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ZENEI ADATBÁZISOK AJÁNLÓ JEGYZÉKE  

 

a Könyvtárunk által előfizetett, illetve  

szabadon elérhető gyűjtemények 

 

 

 

I. A Könyvtár által előfizetett adatbázisok 2021-ben 
 

Az adatbázisokban, – a szolgáltató lehetőségei szerint – többféle 

módon is kereshetünk. 

 

a/ Az adatbázis saját honlapján keresztül  

 

 

Studia Musicologica: http://akademiai.com/loi/6 

 

Oxford Music Online (Grove-lexikon): 

http://www.oxfordmusiconline.com/ 

 

az Akadémiai Kiadó szótárszervere: http://eisz.szotar.org/ 
 

Arcanum Tudástár: https://adtplus.arcanum.hu/hu/ 

 

RILM (Répertoire International de Littérature Musicale: a zenei 

tárgyú szakirodalom nemzetközi repertóriuma. A kereső a 

következőképpen érhető el: indítson Google keresést a „search ebsco” 

keresőszavakkal, majd kattintson az 1. találatra.) 

A l’Harmattan kiadó, és a Typotex interkönyv Kiadó  digitális 

adatbázisa (többféle tudományterület szakkönyvei a zenei és néprajzi 

mellett): 

 

https://www.szaktars.hu/harmattan 

 

https://edu.interkonyv.hu/ 

http://akademiai.com/loi/6
http://www.oxfordmusiconline.com/
http://eisz.szotar.org/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://www.szaktars.hu/harmattan
https://edu.interkonyv.hu/
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https://www.szaktars.hu/osiris/  

(a címlista: https://www.szaktars.hu/osiris/kbart/) 

Naxos Music Library:  https://zbflm.naxosmusiclibrary.com 

                                       https://zbflm.naxosvideolibrary.com 

Naxos Music Library katalógusa: https://www.naxos.com/ 

 

Nemzeti Audiovizuális Archívum 

https://nava.hu/ 

A magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum. A 

NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos 

Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti 

Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő 

csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) 

műsorai tartoznak: M1, M2,M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, 

HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók rádió. 
 

 

b/ Keresés egyszerre több adatbázisban  

 

a Könyvtár „Primo” keresőfelületén (https://bit.ly/338g3QL) keresztül 

az „Elektronikus források” fülre kattintva   

 

(Ezek az adatbázisok külön,  a saját honlapjukról is elérhetők) 

 

JSTOR (zenei folyóiratok online elérhető teljes szövegű adatbázisa): 

http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch 
 

ProQuest információ-szolgáltató zenei adatbázisai:  

1/ https://search.proquest.com/musicperformingarts?accountid=26093 

- zenei szakirodalom (bibliográfia és teljes szövegű dokumentumok) 

 

2/ Music Online: Classical scores library : Az elérhető kották  jog-

tiszták, kutatási, oktatási, gyakorlási célra használhatók. A letölthető 

és kinyomtatható kották a 12. századtól kezdve a zeneirodalom összes 

korszakát reprezentálják, különösen gazdag a kortárs gyűjtemény. 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/
https://www.szaktars.hu/osiris/kbart/
https://zbflm.naxosmusiclibrary.com/
https://zbflm.naxosvideolibrary.com/
https://nava.hu/
https://bit.ly/338g3QL
http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch
https://search.proquest.com/musicperformingarts?accountid=26093
https://search.alexanderstreet.com/shmu
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 II. Ingyenesen elérhető zenei adatbázisok, digitális 

gyűjtemények (válogatás) 
 

Zenei könyvtárak, adatbázisok, adattárak 

 
 

A BMC (Budapest Music Center) adatbázisai:  

Művészadatbázis:  http://info.bmc.hu/muveszek  

magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneművészek 

rövid életrajzát, műjegyzékét, illetve zenekarok, kórusok, együttesek 

adatait, az általuk készített lemezek jegyzékét tartalmazza. 

 

Zenemű-adatbázis: http://info.bmc.hu/zenemuvek,  

magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneszerzők 

műveivel kapcsolatos információt tartalmaz.  

 

Országos Széchényi Könyvtár  

http://www.oszk.hu/oszk_katalogusok 

 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár     
 http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb 

  

Országos Idegennyelvi Könyvtár 

 https://www.oik.hu/monguz/index.jsp?page=search  

 

A Münchener DigitalisierungsZentrum a Bajor Nemzeti Könyvtár 

és más könyvtárak anyagait digitalizálja, és online hozzáférhetővé 

teszi. Németország legnagyobb digitális gyűjteménye, több mint 

900.000 dokumentumot tartalmaz, melyek között régi összkiadások 

is elérhetők: https://bit.ly/33X88rI 

 

Karlsruher Virtueller Katalog (több könyvtár katalógusa együtt) 

https://bit.ly/2PEpf9o 

 

A Karlsruher Virtueller Katalog segítségével számos könyvtár 

anyagában és antikváriumok kínálatában lehet egyszerre keresni több 

millió, nemcsak zenei témájú könyvre, folyóiratra, illetve más 

dokumentumra.  

http://info.bmc.hu/muveszek/
http://info.bmc.hu/zenemuvek
http://www.oszk.hu/oszk_katalogusok
http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb
https://www.oik.hu/monguz/index.jsp?page=search
https://bit.ly/33X88rI
https://bit.ly/2PEpf9o
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Paul Sacher Stiftung (Archive and Research Center for the Music of 

the Twentieth and Twenty-First Centuries):  

https://www.paul-sacher-stiftung.ch/en/home.html 

 A Paul Sacher Alapítványt 1973-ban eredetileg azzal a céllal hozták 

létre, hogy Paul Sacher könyvtárát megőrizzék, idővel azonban a 

gyűjtemény bővült, és a 20. és 21. századi zenetörténeti kutatás egyik 

jelentős központjává vált. Több száz zeneszerző és előadó hagyatékát 

őrzik, illetve folyamatosan bővülő könyvtárat tartanak fenn, melynek 

katalógusa interneten keresztül kereshető. 

 

Zenetörténeti kutatást segítő oldalak 
 

 

Répertoire International des Sources Musicales (RISM): 

http://www.rism.info/  

A zenei források nemzetközi repertóriumában a világ több mint 35 

országában (könyvtárakban, archívumokban, kolostorokban és 

iskolákban) őrzött zenei kéziratok, nyomtatott kották, zenei írások és 

szövegkönyvek leírásaira lehet keresni. A RISM Library Sigla a 

lelőhelyekről valamint ezek rövidítéseiről szolgál információval 

(Például: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára: H-Bl 

[ország, város, intézmény nevének betűjele]). 

 

Hofmeister XIX 
 

http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/content/database/search/basic.h

tml 
 

Friedrich Hofmeister lipcsei zeneműkiadó 1829-ben kezdte 

rendszeresen gyűjteni és publikálni a – főleg a német nyelvterületen 

(ide értették  Magyarországot is mint a Monarchia részét)  megjelent 

kották havi vagy kéthavi repertóriumát, katalógusát. 1900-ig 330 ezer 

tételt gyűjtöttek össze. Az adatok segítségével nemcsak a korabeli 

nyomtatott kották pontos megjelenési idejét állapíthatjuk meg, hanem 

https://www.paul-sacher-stiftung.ch/en/home.html
http://www.rism.info/
http://www.rism.info/
http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/content/database/search/basic.html
http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/content/database/search/basic.html
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könyvekről, folyóiratokról, zenei ábrázolásokról is kaphatunk 

információkat. A „Hofmeister XIX” adatbázis ezeket az adatokat teszi 

az interneten kereshetővé.  

(A kotta-anyagoknak a lelőhelyét a Karlsruher Virtueller Katalog 

segítségével  deríthetjük ki: (https://bit.ly/2PEpf9o) 

 
 

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének  

(MTA BTK ZTI) honlapja  

http://www.zti.hu/index.php/hu/,   ahonnan több adatbázis is elérhető 

(az Intézet egyes osztályainak, archívumainak - MTA BTK ZTI 20-21. 

Századi Magyar Zenei Archívum, Bartók Archívum, Magyar 

Zenetörténeti Osztály, Régi Zenetörténeti Osztály adatbázisai: 

http://db.zti.hu/zenetorteneti.htm 

(Az itt elérhető adatbázisok, bibliográfiák: 

1. A magyar populáris zene sajtóbibliográfiája, 

2. A magyar zenetudomány bibliográfiája, 

3. A magyarországi operett forráskatalógusa, 

4. Bartók levelezése, 

5. A "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és 

Kutatócsoport folyamatosan bővülő  Gyűjteményi adatbázisa, 

6.  Hungarian Chant Database, 

7. Koncertadatbázis (Budapesti Hangversenyek Adatbázisa, amely a 

főváros 20. században elhangzott koncertjeinek műsorát gyűjti egybe) 

8. a Magyar Zenei Folyóiratok Digitális Adatbázisa ) 

 

Az MTA BTK ZTI további adatbázisai: 
 

 a folklór adatbázisok: http://db.zti.hu/folklor.htm  

https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/zti/ 

és a régebbi adatbázisok: http://db.zti.hu/regi.htm  (Az MTA BTK 

ZTI régebbi adatbázisai, ezek nagy részét modernebb, korszerűbb, 

teljesebb adatbázis helyettesíti.) 
 

http://www.rhul.ac.uk/Music/Golden-pages/library.html
https://bit.ly/2PEpf9o
http://www.zti.hu/index.php/hu/
http://db.zti.hu/zenetorteneti.htm
http://db.zti.hu/folklor.htm
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/zti/
http://db.zti.hu/regi.htm
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Bartók Archívum: http://www.zti.hu/bartok/ 

Dohnányi lap:   http://www.zti.hu/mza-dohnanyi/ 
 

 

Az Országos Széchényi Könyvtár oldalai:  

digitális könyvtárak: http://www.oszk.hu/digitalis_konyvtar 

 

tematikus lapok és virtuális kiállítások, amelyek az OSZK 

legértékesebb dokumentumainak és különgyűjteményeinek 

felhasználásával készülnek: 

http://www.oszk.hu/virtualis_kiallitas?page=1 

 

Erkel tematikus lap: http://erkel.oszk.hu/ 
 

Haydn tematikus lap: http://haydn.oszk.hu/ 
 

A Színháztörténeti Tár  2007-ben rendezett Kodály-kiállítása: 

http://regi.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/kulon_20081118/kodalyuj.htm 

 

“Az opera varázslója”. Virtuális kiállítás Oláh Gusztáv, az Operaház 

rendezőjének, díszlet- és jelmeztervezőjének életművéből: 

http://mek.oszk.hu/04100/04135/html/index.htm 

 

A Rákóczi-induló történetéről és feldolgozásairól:  

http://rakoczi-indulo.oszk.hu/ 
 

Mozart K.331. A-dúr szonátájának a Könyvtárban található 

kéziratával foglalkozó tematikus lap: http://mozart.oszk.hu/ 

 

A Magyar Állami Operaház Emléktárának digitális adatbázisa 

(Opera DigiTár): 

http://digitar.opera.hu/www/c16operadigitar.01.14.php?bm=1 
 

 

Goethe-Schiller Archiv, Weimar 

 

https://www.klassik-stiftung.de/en/institutions/goethe-and-schiller-

archive/collection/ 

Az 1880-as évek végén létrejött intézmény eredeti célja Goethe és 

Schiller értékes kéziratainak őrzése volt, de idővel számos fontos 

http://www.zti.hu/bartok/
http://www.zti.hu/mza-dohnanyi/
http://www.oszk.hu/digitalis_konyvtar
http://www.oszk.hu/virtualis_kiallitas?page=1
http://erkel.oszk.hu/
http://haydn.oszk.hu/
http://regi.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/kulon_20081118/kodalyuj.htm
http://mek.oszk.hu/04100/04135/html/index.htm
http://rakoczi-indulo.oszk.hu/
http://mozart.oszk.hu/
http://digitar.opera.hu/www/c16operadigitar.01.14.php?bm=1
https://www.klassik-stiftung.de/en/institutions/goethe-and-schiller-archive/collection/
https://www.klassik-stiftung.de/en/institutions/goethe-and-schiller-archive/collection/
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hagyaték került a gyűjteménybe, a 19. század végén többek között 

Herderé és Wielandé, az 1950-es években Nietzsche és Liszt weimari 

hagyatéka.  

Az alábbi linken a hagyatékok listája található:  

https://bit.ly/2wPp57f  

 

 

Zeneszerzőkhöz kapcsolódó oldalak (múzeumok, tematikus 

oldalak): 

 
 

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 

http://www.lisztmuseum.hu/hu/ 

Liszt Ferenc utolsó budapesti lakása a Régi Zeneakadémia első 

emeletén, ahol a mester 1881-től 1886-ig lakott. A múzeum 

gyűjteménye magában foglalja a mester eredeti hangszereit, bútorait, 

könyv- és kottatárát, valamint személyes tárgyait. Az intézményben 

található a magyar Liszt-kutatás központja.  

A Múzeum látogatása a Zeneakadémia hallgatói számára ingyenes! 

Liszt kései éveinek (budapesti hagyatékának) Gyűjteményi 

Adatbázisa: http://lisztmuseum.hu/catalogue/?q=hu/adatlista 

 

A párizsi Conservatoire Berlioz lapja 

  http://www.hberlioz.com/index.html 

 

Olivier Messiaen életművével kapcsolatos dokumentumok (életrajz, 

művek jegyzéke, diszkográfia, galéria, koncertek, recenziók, etc.) 

http://www.oliviermessiaen.org/messiaen2index.htm 

 

Joseph Haydn-Institut, Köln 

http://www.haydn-institut.de/ 

 

Haydn Ház, Eisenstadt  

http://www.eisenstadt-tourismus.at/haydn-haz.html 

 

Beethoven-Haus,Bonn 

 http://www.beethoven-haus-bonn.de 

 

https://bit.ly/2wPp57f
http://www.lisztmuseum.hu/hu/
http://lisztmuseum.hu/catalogue/?q=hu/adatlista
http://www.hberlioz.com/index.html
http://www.oliviermessiaen.org/messiaen2index.htm
http://www.haydn-institut.de/
http://www.eisenstadt-tourismus.at/haydn-haz.html
http://www.beethoven-haus-bonn.de/
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 a Beethoven-Haus könyvtárának keresője 

https://bit.ly/2UKIySt 

 

 

Chopin Múzeum, Varsó 

http://chopin.museum/en/about/us 

 

Mozart szülőháza, Salzburg: 

 http://www.mozarteum.at/en/museums/mozarts-birthplace.html 
 

 

Neue Mozart Gesamtausgabe (Digital Mozart Edition) 

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=2 
  
A Digitális Mozart Kiadás a salzburgi Mozarteum és a kaliforniai 

Packard Humanities Institute együttműködése keretében 

hozzáférhetővé teszi Mozart teljes életművét online. A tanulmányi és 

előadási céllal használható kották között Köchel szám, műfaj, 

hangnem, kulcsszó szerint is keresni lehet. 

 

Johann Sebastian Bach szülőháza, Eisenach 

http://bachhaus.de/en/home 

 

Bach-Museum, Leipzig 

http://www.bach-leipzig.de/en/neutral/about-us 

 

Bach-Archiv, Leipzig 

https://www.bacharchivleipzig.de/de/bach-archiv 

Csajkovszkij Múzeum,  Klin 

 http://www.museum.ru/MscReg/e5_hist.htm 

 

 

 

Párizs – Cité de la musique 
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/ 
 

 

Bécs – Haus der Musik 

http://www.hausdermusik.com/en/2.htm 

https://bit.ly/2UKIySt
http://chopin.museum/en/about/us
http://www.mozarteum.at/en/museums/mozarts-birthplace.html
http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=2
http://bachhaus.de/en/home
http://www.bach-leipzig.de/en/neutral/about-us
https://www.bacharchivleipzig.de/de/bach-archiv
http://www.museum.ru/MscReg/e5_hist.htm
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/
http://www.hausdermusik.com/en/2.htm
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Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság   

 

http://mzzt.hu/index_HU.asp  
 

 

Zeneműkiadók  

 

Editio Musica, Budapest (Zeneműkiadó) 
 http://www.emb.hu/ 
 

Akkord Kiadó 
http://akkordmusic.com/ 
 

Rózsavölgyi Kiadó  
http://kiadok.lira.hu/kiado/rozsavolgyi/ 

 

 

 

 

Magyar és külföldi zenei folyóiratok teljes szövegű adatbázisai: 

 

 

Parlando  

http://www.parlando.hu/NEWPROBE/PARLANDO.html 

 

a folyóirat szerzői és tartalmi mutatója:  

http://www.parlando.hu/2021/2021-1/Szerzoi-es-tartalmi.htm 
 

 

Zene-kar internetes folyóirat 
http://zene-kar.hu/ 
 

Muzsika 
http://www.muzsika.net/muzsika/index.php?area=present 
(ezen a linken már nem elérhető) 
 

https://epa.oszk.hu/muzsika  

(1997-től 2018-ig) 

http://mzzt.hu/index_HU.asp
http://www.emb.hu/
http://akkordmusic.com/
http://kiadok.lira.hu/kiado/rozsavolgyi/
http://www.parlando.hu/NEWPROBE/PARLANDO.html
http://www.parlando.hu/2021/2021-1/Szerzoi-es-tartalmi.htm
http://zene-kar.hu/
http://www.muzsika.net/muzsika/index.php?area=present
https://epa.oszk.hu/muzsika
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(előfizetett adatbázisban is megtalálható:) 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Muzsika/ 

 
 

Gramofon 

http://www.gramofon.hu/ 
 

Magyar Zene – online hozzáférhető számok  

http://mzzt.hu/index_HU.asp 
 

 

Külföldi folyóiratok online elérhető változata, amelyek  a könyvtári 

Primo keresőfelület e-folyóiratlistájában megtalálható (részben 

szabadon hozzáférhető, részben előfizetett folyóiratok) :  

http://sfx-36lfz.hosted.exlibrisgroup.com/36lfz/az?lang=hun 

 

 

Zenei blogok 

 

http://www.momus.hu/ 
 

http://kataliszt.blogspot.hu/ 
 

https://papageno.hu/ 
 

https://fidelio.hu/ 
  

  

 

Budapesti koncerthelyszínek 

 

Művészetek Palotája: https://www.mupa.hu/ 

Budapest Music Center: http://bmc.hu/# 

Magyar Állami Operaház: http://www.opera.hu/ 

Hagyományok Háza: http://www.hagyomanyokhaza.hu/ 
 

 

 

 

 

 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Muzsika/
http://www.gramofon.hu/
http://mzzt.hu/index_HU.asp
http://sfx-36lfz.hosted.exlibrisgroup.com/36lfz/az?lang=hun
http://www.momus.hu/
http://kataliszt.blogspot.hu/
https://papageno.hu/
https://fidelio.hu/
https://www.mupa.hu/
http://bmc.hu/
http://www.opera.hu/
http://www.hagyomanyokhaza.hu/
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III. Zenei és nem zenei tartalmú adatbázisok,  

teljes szövegű digitális gyűjtemények (válogatás) 
 

 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára   

http://metak.mtak.hu/ 

 

Arcanum Kézikönyvár 

http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/ 

felületén Ady, Jókai, Mikszáth, Krúdy és Shakespeare összes művei, 

lexikonok (például a Pallas Lexikon), a Biblia különböző fordításai, 

valamint számos alapvető irodalom (Magyar művelődéstörténet, A 

magyar nép művészete, Magyar irodalomtörténet stb.) digitális 

formában, ingyenesen érhető el. 

 

 

MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető 

adatbázisa  

http://www.matarka.hu/ 
 

Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok 

tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, 

bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. 

Alapfunkcióin túl elvezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára, 

hozzáférést ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha 

azok szabadon elérhetők az interneten, illetve ha nem, akkor 

közvetítésével a cikkek másolata megrendelhető az Országos 

Széchényi Könyvtártól. 
 

 

 

Magyar Elektronikus Könyvtár  

http://mek.oszk.hu/ 

A MEK-ben magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai 

vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra 

használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges 

művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az 

http://metak.mtak.hu/
http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
http://www.matarka.hu/
http://mek.oszk.hu/
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elektronikus újságokat és folyóiratokat. 1999 óta az Országos 

Széchényi Könyvtár ad otthont a MEK projektnek. 

 
 

A francia Nemzeti könyvtár, a Bibliothèque Nationale online 

könyvtárának oldala, a Gallica, melyen tematikus válogatások 

találhatók: 

http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop 

 

A Gallica részletes keresője  

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/advancedSearch/ 

 

 

Gutenberg Project  

https://www.gutenberg.org/ 

 

Az oldalról több mint 54.000 könyv érhető el, számos nyelven (többek 

között magyarul), ingyenesen, digitális formában, különös tekintettel a 

régebbi, már nem jogdíjas irodalomra. A könyvek között cím és 

témakör szerint is lehet keresni. 

 

 

Budapest Főváros Levéltára oldalai 

http://www.bparchiv.hu/ 

 

http://fond.bparchiv.hu/ 

 

 

HUNGARICANA közgyűjteményi portál 

https://hungaricana.hu/hu/ 
 

 

EUROPEANA gyűjteményi portál 

https://www.europeana.eu/portal/hu 

 

A gyűjteményekben több mint 50 millió digitalizált műalkotás, 

műtárgy, könyv, videó és hanganyag található meg a művészet, zene, 

divat, térképészet, fényképészet, természettudomány, történelem és 

sport témaköreiben, Európa teljes területéről 

http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/advancedSearch/
https://www.gutenberg.org/
http://www.bparchiv.hu/
http://fond.bparchiv.hu/
https://hungaricana.hu/hu/
https://www.europeana.eu/portal/hu
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Archive.org 

https://archive.org/ 

 

1996-ban alapított non-profit internetes könyvtár, amelyben 1) 279 

billió weboldal, 2) 11 millió könyv és szöveg, 3) 4 millió audió 

felvétel (160,000 élő koncert felvételével), 4) 3 millió videó, 5) 1 

millió kép, valamint 6) 100,000 software program található 
 

 

https://archive.org/
http://archive.org/web/

