a hold
Hétkor a szigeten
Húszéves vagyok
Lehet, hogy szép nem vagyok
Marina
Mért fáj? (Tua)
Minden jó, ha jó a vége
Nehéz az igazit megtalálni
Őszi szél
Rejtély
Sári
Szeretlek akkor is, ha nem akarom
Szeretlek élőszóval
Tűzpiros virág
Valaki kell nekem is
Valaki miatt
Zsebkendődre köss egy csomót

3.1. U 32

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1965
Alfa-Romeo
Ami szívemen, a számon
Állnék a hegytetőn
Bagira
Casanova csókja
Fütyülök én a twistre
Giovane, giovane
Hé-hé-hé!
Hogyha huszonötször
Hol az a lány
Hova vezet ez a vágy
Hiszem, ha akarom
Ilyen a nő
Ingovány
Nem vagy már gyerek
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Rám vár a föld minden tája
Romantika pedig nincs
Számum
Túl fiatal
Úgyis kiderül
Vagy mindent, vagy semmit

3.1. U 32

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1967. – Zeneműk., 1966. Énekhangra és zongorára, gitárjelzéssel
Angéla
Ave Maria no morro
Álmatlan évek
Bizony így van ez, szívem
Csipkeharisnyás édes lány
Ding! dong! (My Fair Lady)
Ezután soha nem lehetsz senkié
Élsz, mint egy alvajáró
Én itt, te ott
Gitárom pengetem
Hazudik a szemed!
Így sohase vártam én
Ismeretlen lány
Isten veled, szomorúság
Jól érzem magam
Mit bánom én
Mit hoz a jövő?
Nékem sok buta hobbym van
Szerelem nélkül
Viaszbaba
Zeng a vihar

3.1. U 32

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1969
Énekhangra és zongorára, gitárjelzéssel
A fekete vonat
Akkor is lesz nyár
A szomszédban egy néni
A történtek után
Az ablakom a mennyországra néz
Egyszer gyere be az én utcámba
Én, aki nála jártam
Gratulálok! (Congratulations)
Hogy mulat egy beates magyar úr?
Krisztina
Mesélj a nőkről!
Mért nem tudsz te lelkesedni?
Mindenkinek van egy álma
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Nincs olyan szerencsém
Persze, neked könnyű
Rozsda lepi már az emlékeimet
Soha nem késő
Szívtelen teremtés (Quando minnamoro)
Szomszédasszony
Ta-tara-da-dam
Zúgjatok harangok

3.1. U 32

ÚJÉVI TÁNCALBUM 1970
Énekhangra és zongorára, gitárjelzéssel
A fehérhajú lány
A Zöld Elefánt
Betonfej
Bim-bam
Boom-bang-a-bang
Egy fiú a házból
Everybody
Fütyülök
Mária volt
Mit tettél a szívemmel?
Mondj igent!
Na látja, doktor úr
Nem leszek én a bohócod
Nem vagyok teljesen őrült
Postakocsi
Rozi ’69
Szereted-e még?
Szeretném bejárni a Földet
Vasárnap este
Végre itt vagy már velem

3.1. U 27

ÚJÉVI ALBUM - 1980
Ami az emlékkönyvből kimaradt
A Paprikajancsi szerenádja
Déli felhők
Dzsingisz kán
Egy amatőr sportoló dala
Egy darabot a szívemből
Egy gondolat
Eliz - Elíz
Gépnek születtem
Hófehér papír
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Hurrá! Hurrá! Ma egy boldog nap vár ránk! - Hooray! Hooray!
It's a holi-holiday
Karácsonyi dal
Kóbor angyal
Miért forog még a föld
Mondd, mért szeretsz te mást
Nekem a twist után van csak nosztalgiám
Nyissuk meg a klubot
Öreg focista
Santa Maria
Tanár úrnak, tisztelettel
Úgy szeretném meghálálni
Záróráig mindig van remény

3.1. V 28

Szövegét írta VÁMOSI JÁNOS
Tied e dal
Náladnál kedvesebbet
Téged várlak
Nekem többet ér
Járom az utam
Minden este pontba' 8-kor
Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én
A csókjaidban felcsendülnek dallamok
Álmodtam rólad, velencei gondolás
Köszönet a boldog évekért

3.1. V 83

Vidám dallamok VI. : 32 dal és táncdal. – Bp. : Zeneműkiadó V., 1961.
A csókod mindig jólesik
A két szemét
Aki enyém
A legszebb szó
A pancsoló kisgyerek
Búcsőzni csak nagyon szépen szabad
Csak félig lenne meg
Elszegődnék Budapestre mackónak
Emlékszel tavasz idején
Esti szél ringatja csónakom
Ez már nem játék
Ezüst gitár
Én elfeledtem már a múltat
Két kicsi kecske
Különös éjszaka volt
Máshol is ragyognak csillagok
Megáll az idő
Mikor egy édes
Mindent megér
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Nekem többet ér
Nincs nálam boldogabb
Papírszalvéta
Par avion
Rád bízom az életem
Sajnos, szeretem
Sírtál, meglátszik rajtad
Szállnak a darvak
Szeretni kell
Szülőföldem, drága Budapest
Talán egy perc alatt
Üzen a nyár
Veled is megtörténhet egyszer

3.1. V 87

VILÁGSLÁGEREK 14.
Volt száz csók - Aria
Kislány, énekelj - Brown girl in the ring
Fernando

3.1. V 87

VILÁGSLÁGEREK 15.
Bölcsődal - Uncle Satchmo's lullaby
Bár itt lehetnél - P. S. Wish you were here
Óvatosan élni - Sorry, I'm a lady

3.1. W 35

WE ARE THE WORLD - Miénk a föld...
We are the World - Miénk a föld, miénk az élet
Szép a föld, meg ne öld - Don't kill the world
S.O.S. - SOS - Wir bauen ein dorf aus liebe
Nyújtsd kezed

3.1. Z 21

ZALATNAY SAROLTA - Mindig kell egy barát
(Régi slágerek ma is divatban, 10.)
Add vissza a babaruhát
Az ablakom a mennyországra néz
Búcsúzz a gyermekkortól
Cini dal
Fák, virágok, fény
Félteni kell
Hadd legyek újra gyerek
Hol jár az eszem
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János bácsi pipája
Más, aki vonz
Meddig büntetsz képzelt bűnökért
Mindig kell egy barát
Mondd nekem
Nem vagyok én apáca
Nem várok holnapig
Örülni kell
Sziklaöklű Joe
Tiszta szívvel ébredj
Tölcsért csinálok a kezemből
Várlak még
Végállomás
Végre, hogy tavasz van

3.1. Z 24

ZÁRAY - VÁMOSI: Köszönet a boldog évekért
(Régi slágerek ma is divatban, 11.)
A mi utcánk
Baracknyílás idején
Csin-csinn
Csini baba
Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én
Én mindenkiben csalódtam
Főzőcske
Homokóra
Imádok adni
Járom az utam
Ketten az úton
Két szív, egy dallam
Köszönet a boldog évekért
La paloma
Miért is szeretlek én?
Minden ember egyszer félrelép
Muzsikusnak dalból van a lelke
Nekünk találkozni kellett
Ott fogsz majd sírni
Ria! Ria! Hungária! - Ria, ria, Hungária - Ria ria Hungária
Szánom-bánom bűnömet
Táncolj, hogyha kedved van

3.1. Z 43

ZERKOVITZ BÉLA DALAI 1. : Mi muzsikus lelkek
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Asszonykám, adj egy kis kimenőt
Az alvilágnak nincs romantikája
Az egyiknek sikerül
Álmaimban tegezem magát
Bukj el szoknya - "Bukj el" szoknya
Egy szál cigánnyal húzatom
Éjjel az omnibusz tetején
Én megbuktam az élet iskoláján
Gyere, te nímand
Hulló falevél
Kár itt minden dumáért
Kedves Frejlejn, Helén
Látta-e már Budapestet éjjel
Lehoznám néked a csillagokat
Mi muzsikus lelkek
Mondják meg a legkisebbik Horváth lánynak
Nagysádkám
Nem tudom, mi az oka
Sokszor úgy szeretnék sírni
Te szőke gyerek
Van a Bajza ucca sarkán egy kis palota - Van a Bajza utca sarkán egy kis palota

3.1. Z 43

ZERKOVITZ BÉLA DALAI 2.: Minden csak komédia
Akiknek a szívük fáj
Asszony, asszony, csókos asszony
Bözsi, ne sírjon - Bözsi ne sírjon
De jó volna egy nő
Deborah
Éccaka, éccaka
Én és a holdvilág
Engem többé ne tegezz
Ez a föld az enyém
Hol vannak a régi, csókos pesti éjszakák
Irigylem a kannibál nőt
Kató, szívem szép Katája
Manuéla - Manuela
Minden csak komédia
Mit látok, mit látok
Mondja, kedves Bimsensteinné
Most, amikor minden virág nyílik
Párisban huncut a lány - Párizsban huncut a lány
Rég volt, rég volt
Uncili, smuncili
Zimberi-zombori tánc

3.1. Z 69

ZORÁN
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(Régi slágerek ma is divatban, 6.)
Addig jó nekem
Adj valamit
Amikor elmentél tőlem
Apám hitte
Az én városom
Citromízű banán
Egészen egyszerű dal
Egészen egyszerű emberek
Éjfél után
Én vagyok az
Hajolj le hozzám
Így is jó
Menj el!
Mi kéne még?
Nekem nem elég
Ne várd a májust
Nyomom a gázt
Romantika
Tiszta szó
Vásott éjek

3.1. Z 69

ZORÁN: Az elmúlt 30 év...
Mi fáj?
Édes évek
Fehér sziklák
Gyémánt és arany
Egy szót se szólj
Mária volt
Szobrok
Kócos ördögök
Addig jó nekem
Amikor elmentél tőlem
Apám hitte
Egészen egyszerű dal
Kiáltás
Menj el
Nekem nem elég
Adj valamit
Coda
Mi kéne még?
Romantika
Üzenet
Valahol mélyen a szívemben
Az én városom
Éjfél után

231
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Kották analitikus feltárása

232
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Hajolj le hozzám
Így is jó
Vasárnap délután
Velem is megtörtént
34. dal
Az ünnep
Hadd legyen
Ne várd a májust
Sed non est pax - De nincs béke
Gyere velem
Hé, '67
Örökség
Számíthatsz rám
Szép holnap
Szép Júlia
Uram, a dolgok rosszul állnak
A szerelemnek múlnia kell
Az élet dolgai
Boldog idő
Elmúlt a jó idő
Eső előtt, eső után
Volt egy tánc

3.3. OPERETT, ZENÉS JÁTÉK
3.3. E 26

EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI : Eisemann Mihály
válogatott dalai
Énekhangra, zongorakísérettel ; Gitárjelzéssel
Aki autón járni óhajt
A szívemben egy szoba kiadó
A vén budai hársfák
Ámor a szerelmesek cinkosa
Becsíptem, mint egy potyka
Bőg a tehén
Egy csók és más semmi
Egy kis édes félhomályban
Egy kis rúzs
Először fogd a kezét
Én minden rosszat
Hallod-e Rozika, te
Holdas éj a Dunán
Hosszú az éjszaka
Így szép
János legyen fenn a János-hegyen
Jó volna boldog lenni teveled
Kié vagy, mondd
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Lecsó
Maga nős ember
Május van, az orgona virágzik
Megöl a szerelem
Mért vagy a másé
Minek is van szerelem
Mon ami
Nem adhatok semmit neked
Tudja-e, hogy mi a szerelem
Vasárnap délután

3.3. E 33

EISEMANN: KÖSZÖNÖM, HOGY IMÁDOTT
Eisemann Mihály válogatott dalai
Szeret-e még
Lesz maga juszt is az enyém
Mondja, mi ragyog a szemén
Pá, kis aranyom
Könnyű azt mondani
Én és a kisöcsém
Mia bella szinyorina
Csa-csa-csak egy cseppet ittam
Csopak, Somló, Badacsony
Ha valaki szereti az urát
Van, aki bevallja
Ott maradt Budán a szívem
Holdvilágos éjszakán
Árulja el, kérem
Fekete Péter
Szerelemhez nem kell szépség
Negyvenhatos sárga villamoson
Gyűlölöm magát
Álmomban már láttam magát
Jaj, de jó a habos sütemény
Szeressen úgy, ahogy csak tud
Fodros szoknya
Paplak mellett
Köszönöm, hogy imádott
Szegény ártatlan kislány

3.3. E 33

EISEMANN: Egy kis édes félhomályban
Eisemann Mihály dalai
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A vén budai hársfák
Bőg a tehén
Csak egy cö betű
Egy kis édes félhomályban
Én és a kisöcsém
Fekete Péter
Hallod-e, Rozika, te - Hallod-e Rozika te
Holdas éj a Dunán
Hosszú az éjszaka
János legyen fönn a János-hegyen - János legyen fönn a János hegyen
Kié vagy, mondd
Könnyű azt mondani
Köszönöm, hogy imádott
Lecsó
Lesz maga juszt is az enyém
Maga nős ember vagy boldog
Május van, az orgona virágzik
Még ma talán
Mia bella sinyorina - Mia bella szinyorina
Negyvenhatos sárga villamoson
Ott maradt Budán a szívem
Paplak mellett
Szeressen úgy, ahogy csak tud
Szeret-e még?
Van, aki bevallja

3.3. H 65

HÉTRE MA VÁROM A NEMZETINÉL : Népszerű
operettdalok I.
A királylány dala : a János Vitéz c. daljátékból
A n szívét ki ismeri : A Mágnás Miska c. operettből
Cigaretta keringő : A Lili bárónő c. operettből
Egy rózsaszál : A János Vitéz-ből
Én mától kezdve . Mária főhadnagy
Furulya nóta - Furulya-nóta : János vitéz-ből
Ha lennék egy lánykának édes... : Leányvásár-ból
Hétre ma várom a Nemzetinél : Mesék az írógépről c. operettből
Hopsza Sári! : Mágnás Miska
Iluska dala : János Vitéz
Itt a luxusvonat : Maya
Jancsi belépője : János Vitéz
legyen a Horváth-kertben Budán : Régi nyár
Lehoznám néked a csillagokat is az égről : Doktor úr
Ott túl a rácson : Gül Baba
Tündérkirálynő légy a párom! : Lili bárónő
Szibill levele - Sybill levele : Szibill c. operettből
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HUSZKA Jenő - MARTOS Ferenc: Szellő szárnyán :
A Lili bárónő c. operettjének legszebb dalai
Cigaretta keringő
Drágám, engem sose féltsen
Egy férfi képe
Gyere, csókolj meg tubicám
Mi kell a férfiaknak?
Szellő szárnyán
Tündérkirálynő, légy a párom
Zsoké induló

3.3. H 33

Három tavasz : Operett 3 felvonásban / Kellér Dezső - Lajtai
Lajos
Amikor az ember fiatal
A régi mániám
Dal a Ligetről
Én édes Katinkám
Én nem szeretek mást, csak Téged
Hétre ma várom a Nemzetinél
Jöjjön ki Óbudára
Máshol is ragyognak csillagok
Nekem élet a színház
Nélküked számomra nincs szerelem

3.3. H 76

Hol az a dal? : Operettslágerek
Ahol te jársz
Azt mondja a "Pesti művelt társalgó"
Elmondani, jaj de nehéz
Én édes Katinkám
Förgeteg dala : Sejehaj, betyár
Hol az a dal?
Hűséges szívemmel
Jó estét
Jójszakát, kisleány
Jöttünk Edelényből
Kecskemét, az híres város
Kis Duna-ág : Éduska dala
Kislány, úgy szeretem én magát
Künn a dorozsmai határban : Puszta fox
Szeretném a boldogságot egyszer megtalálni
Tele van az élet rejtelemmel
Zsuzsi dala : Sírva írt levelem
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Egy drága szempár : Kálmán Imre operettdalai
Adj egy édes csókot
De jó is lenne
Egy drága szempár
Hej, cigány
Jaj, Zsuzsikám
Lári-fári
Légy az ici-pici párocskám
Ma Önről álmodtam megint
Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket
Nem sok, amire kérem
Ó, bajadérom
Régi nóta
Rózsákat himbál a tél
Te légy az álmom
Valakit szívembe zárnék

3.3. J 85

Jöjjön ki Óbudára : Népszerű operettdalok II.
Daru madár fenn az égen : Gül Baba
Egy csók és más semmi : Egy csók és más semmi
Egy férfi képe : Lili bárónő
Éjjel az omnibusz tetején : Csókos asszony
Hallod-e Rozika, te : Egy csók és más semmi
Illúzió a szerelem : Szibill
Jöjj vissza csókos ifjú nyár : Dolly
Jöjjön ki Óbudára : Régi orfeum
Késő ősszel : Bolond Istók
Kislány, hallod a muzsikát? : Asszonykám
Küldök néked egy nápolyi dalt : Mária nővér
Lehet könny nélkül sírni : Fityfirity
Mint egy szál ibolyát : Szombat délután
Nem tudok hinni magának : Csárdás
Pardon, pardon szenyora : Szökik az asszony
Párizsban huncut a lány! : Aranymadár
Rákóczi megtérése : Rákóczi
Száz piros rózsa : Száz piros rózsa
Szellő szárnyán : Lili bárónő
Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni : Maya
Úgy szeretnék boldog lenni : Mágnás Miska

3.3. K 10

KACSÓH Pongrác: János vitéz :
szöveges zongorakivonat
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Megjöttek a szép huszárok
Mellettem csatázó pajtásom
Jancsi belépője : Én a pásztorok királya
Iluska dala : Van egy szegény kis árva lány
Furulya nóta : Én vagyok a bojtárgyerek
A francia királyleány dala - A francia királylány dala : Óh csak ne volnék
gyönge leányka
A francia király belépője : Vívtam életemben sok nehéz csatát
János belépője : Szép huszárok - Jönnek már a szép huszárok
Szép a huszár, ha lóra pattan
Ha egy király világra jő
Bagó dala : A furulyám jaj be' búsan szól
Tündéravatás

3.3. K 13

Túl az óperencián : Kálmán Imre: Csárdáskirálynő
Az operett legismertebb dalai
A jányok, a jányok – A lányok, a lányok, - A lányok a lányok
Az asszony összetör
Álom, álom, édes álom
Egy a szívem, egy a párom
Hajmási Péter, Hajmási Pál
Hej, rózsám
Hurrá
Jaj, cica - Jaj cica
Kigyúlnak a lámpák
Szép volt, be szép - Szép volt, de szép
Te rongyos élet
Túl az Óperencián

3.3. L 14

LAJTAI LAJOS: Hol van az a nyár? : Válogatott dalok
A babám budakeszi
A régi mániám
A szívem a tiéd, Budapest
Az én mamám nem viselt bubi frizurát
Dal a Ligetről
Egy édes kiskocsma
Én édes Katinkám
Én nem szeretek mást, csak téged
Hát értse végre meg
Hétpettyes katicabogár
Hétre ma várom a Nemzetinél
Hol van az a nyár
Jöjjön ki Óbudára
Jöjj vissza csókos, ifjú nyár
Legyen a Horváth kertben Budán
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Ma este, Bébi - Ma este, Baby
Máshol is ragyognak csillagok
Mit tudom én, van-e szív még a szíve helyén
Mondd, hogy lehet az
Ne hullasson könnyet
Szervusz, te vén Lizsé

3.3. L 44

Kicsikém, ne tétovázz : LEHÁR FERENC operettdalai
Csókban van az ifjúság
Gimbelem, gombolom
Kicsikém, ne tétovázz
Messze a nagy erdő
Nem szeret úgy senki más
Nem, uram, oly messze a szivárvány
Péter írja, kis Kató
Szép álom, szállj a szívembe
Várj, várj, szép délibáb
Volt nem egy, de száz babám
Zorika

3.3. L 44

Lehár Ferenc operettjeiből II. – Zeneműkiadó V., 1954.
Nem, uram, oly messze a szivárvány
Péter írja, kis Kató
Gimbelem, gombolom
Várj, várj, szép délibáb
Mért is fáj úgy
Ó lányka, ó lánykám
Volga-dal
Jön majd egy férfi

3.3. L 44

Lehoznám néked a csillagokat : Magyar operettdalok
A királyleány dala
A nő szívét ki ismeri
Bagó első dala
Bagó második dala
Délibábos Hortobágyon
Egy boldog nyár Budapesten
Egy rózsaszál szebben beszél
Este fess a pesti nő
Éjjel az omnibusz tetején
Én mától kezdve
Furulya nóta
Ha lennék egy lánykának édes
Hoppsza sári
Hűséges szívemmel
Iluska dala
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Itt a luxusvonat
Jancsi belépője
Kék tó
Látta-e már Budapestet éjjel?
Lehet könny nélkül sírni
Lehoznám néked a csillagokat
Londonban, hej - Londonban hej
Rózsám, viruló kis rózsám
Szeretném a boldogságot egyszer megtalálni

3.3. L 44

Vágyom egy nő után / Lehár Ferenc műveiből
Harmonika album
Cigányszerelem:
Csókban van az ifjúság!
Messze a nagy erdő!
Zorika
Éva:
S hogyha csak egy percig volnál szép
Frasquita:
Kicsikém, ne tétovázz!
Három grácia:
Gigolette (Ha megversz is imádlak én...)
Luxemburg grófja:
Gimbelem, gombolom
Nem uram, oly messze a szivárvány
Péter írja, kis Kató
Várj, várj, szép délibáb
Mosoly országa:
Vágyom egy nő után
Paganini:
Volt nem egy de száz babám
Vándordiák:
Deres már a határ
Víg özvegy
Az Orfeum tanyám
Minden vágyam (Ajk az ajkon)
Vilja-dal

3.3. M 14

Magyar operettek gyöngyszemei : Népszerű operettek legszebb dalai
: Énekhangra zongorakísérettel
A nő szívét ki ismeri : Mágnás Miska
Deres már a határ : Vándordiák
Egy csók és más semmi : Egy csók és más semmi
Egy rózsaszál : János vitéz
Éjjel az omnibusz tetején : Csókos asszony
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Hallod-e Rozika te : Egy csók és más semmi
Ha lennék egy lánykának édes : Leányvásár
Hétre ma várom a Nemzetinél : Mesék az írógépről
Hoppsza Sári! : Mágnás Miska
Illúzió a szerelem : Szibill
Iluska dala : János vitéz
Jöjj vissza csókos ifjú nyár : Dolly
Királylány dala : János vitéz
Lehoznám néked a csillagokat is az égből : Doktor úr
Levendula száll : Az utolsó Verebély-lány
Ma önről álmodtam megint : Montmartrei ibolya
Merci bien : Csárdás
Mint egy szál ibolyát : szombat délután
Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket : Marica grófnő
Nem történt semmi (Good night) : Viktória
Nem tudok hinni magának : Csárdás
Ott túl a rácson : Gül baba
Pardon, pardon szenyora : Szökik az asszony
Száz piros rózsa : Száz piros rózsa
Szeretnék egyszer egy kicsit boldog lenni : Maya
Tündérkirálynő légy a párom : Lili bárónő
Vágyom egy nő után : Mosoly országa

3.3. M 14

Magyar operettek gyöngyszemei II : Népszerű operettek legszebb
dalai. – 1958.
: Énekhangra zongorakísérettel
Anna dala – Szelistyei asszonyok
Beleszerettem magába – 3:1 a szerelem javára
Cigaretta keringő – Lili bárónő
Én mától kezdve – Mária főhadnagy
Furulya-nóta – János vitéz
Glauziusz dala – Állami áruház
Hej, cigány – Marica grófnő
Hol az a dal – Kadétszerelem
Hűséges szívemmel – Csinom Palkó
Itt a luxusvonat – Maya
Jancsi belépője – János vitéz
Jaj, Zsuzsikám – Zsuzsi kisasszony
Jánoska keringője – Jánoska
Jöjjön ki Óbudára – régi Orfeum
Késő ősszel – ripegős-ropogós
Kislány, hallod a muzsikát
Legyen a Horváth-kertben Budán – Régi nyár
Lehet könny nélkül sírni – Fityfiritty
Légy az ici-pici párocskám
Minden lány csak wiener-walcert járt
Ne szólj, most ne szólj hozzám
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Ott maradt Budám a szívem
Párisban huncut a lány – Párizsban huncut a lány
Sárga liliomnak
Szibill levele – Sybill levele
Úgy szeretnék boldog lenni – Mágnás Miska

3.3. N 83

NOSZTALGIA '20 : Magyar és külföldi slágerek a huszas
évekből
Jön-e velem nagysád shimmyt járni
Stux úr
Stux, maga vérbeli párizsi lett
Lesz még a ridikülbe
Ali baba
Ujjé a ligetben
Csak tavasz ne jönne sohasem
Kicsi pesti lány
Még egy éjszaka
Yes Sir, that's my baby - Yes Sir, ez a bébim
Jalousie
Szenyorok és szenyoriták - La violetera
Ramona
Szeretem a nyíló orgonát
Sonny boy
Katicabogár, hova száll
Tarka lepkém
Avant de mourir - Száll ez a halk szerenád
Elhagytál Bözsikém
Ki tudja, mit sirat az őszi szél
Tudjátok-e, mi az
Hol lesz kislány
Akácos út
Miért múlik el minden, ami szép
Kicsike vigyázzon
Ibolyák, lila Ibolyák
My blue heaven - Kék varázs
Még ma éjjel boldoggá tehetsz bébi - I can't give you...

3.3. V 29

Van-e szerelmesebb vallomás : Magyar operett- és filmdalok
: Énekhangra, zongorakísérettel
Dal a módiról
Doktor úr
Dsiloló - Dzsiloló
Hol az a dal
Holdvilágos éjszakán
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János legyen fent a Jánoshegyen
Kettecskén
Kis Duna-ág
Kislány, hallod a muzsikát
Lucy belépője : Be nagyot iramodtam
Magyar lánynak magyar legény a babája
Nagy árat kér a sors
No, de méltóságos úr
Rózsalevél
Száz vágy
Tele van az élet rejtelemmel
Tralala
Valami kis szerelem
Van az úgy kérem néha, néha
Van-e szerelmesebb vallomás
Vártalak ide téged én
Zsuzsi dala : Sírva írt levelem

3.4. MUSICAL, ROCKOPERA
3.4. C 10

Cabaret : Vocal selection from Cabaret / J. Kander, F. Ebb. – Milwaukee,
2006. –
Cabaret
If you could see her
Married (hariraten)
Maybe this time
Men herr
Money, money
Tomorrow belongs to me
Two ladies
Wilkommen

3.4. D 99

A dzsungel könyve : Musical / Dés László, Geszti Péter
Bp. : Solo Music Zeneműkiadó, 2005.
Nyitány / Fohász
Farkas vagyok / A befogadás dala
Beindul a pofonofon / Dal a pofonpedagógiráról
Egy majomban őrlünk / majmok dala
Válj kővé / Ká és a majmok
Mit ér a farkas / Akela dala
Amíg őriz a szemed / Balu és Maugli búcsúja
A mi emberünk / Lányok, asszonyok befogadó dala
Szavakat keresek / Túna és Maugli
Vadászok dala
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Száz a kérdés / Shir Kán és a farkasok
A tigris éjszakája / Ká, Bagira és a dzsungel
Kegyelet egylet / Csil és a keselyűk kórusa
Beszél a szél / Bagira dala
Finálé

3.4. H 49

Hegedűs a háztetőn / J. Bock - S. Harnick
Hegedűs a háztetőn = Fiddler on the Roon
Szeretsz engem? = Do You Love Me?
Férjecske = Matchmaker
Ha én gazdag lennék = If I were a Rich Man
Hajnal, alkony = Sunrise, Sunset
Bordal = To Life

3.4. K 38

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról /
Presser Gábor - Adamis Anna
Menni kéne
Valaki mondja meg
Arra születtem
Ringasd el magad
Nem akarom látni
A fák is siratják
Add, hogy még egyszer
Vinnélek, vinnélek
Eszter keresése
Arra született
Finálé

3.4. K 88

A kölyök : musical : Charlie Caplin emlékére / Nagy Tibor, Bradányi iván,
Pozsgai Zsolt. - Solo Music Zeneműkiadó, [2006?]
Nyitány – Dal Hollywoodról
Kisfiam
Az utcanép dala
Apa lettem
Hogyan kell élni
Soha már
Szépséges Madame Foyer
Ábrándozás
Mi ketten
Mi ketten (reminiszcencia)
Nyitány – Járjunk táncot
Ted a kapitány
Hacky-Lucy duett
Ezentúl
Intermezzo – Ragtime
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Nyújtsd a két kezedet
Finálé

3.4. M 10

Macskák / A. L . Webber - T. S. Eliot
Magyar szöveg: Romhányi József
Memory = Emlék
The theatre cat = A színházi macska
Old Deuteronomy = Mister Ted Csendbelenn

3.4. P 90

A PADLÁS / Presser Gábor - Sztevanovity Dusán
Énekhangra, zongorára ; gitárjelzéssel
Itt vagyunk (Nyitány)
Ég és föld között
Mit ér nagymama unokák nélkül
Ez ő, ez ő
Enyém a pálya
Valahol (Örökre szépek I.)
Rádióüzenetek
Örökre szépek II.
Szilvásgombóc
Varázskönyv (I. felv. fináléja)
Nem szólnak a csillagok
Fényév távolság
Utána repülünk
Valaki hamisan énekel
Csupa-csupa-padlás
Finálé
Utolsó kórus

3.4. S 82

Sose halunk meg : Zenés játék két részben / Dés László, Nemes István
Bp. : Solo Music Zeneműkiadó, cop. 2007.
A nők dicsérete
Deutsch bácsiék tangója
Gyönyörű játék
Legyen úgy
Menjünk a szabadba
Nagy utazás
Nyitány
Piac dal
Tuti tipp
Van-e még (Teréz dala)
Vállfát vegyenek!
Végre utazunk

Kották analitikus feltárása

3.4. V 23

245
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Valahol Európában : Musical zenéje, dalai és versei zongorakivonattal /
Dés László, Nemes István. - Solo Music Budapest Zeneműkiadó, 2005.
Prológ – Nem szabad félni! Kuksi dala
Tercett a staubról
A menet
Gyerekjáték
Ficsúr
Verekedés
Vándorlás
Talán – Éva dala
Fosztogatás
Veszélyben a haza
Halotti ének – Fohász
Valahol Európában – Simon Péter dala
Orgia
Nézz rám! Éva – Hosszú duett
A zene
Mi leszek ha nagy leszek
Miért van – Hosszú dala
Nem szabad félni – Kuksi halála

3.4. Z 69

Zorba / J. Kander - F. Ebb - Bradányi Iván
Énekhangra zongorakísérettel; Gitárjelzéssel ellátva
Life Is = Az Élet!
Happy Birthday To Me
No Boom Boom = Nincs bumm, bumm!
Only Love = Kell egy szív!
The Top of the Hill = Fenn a domb tetején
The First Time = Ha szól a buzouki
I Am Free = Így is jó!
Why Can't I Speak? = Mért hallgatok?

3.6. SANZONOK, DALOK
3.6. D 27

Darvas Iván - Adamis Anna: Összegyűrt szavak
Csak szöveg!
Tangó ; Számolok... ; Írásjelek ; Kérvény ; Összegyűrt szavak ;
Nyugtalan vágyak ; Kövess ; Közelképek ; Ne engedd ;
Alszik az én kedvesem ; Szükségem van rád ;
Definíciók ; Tanítsd meg a gyerekeket ; Gondold
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Diószegi Sándor: Egy randevú a zongoránál
Dalgyűjtemény a szerző 55 éves zeneszerzői munkásságából
Énekhangra zongorakísérettel, gitárjelzéssel
Balatonaligán
Budapest, fények a Dunán
Egy perc, vagy egy óra
Egy randevú a zongoránál
Élni jó
Hova lett...?
Jön az ősz
Maradj mellettem
Májusi dal
Merre mennek az álmok...?
Ne félj az ősztől
Szüntelen
Valami szépet hadd mondjak el
Vár egy meseszép regény

3.6. F 28

FÁTYOLOS A SZEMED : Sanzon album
Énekhangra, zongorakísérettel
A két szemed szeretett legtovább
A tanulság
A pad
Boldogság
Budapesti népdal
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szerelem
Elmúlt a nyár
Én nem tudtam azt kérem
Én vagyok Muki
Fáj a szívem valaki után
Fátyolos a szemed
Gretna Green-i ballada
Körúti hajnal
Levél Apukához - Levél apukához
Miért, miért?
Nem hallok rólad mostanában
Nézd, öregem
Papíron túl vagyok az ötvenen
Tanár úr, kérem
Te nem vagy vár a régi
Vallomás (Mi ketten egymást meg nem értjük)

3.6. R 54

Reményi Gyenes István: Sanzonok hangján
Versek, műfordítások (Csak szöveg!). - Bp. 1986.
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Edith Piaf műsorából
Mylord
Nem bánok semmit sem
Himnusz a szerelemhez
Francia katona dala
Az emberek
Barátom, Lucien
Könyörgés
A rózsaszínű élet
A harmonikás
Az idegen
Padam
A fehér köpenyek
A légió zászlaja
A szép mese a szerelemről
A lánynak Rue Pigalle az útja
Merre járnak a cimborák?
Annyit láttam
West Side Story
A Rakéták dala
Amerika
Hidegvér
Most jönni fog
Maria
Csinos vagyok
Ki embert ölt
Őt szeretem
Valahol
Egyéb dalok
Húsz tonna
Exodus-dal
Zöld mezők
Mandolinszerenád
Tavaszi dal
Egy kis romantika
A csend
És hogyha holnap

3.6. S 18

SÁRDY JÁNOS: Májusban bolond a szív : Operett és filmdalok
Énekhangra, zongorakísérettel; Gitárjelzéssel
Adj, uram Isten
Bárha nincsen egyebem
Csak álom
Eljövök én
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Emlékszel, tavasz idején
Fáj, hogy a szívemből elszállt a nyár
Háromszínű ősi magyar lobogó : Szabadság induló, Szabadság-induló
Hej, fellegek, fellegek
Jó tündér
Jó volt, hogy voltál
Kékvizű, szép tó - Kék vizű, szép tó
Késő ősz van
Ma este várlak
Májusban bolond a szív
Május van
Mégis ez a boldogság (Ki tudja, mért van a könny és mosoly)
Mondd, mért vársz
Mondják meg a legkisebbik Horváth lánynak
Nyári felhők
Rózsalevél
Száll a hinta
Száz piros rózsát
Te vagy a dal
Tevéled szeretnék élni
Van szíved, ugye cigány

3.6. Sz 28

SZALONSPICC : Magyar orfeum- és kabarédalok
Énekhangra zongorakísérettel; gitárjelzéssel

A falusi kislány Pesten
A finom grófnő
A kalap
A képviselő úr
A krumpli
A mama alszik
A négy fekete ló
A nyolcadik osztály
A villamos (Énekli egy halott)
A villanydomb
Az esernyő
Az öreg úr
Az új lakó
"Bukj el" szoknya - Bukj el szoknya
Egy pesti házban
Elcserélném lakásomat
Estére indul az ezred
Folik vagy nem folik
Furcsa dógok vannak a ház körű
Hegedű
Köpülő nóta
Ma esete, babám a Fasorba megyünk
Minden csak komédia
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Mondja, kedves Bimsensteinné
Nevet a Róth
Óh, Lőwinger
Pesti ember kenyere
Szalonspicc
Szív nem tudja
Telefon dal
Ullallá!

3.6. Sz 56

SZÍVEMMEL TÁNCOLT A SZEMED : Sanzon album
Énekhangra, zongorakísérettel; Gitárjelzéssel
A kis Yvette
A kőszikla
A múzsa csókja
A rapport
A titok
A tökéletes dolgozó
Az idegen úr
Csak a fog tud úgy fájni, mint a szív
Egy boldog éjszaka (A nagyszerű sanzon)
Figyelj!
Gyere, ülj kedves mellém
Gyónás
Hajnalban, délben, este
Három szemtanú
Idő, idő
Isten veled, Budapest
John Anderson, szívem, John
Katuci
Ki tudja, mért
Levél a tanyáról
Makk Culi balladája
Matild
Megváltoztál
Menjek, vagy ne menjek
Modern csoda
Nagypapácska, nagymamácska (A nagymama)
Női zenekar
Ötven százalékos szerelem
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik
Szememmel táncolt a szemed (Csak szemem és szemed)
Szindbád
Találkozunk mi még
Vándorút

3.6. Sz 69

SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG
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Dalok a hazáról
Ének- és hegedűszólam zongorakísérettel, harmóniajelzéssel
Magyarok szép hazája
Háromszínű ősi magyar lobogó (Szabadság induló)
Elindultam szép hazámbul - Elindultam szép hazámból
Isten veled, szülőfalum
Gyönge violának
A doberdói Mária
Szegény magyar nép
Krasznahorka büszke vára
Hazám, hazám... (Bánk bán)
Estére indul az ezred
Bajtárs, ma még tán
Kard induló (Mária főhadnagy)
Sárbogárd, Dombóvár
Álmodó Tisza-part – Álmodó Tiszapart
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
Tolna felől, giling-galang
Honvágy (Idegenben keserűbb a sírás)
Valahol Oroszországban
Valahol már nap ragyog
De szeretnék hazatérni
Ott, ahol a Maros vize
Magyar lánynak magyar legény a babája
Domboldalon áll egy öreg nyárfa
Hogyha ír majd édesanyám
Magyarország az én hazám
Testamentom
Te vagy a legény, Tyukodi pajtás
Süvegemen nemzetiszín rózsa (Nemzetőr dal)
Székely himnusz

3.6. Sz 85

A SZÍVEMMEL LÁTLAK : Sanzon album
Énekhangra zongorakísérettel; gitárjelzéssel
A csomag
A minét (Gáláns ünnepség)
A férjek egyenjogúsága
A szívemmel látlak
Az értől az Óceánig
Az ijedt ember
Az özvegy, a kályha meg a kályhás
Dal a szívről
Dal az ifjúság vizéről
Ez a divat
Életrajz
Ha elfelejteném
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Hinta
Hová tűnik el a csillag
Kis Kató
Levél a férjem kolléganőjéhez
Nehéz ám a lánynak
Rettenetes egy eset
Szabályos sanzon (Yvett-nek két udvarlója volt)
Szende Szabó Márja
Szex a divat
Színházi levél
Úgy múlik el az életünk
Üllői úti fák
Válás után

3.6. V 48

VÁRJ REÁM : Sanzon album
Énekhangra zongorakísérettel; gitárjelzéssel
A fekete kocsi
A hangsúly
A legszebb hosszú út
A modell
A portré
A szerelmes giliszta
A vendég
Búcsú (itt hagyom rád a régi utcát)
Chanson (Álmodtam egy álmot)
Dal a moziról
Egy kis hiba
Egy kis protekció
Háromtól hatig
Hegedű
Kettőt szeretek
Képzeld, kit láttam ma
Két veréb
Köszönet mindenért
Milyen volt szőkesége
Petike jár
Pitypang
Staccato
Szerelem (Én nem tudom, mi ez)
Szeretlek Ágnes (Vallomás)
Szeretlek egyszerűen
Törődj velem
Valami mást
Várj reám
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4.1. ÜNNEPEKRE, ALKALMAKRA
4.1. A 23

Adj erőt és adj időt : Kiegészítő kottamelléklet / Twist Olivér Kórus ;
Szerk. Báthori László. - Miskolc, [2006?].
Ha itt lennél velem
Egy kis nyugalmat
Afrika / KFT zenekar
Valaki mondja meg
Anyácska
Adj erőt és adj időt
Ég és föld között
Ha zászlót bont a félelem
Nemzeti dal / Tolcsvay László, Petőfi Sándor
Régi csibészek
1956
Európa csendes, újra csendes / Szörényi Levente, Petőfi Sándor
Európa
Miért hagytuk, hogy így legyen

4.1. A 69

Anyácska : A hazai pop-rock klasszikusok legszebb anyáknapi dalai
Kottás-dalos könyv / Twist Olivér Kórus ; Szerk. Báthori László. Miskolc, [2007].
Anya, apa hazajöttek
Anyácska
Anyukád
Csak ezt a dalt
Csend kicsi bébi
Egy ősz hajú asszony
Este van esete
Édes kisfiam
Ha még egyszer láthatnám
Hová tűntek
Mammy blue
Mama indulnom kell
Mama kérlek
Úgy szeretném meghálálni

4.1. B 22

Ballag már a vén diák… / Összeáll. Ludvig József
Miskolc, 2003.
Ballag már a vén diák
Bevonulási induló
Most búcsúzunk és elmegyünk
Tanár úr kérem csitt, csitt, csitt!
Kék ibolya búra hajtja a fejét
Én elmegyek, meglássátok!
Van egy nóta nem dalolja senki
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Elmegyek, elmegyek
Gaudeamus igitur
Elindultam szép hazámbul
A-szor A az A négyzet
Suli-buli dal
Üres az osztály
Búcsú Pataktól
Régi mesék
Erdőkön, mezőkön járó
Feljött már a Göncölszekér
Ahol én elmegyek
Tavasz volt
Húzd cigány, hisz úgyis vége már
Diákkislány
Elmegyek
A nap nyugodni tér
Gondolj néha rám
Nehéz az iskolatáska
Egyszer véget ér a lázas ifjúság
Szól a fügemadár
Csak azért szeretem a mesét
Csillagok, csillagok
Eljött az utolsó nap
Húsz év múlva
4.1. B 22 Ballagás dalok : Kottás daloskönyv / Szerk. : Báthori László. –
Miskolc, 200[5?].
Álmodtam egy világot
Ballag már a vén diák
Ballagás dal
Bárcsak tudnánk vigyázni rád
Diák kislány – Diákkislány
Elmegyek, elmegyek
Egyszer véget ér
Ezt a földet választottam
Gaudeamus igitur
Húsz év múlva
Húzdd cigány
Múlnak a gyermekévek
Régi-régi dal – Régi, régi dal

4.1. B 59

Best of Communism : Egy évszázad mozgalmi dalai / Összeáll.
Reviczky Béla. - Bp. : Rózsavölgyi, 2003.
A béke dala
A béketábor legyőzhetetlen
A harcban nem szabad megállni
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A köztársaság dala
A munka dicsérete
A munkásoké a jövő
A párttal, a néppel
A Szovjet Hadsereg jubileumi indulója
Amuri partizánok dala
Április négyről szóljon az ének
Aratódal
Az ifjú gárda
Bányászdal
Bécsi munkásinduló
Bella ciao
Bunkócska
Burját-mongol aratódal
Carmagnole
Csillebérc
Dal a hazáról
Dal a népek egyetértéséről
Dalolva szép az élet
DIVSZ-induló
Dózsa népe
Drága föld
Ej, haj, száll az ének
Elöl járunk a harcban
Előre! Győzni kell
Fel küzdelemre, hős haza
Fel, vörösök, proletárok
Francia partizáninduló
Geyer Flórián dala
Hajnali köszöntő
Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat
Internacionálé
Kommunista ifjúmunkás induló
Komszomol induló
Kovácsok dala
Lenin-dal
Ma nékünk ragyog már a napfény
Madrid határán
Májusi köszöntő
Munkás gyászinduló
Munkásőrdal
Német ifjúmunkás induló
Poljuska
Puskadal
Ránk néz az ország, világ
Sej, a mi lobogónkat
Szárnya, szárnya a madárnak
Szél zúg a Dnyeper táján
Sződd a selymet elvtárs
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Sztálin-kantáta
Varsavjanka
Vidám úttörő
Vörös Csepel
Vörös gárda
Zengjük a dalt
Zúg a Volga
4.1. A 23

Díszítsetek fel! : A hazai rock legszebb karácsonyi dalai : Kottás-dalos
könyv / Twist Olivér Kórus ; Szerk. Báthori László. - Miskolc, [2007?].
Az ünnep
Békét és reménységet
Coda
Csodaszép világ
Díszítsetek fel!
Gyertyák
Ha eljönnek az angyalok
Ha elmúlik karácsony
Hóbábuk
Kell ott fenn egy ország
Kívánj igazi ünnepet
Naplabda
Szent karácsony
Várva a napra

4.1. R 77

Rock az iskola körül / Báthori László és a Twist Olivér Kórus. Miskolc, cop. 2009. – 2 CD
Születés (intro)
Hé, te mondd meg!
Egy szegény kisiskolás panaszai
Ébredj! szép világ
Fruzsina
Cowboy love
Órák alatt
Mai dal
Ballagás dal
S.O.S. Június
Sportinduló
Ő egy népszerű
Napballada
Texas ballada
Hóbábuk
Várva a napra
Nem mondtam, hogy legyek
Anyácska
Coda
Csend! kicsi bébi
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Twistelet a Republic előtt : 20 év 20 dal : Kottás-dalos
könyv / Twist Olivér Kórus ; Szerk. Báthori László. - Miskolc, [cop. 2010.].
A csikósok, a gulyások
Adj erőt és adj időt
Andante
A 67-es úton
Csak ezt a dalt
Díszítsetek fel!
Erdő közepében
Ég és föld között
Ezt a földet választottam
Jó reggelt kívánok
Fáj a szívem érted
Ha itt lennél velem
Ha még egyszer láthatnám
Játssz egy kicsit a tűzzel
Szállj el kismadár
Fényes utakon
Minden éjjel ugyanaz
Neked könnyű lehet
Nem fér bele csak a fele
Varázsolj a szívemmel

4.1. U 28

Új Magyar Daloskönyv iskolai használatra / Szerk. Geszler Ödön. –
Bp. : Rozsnyai Károly Kvk., 1912.

Hazafias dalok:
Fohász (régi egyházi dallam)
Szállj imánk az ég urához
Ima / Orbán D.
Arad felé szomorúan
Október 6.
Zord fekete vonat iramlik
Erzsébet királyné
Himnusz
Szózat
A legelső magyar ember
Ócska rongyos zászló
Kesergő / Radványi Béla
Honfi dal / Petőfi Sándor
Szentelt hantok
Világos felől
Dal a hazáról / Pósa Béla
Hej Budavár, Budavára!
Eszünkbe jusson
Nemzeti dal
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Rákóczi / Petőfi S.
Magyar zászló / Pósa Lajos
Ébresztő / Bajza J.
Kossuth dal
Erdélyi hajdútánc
Rákóczi kesergője
Most jöttem Erdélyből
Kuruc tábori dal
Gyönge violának
Király-himnusz, Király himnusz
Népdalok, gyermekdalok:
Fehér fuszulyka virág
Gerencséri utca
Fehér László lovat lopott
Elvesztettem páromat
Magos a rutafa
Esik eső
A subámnak fekete a fürtje
A kertmegi kert alatt
Elindultam szép hazámból
Nem messze van innen Margitta
Ha felmegyek a budai nagy hegyre
Mit ér a fa
A fülemile dala
Kicsi fülemüle
Fa fölött, fa alatt
Az én mátkám anyja
Ha én tudnám
Süss fel nap
Hej tulipán, tulipán
Medvetánc
A farkas és a szunyogok
Játék dal
Az óra
A békák
Csingilingi gyöngyvirág
Körbe körbe karikába (Körbe-körbe karikába)
Lusta Jankó, A kis Jóska
Táncba hívás
Gagliarda
Ó-francia táncdal
Őszi rózsa
Erdei hangulat
Borús, ködös őszi idő
Szeresd a virágot
Pálnapkor
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Kinn a ménes, kinn a pusztán
Lánggal égő teremtette
megy a juhász a szamáron
Bölcsődal – 4 féle
Esti dal, Éji dal
A kápolna
Szép örömkönny ragyogása
Erdélyi vadászdal
Nyárfaerdő
Karácsonyi dal
Búcsú, Búcsú az iskolától
Üdvözlő dal
Az élet elvirít
Finn népdalok
Svéd népdalok
4.1. V 31

Vándorlás : A hazai rock klasszikus dalok : Kottás-dalos
könyv / Twist Olivér Kórus ; Szerk. Báthori László. - Miskolc, [cop. 2005].
Beindul a pofonofon
Dédapám
Játszom
Kócos ördögök
Legyetek jók, ha tudtok
Magyarország
Mit tehetnék érted
Neked könnyű lehet
Rózsavirág balladája
Szállj sólyom szárnyán
Szilvásgombóc
Születés
Tábortűz
Vándorlás

4.2. D 12

Dallal a békéért : Békedalpályázat. - Debrecen, 1984.
Lesz-e még menedék
Európa (Varga M.)
Atlantisz
R.Evolúció
Süss fel nap
Derűre is jöhet háború
Nem akarom
Álom ez csak?
Egy örök kiáltás visszhangja
Felhívás Békedalra
Vonzás
Várj...
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Leselkedő veszély
Békehajó
Az én világom
Mondd miért (Show-deer duó)
Segíts
Békét
5.3. D 14

Dalok szárnyán . Gyermekdalok óvodásoknak, iskolásoknak : 51 dal ének
és hangszerjátékra, zongora, gitár, szintetizátor, dallamhangszerek ad
libitum / Füstös Dénes. – Temerin : A szerző kiadása, 2007. + 2 db CD
melléklet.
Aludni megy a napocska
A madár
A nap útja
A part alatt
Avignon hídján
Bánatos nóta
Bölcsődal télen
Bundás medve
Búzahordáskor
Csibetánc
Dal, begyújtáshoz
Dal a jégpacsokról
Dalocska
Dalra, táncra
Didergő
Eperfán
Ezüst, arany, gyémánt
Falum
Fecske
Felborult egy vitorlás
Gólya, gólya
Ha a világ rigó lenne
Ha jön a tél
Ha nagy leszek
Hegedű
Hintadal
Hulldogál, fújdogál
Hunyócska
Jó reggelt
Kakukk
Kakukk – német népdal
Kecskekeringő
Kisbalta nagybalta
Kukori kakaska
Labdajáték
Lepke
Macskazene
Madarak írják

Kották analitikus feltárása

260
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Mendegélt két legényke
Mindenki énekel
Nyuszi
Őszi dallam
Pacsirta – francia népdal
Paradicsommadár
Pufi
Sárvár
Szeretnék
Talált kincs
Te is tudod, ő is tudja
Tücsökdal
Zöld erdőben jártam
5.3. D 63

Diákdalok : Ország-világ dalai / Összeáll. Reviczky Béla, Szabó István.
Rózsavölgyi és Társa – Atheneum, [2006?].
A csikóbőrös kulacshoz
A gólyához
A malomnak nincsen köve
A rablelkek
A tavasz dícsérete
Á, B, C, D
Ack, Varmeland
Ade zur guten nacht
Aloutte
Amazing Grace
Anneli, wo bisch …
Arany idejim foláysa
Auprés de ma blonde
Az árgyélus kismadár
Ballag már a véndiák
Banks of the Ohio
Bklowin int he wind
Búcsúzó
Chevaliers de la table
Cielito lindo
Cifra beszéd
Clementine
Cserkészinduló
Daltól hangos
De vastenavond…
Der Lindenbaum
Dona bobis pacem
Dona, Dona
Egyszer esik esztendőben
Ej, uhnyem
El condor pasa
Ennek a gazdának szép kocsija van
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Érik a szőlő
Erre van a gyalog út
Este van már nyolc óra
Európai himnusz – EU himnusz
Ez a kapa, ez a kasza
Fel, fel cserkészpajták
Fóti dal
Frere Jacques – Meister Jakob
Gaudeamus igitur
Good night, Ladies
Greensleeves
Guten Abend, …
Ha diák vagy
Hajmási Péter, hajmási pál
Három bokor saláta
Hava nagila
Hej, tulipán, tulipán
Hevenu shalom alejchem
House of the Rising sun
If you’re happy…
Igyunk, barátim
Im schönsten…
In einem kühlen Grunde
It’s a long way…
Ja kujawiak
Jamaica farewell
Hohn Brown’ body
Katyusa
Kerengő tus
Kicsiny hordócska
L’inverno…
la bamba
La cucaracha
La guantanamera
Lambada
Le ranz des vaches
Lili Marleen
Ma come balli bella bimba
Madárka, madárka
Meddig alszol még, hazám
Még azt mondják, nem illik
Megjött már a fecskemadár
Megkötöm lovamat
Michael row the boat ashore
Most búcsúzunk és elmegyünk
Multe lacrimi am …
Muss i denn zum …
My bonnie is over…
Na skinner sola
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Nagy táborba indulnék
Nem nyughatom
Oh du lieber Augustin
Oh, Susanna
Oh, when teh saits…
Old macDonald…
Ó, Zsuzsana
Padmaszkovnyije vécsera
Plaisir d’amourt
Pridi ty, suhajko
Re-rektor uram
Sag mir, wo die Blumen sind
Santa Lucia
Sedlák, sedlák
She’ll be coming round…
Should auld aquintance
Sóhajtás
Sur le pont d’Avignon
Szakácsének
Szakura
Szeresd, magyar, hazádat
Szőlőhegyen körösztül
Tavaszi szél vizet áraszt
Tein mina…
Tiritomba
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
Üsküdara giderikken
Va polje birjózonyka sztalaja
Vesszen el a világ
Vígan élem világom
Víg-dombi tus
Vive la compaigne!
Vo Luzern auf Waggis…
We shall overcome
Wenn alle Bünnlein fliessen
What shall we do…
Xekina mja pszarapula
Zöld erdőben
5.3. D 68

Disney Hits : Easy piano / Walt Disney Music Company. – Milwaukee,
2005.
Énekhangra, zongorakisérettel, harmóniajelzéssel. – Angol nyelven
A dzsungel könyve
A szépség és a szörnyeteg
Pochahontas
Cinderella – Hamupipőke
The Little Mermaid – A kis hableány
Mulan
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Mary Poppins
Micimackó
Toy Story 2
Aladdin
The Many Adventures of Winnie the Pooh
Toy Story
Song of the South

5.3. E 99

Ez így gyerekjáték : Mesefilmek zenéiből. - 1990.
Mátyás király
Vuk dala
Dr. Bubó
Esti mese - Tv maci
Mézga Géza
Magyar népmesék
A nagy ho-ho-ho-horgász
Kukori-Kotkoda

5.3. F 21

Gyümölcskosár : Hat dal énekre és gitárra / Farkas Ferenc – Weöres
Sándor. – Bp. : Solo Music, 1997.
Kőbéka
Altatódal
Gáspár
Ládika : Volt egy szép ládika
Mondóka : Mély erdőn ibolyavirág…
Paprika Jancsi szerenádja

7.1. M 96

MUSZTY-DOBAY: CSALAMÁDÉ : Plussz 33 nóta, javított kiadás
Nagy Daloskönyv. - 2001.
A börtön ablakába
A felkelő nap háza
Ahogy lesz, úgy lesz
A kugli
A párttal, a néppel
A pancsoló kislány
Amikor elmentél
Az első villamos
Az alvilágnak nincs romantikája
Az utcán
Afrika
Azért vannak a jóbarátok
Az amuri partizánok dala
Az ész a fontos
Adagio
Állatkerti útmutató
Állj meg kislány
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Április négyről szóljon az ének
Bunkócska
Csak egy kék színű virág
Csavard fel a szőnyeget
Csillebérc
Csinibaba
Doktor úr
Drunken Sailor
Egy szál harangvirág
Egyszer véget ér a lázas ifjúság
Elizabet - Elizabeth
Eladó, kiadó most a szívem
Elmegyek
Európa
Itt van május elseje
Darabokra törted a szívem
Élj vele boldogan
Fel vörösök, proletárok
Filléres emlékeim
Földvár felé félúton
Gedeon bácsi
Gézengúz
Geyer Flórián dala
Gondolsz-e majd rám
Guantanamera
67-es úton
Ha itt lennél velem
Ha volna valaki
Hava nagila
Hevenu shalom a'lechem
Hol jár az eszem
Honvágydal
Hunyd le a szemed
Itt van május elseje
Ha én rózsa volnék
Hull az elsárgult levél
Járom az utam
John Brown's Body
Jöjj vissza vándor
Jöjj kedvesem
Katyusa
Kéglidal
Kell, hogy várj
Kicsit szomorkás
Könnyű álmot hozzon szél
Különös éjszaka volt
La Bamba
Lehet, hogy szép nem vagyok
Repül a bálna
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Lehetett volna
Lenin dal
Levél a távolból
Léna
Lökd ide a sört
Mama, kérlek - Mama kérlek
Micimackó
Micsoda nagyszerű dolog
Mindenki másképp csinálja
Mindenkinek vagy egy álma
Mint a mókus fenn a fán
Mondd, hogy nem haragszol rám
Moszkva-parti esték
Múlnak a gyermekévek
My Bonnie
Ne vágj ki minden fát
Ne várd a májust
Nehéz az iskolatáska
Nehéz a boldogságtól búcsút venni
Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés
Ohio
Old Mac Donald
Ott állsz az út végén
Paff, a bűvös sárkány
Pásztorok, pásztorok
Poljuska
Reszket a hold
Régi dal
Rejtelmek
Sárika
Sohase mondd
Szállj fel magasra
Szállj el kismadár
Szása
Személyi igazolvány
Szerelemvonat
Szeretni valakit valamiért
Szomorú vasárnap
Szóljon hangosan az ének
Te szeress legalább
The Lion Sleeps Tonight
Tizenhat tonna
Tudod, hogy nincs bocsánat
Újra itt van
Valahol egy lány
Várj, míg felkel majd a Nap
Vidéki kislány
Zengjük a dalt
Zúg a Volga
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Kották analitikus feltárása

Varsavianka
Volt egyszer rég
We Shall Overcome
Where Have All The Flowers Gone
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