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Abbreviatarák. 
A zeneművészetben leggyakrabban előforduló műszavak, 

szólások és jelek rövidítéseinek magyarázata. 
Fr. = franezia —, gr. = görög —, lat. - latin —, 

ném. = német —, ol. — olasz nyelvből. 

A. to — Alto, mély nőihang. 
Accel. =» Accelerando, gyorsítva. 
Accomp. = Aceompagnement, kiséret. 
Acctó = Accord, összhang. 
Adgo, Ado = Adagio, igen lassan. 
ad libt. = ad libitum, felfogás, tetszés szerint. 
aevia. = Alleluja. 
al f. = al fine, végig. 
all' ott j 
all' ot ! al ottava, egy nyolczaddal. 
all' 8va ) 
AUo. = Allegro, gyorsan, sebesen. 
Allo ass. = = Allegro assai, igen gyorsan. 
Allo mod. = Allegro moderato, mérsékelt gyorsasággal. 
Allo viv. = Allegro vivaee, élénk gyorsasággal, tűzzel. 
AUetto, Allgtto — Allegretto, kevésbbé gyorsan. 
And., Andte, Andante, andalogva, lépve. 
Andno, Antino = Andantino, andanténál valamivel 

élénkebben. 
Arc. = Coll' arco, a vonóval. 
Arpegg. = Arpio. = Arpeggio, hárfaszerüen. 
at. = a tempó, a kellő időméretben. 
ass. = assai, igen —, nagyon—. 
att. = attacea, megszakítás nélkül. 
B. ' = Basso, alsóhang, legmélyebb hang. 
brill. = brillanté, ragyogóan, csillogva. 

> Cad. =•= Cadenza, záró összhangok, — tétel. ' 
Cal. = calando, szabad ékesitéssel. 
C. S. = Coll' Sinistra, bal kézzel. 
C. F. = coll. flauto, a fuvolával. 
o. = coll' primo, az első hanggal. 
c. Sord = con Sordino, a tompitóval, a hangfogóval. 
c. Var = con Variatione, változatokkal. 

1* 
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Clar = Clarino, harsona vagy trombita. 
Clar, Clartto = Clarinetto, klarinét. 
Cor. -—- Corno, kürt, vadászkürt. i| 
erese. = Crescendo növekedő erővel. -=; 
d = destra (ol.) droite (rf.) jobb [kéz.) 
D. C. = Da Capo (fejtől) újra ^ jelig. 
D. S. — Dal Segno, a § jeltől. 
decr. = decrescendo, fogyó erővél. :=— 
dim. = dimin, gyengítve l. decrescendo. 
div. = divisi, megosztva (a játszók közt). 
dol. = doloe, hízelkedve, gyöngéden. 
espr. = espressivo, nyomatékosan, kifejezéssel. 
f. = forte, erősen. 
ff. = fortissimo, igen, nagyon erősen. 
fag. = fagotto, fagott, búgósíp. 
fl. = fa = flauto, fuvola. 
fl. pice. = flauto piccolo, pikula, kis fuvola. 
flag. = flaggiolet, mellékhang (hegedűn üveghangok.) 
fp. = fortepiano, zongora. 
fp. = forte-piano, hirtelen elfojtva. 
fz. = forzando, erőszakolva. 
g. = gauehe = (gós) fr., bal. 
H. M. = Haupt-Manual, fő-sípmü a'z orgonán. 
Largh. = Larghetto, lassacskán. 
leg. = legato, kötve. 
legg. = leggiere, könnyedén. 
lo. = loco, a kiírt helyen. 
lus\ — lusingando, vidáman. 
m. = mezzo = mezz, a fél, félig. 
maj. = majeiir (fr.) = maggiore (ol.), dur vagy kemény 

hangnem. 
M. M. = ((Malzl Metronom), Málzl által feltalált 

•pontosan szabályozható ütemező gép. 
man. = manuale, billentyűzet az orgonán. 
manc. = mancando, fogyva, vontatva. 
M. d. = manó destra = main droite, jobb kéz. 
M. s. = mano sinistra^= msin gauehe (fr.), bal kéz. 
Col. 8™ = Col ottava, a nyolczaddal. 
C. d. = Collá, destra, jobb kézzel. 
C. B. = Coll' Basso, a legmélyebb hanggal. 
C. B. = Contra Basso, nagy bőgő. 
m. f. = mezzo forte, fél erősen. 
m. p. = mezzo piano, fél halkan. 
min. = minőre, moll v. lágy hangnem. 
mod. = moderato, mérsékelten. 



mor. = morendo, elhalva. 11 

m. v. = mezza voce, fél hanggal. 
Ob. = Oboe, pásztorsíp, fensíp, magas síp. 
obiig. = obligato, föszólam. 

O. M. = Oberes Manual (ném.) felső billentyűzet or-
gonán v. harmoniumon. 

Org. = Organo, orgona. 
p. = piano, gyöngén, halkan. 
Ped. = Pedale, lábaknak való billentyűzet az orgonán. 
pf. = poco forte, kissé erősen. 
pf. = piu forte, több erővel. 
perd. = perdendosi, elfogyva. 
Pf. = Piano forte,, zongora. 
pizz. = pizziecato, pengetve. 
pp. = pianissimo, nagyon gyöngén v. halkan. 
pos. = possibile, lehetőleg. 
rali. = rallentando, lassítva, késleltetve. 
Rec. = Recit. = Recitativo, énekbeszéd. 
Rep. = Repet. = Repetizione, ismétlés. 
rfz. = rinforzando, igen hangsúlyozva. 
rit. = ritard. = ritartando, késleltetve. 
riten. = ritenuto, visszatartva. 
rub = rubato, csapongva. 
S. = Sinistra, bal. 
S. = Sopran, női fenhang, magas nőihang. 
scherz. = scherzando, enyelegve, tréfásan. 
seg. = segue, következik 
sem. => semp. = sempre, folytonosan, mindig. 
sf. = sforzando, erőszakolva. 
sim. = simile, hasonlóan. 
simp. = simplice = semplice, egyszerűen. 
smorz. = smorzando, olvadozva. 
Sopr. = Soprano, női fenhang, magas női hang. 
Sord. = Sordino, hangtompító készülék húros hang-

szerekre és zongorára. 
s. S. = sensa Sordino : hangtompító nélkül. 
s. P. = sensa Pedale, láb nélkül. 
Sost. = Sostenuto, ünnepélyes lassúsággal. 
s. t. = sensa tempó, bizonytalan ütemben, vagy ütem 

nélkül. 
staec. = . staccato, szaggatva. 

Oe. = Oeuv. — Oeuvre 
Op. = Opus mű, kiadvány 



s. v. = sotto voc3, h i lk (fél) hanggal. 
T. = Tutti, összesen, mindnyájan. 
T. = Tempó, ütem, méret, idő. 
T. = Tenore, Jelső férfihang. 
Tam. = Tamb. = Tamburo, kis (katona) dob. 
ten. = tenuto, tartva, kitartva. 
Timp. = Timpani, üst- v. féldob. 
tr. = trillo, trilla, csattogás. 
trem. = tremolo, rezgösen, pergetve. 
Tromb. = Trombone, harsona. 
Tromp. = Trompete (ném.) trombita, harsona. 
t. s. = tasto solo, egy billentyűvel. 
u. c. = una corde, egy húron. Zongorán a bal lábtó (pe-

dál) megnyomásával. 
unis. = unisono, mindnyájan egyhangon, vagyis együt-

tesen hangoztatva. 
V. = voee v. Violino, énekhang v. hegedű. 
Ya. = Via. = Viola, mélyhegedű, brácsa. 
Var. = Variatio, változat. 
Ve. Vello = Violincello, gordonka, kisbőgő. 
viv. = vivace, élénken, sebesen. 
V. s. = Volta subito, gyosran lapozz. 
Ima = prima, első, először. 
2da = secunda, második, másodszor. 
8. v. 8va = Octava, egy nyolczaddal magasabb fekvésben. 

A zeneirásban leggyakrabban előforduló rövidített hang-
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Betűrendes szótár. 
A . 

A. a. (fa) la ; a zenekari hangszerek hangolására való 
alaphang v. zönge : rendesen a pásztorsíp (Oboa) 
á hangja után hangolnak. 

A, al, all', alla, névutók v. viszonyragok -ha, -be, -felül, 
-nál, -nél, -szerint, -tói, -tői, -val, -vei, után. 

A J ) í kemény (dur) 
' \ zenemiívekben < 

a ^ j ( lágy (moll) hangnemet jelez. 
A. v. alli ballata, balladaszerű. 
Abbandono, con, odaadással. 
Abbandonamente, odaadással. 
A battuta, pontos ütem-méretben. 
Abbassamento, A. di mano, a leütés neve kézzel való 

ütemzésekor. A. di voce : az énekhang mélyebbre 
való elhangzása. 

Abbatimento, leütés 
Abbslimento, díszítés, szépítés. 
A bsne placito, tetszés szerinti előadás. 
Abbellare, Aballire, díszíteni. 
Abbreviatur, rövidítés (l. a bevezetést.) 

"Ab initio (lat.) v. da capo, kezdettől. 
Abrégé, Abréger (fr.) rövidítés, — rövidítő (orgonában 

egy változat.) . 
Abruptio, (lat.) rögtöni megállapodás, megszakítás. 
Abonnement, (fr.) bérlet, részvételre való kötelezettség. 

^Abstracten (ném.) Azon keskeny falemezek, melyek az 
orgonákon a billentyűzet lenyomásakor a síphoz 
vezető szelepet megnyitják, hogy a szélszekrényből 
a levegő a sípba tódulhat. 

Academia, Academie de musique (fr.), zeneegyetem. 
Academie spirituelle (fr.) egyházi hangverseny. 
A capricio, tetszés szerint, személyesen. 
Acathistus, hymnus a bold. szűz Máriára. 
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AccarezzeVole, Aecarezzevolmente = hízelegve. 
Accelerando, gyorsítva. 
Aecsleratio, gyorsítás. 
Aooentatio, hangsúlyozás. 
Accentus ecclesiastici, egyházi ének, azon dallamok, 

melyeket a róm. kath. papok többnyire egy és ugyan-
azon hangra az oltárnál énekelnek. Hét ilyen dallam 
volt: immutabilis, medius gravis, aeutus, mode-
ratus, interrogatus és finalis. 

Acciaccato, komor, mord. 
Aeciaecatura, a főzöngével összeeső elöke. 
Accidens (fr.), véletlen módosító jelek, melyeket ide-

gen, nem a föhangnemhez tartozó hangokhoz hasz-
nálunk. 

Aceolade, több vonalrendszer összekapcsoló jele. 
Accomodo, kényelmesen. 
Accomodare, alkalmazkodni, hozzáilleszkedni. 
Accompagnement, kiséret. 
Accompagnateur (fr.), kisérd — triea kisérőné. 
Aecopitato, kötve. 
Aecord. accordo, összhang, zeneileg összetartozó, 

harmóniát képző hangok egyszerre való hang-
zása. 

Accordando, összhangzólag. 
Accordion, hordozható fújtatóval és billentyűkkel ellátott 

hangszer, mely harmonika név alatt ismeretes. Fel-
találta Damian Bécsben 1829-ben. 

Accordo eonsono, összhangzó, — dissono — széthangzó 
accord. 

Acerescendo, növekedő erővel. 
Acte, felvonás, része a drámának v. dalműnek. 
Aete de cadenee (fr.), záradékrész. 
Acteur (fr.) színész ; actrics, színésznő. 
Acuta (lat.) vegyes, erős orgonaváltozat. Mixtúra. 
Adagietto, rövid zenemű, lassú menetben. 
Adagio, lassan, mérsékelt. Andantino és Larghetto 

ütemméret között. Tartalma csak mély érzést ki-
fejező zene lehet. 

Adagio assai, — di molto, — pesante, Adagiossimo, 
igen lassú időméretű zenemüvek (l. Adagio.) 

Addenda, toldalék, függelék. 
Addolorato, con dolore = fájdalmasan, fájdalmas ki-

fejezéssel. 
A deux mains (fr.) a due mani, két kézre. 
Adept, zeneértő, rnüértö, avatott. 
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Adiaphonon 1820-ban. Schuster találmánya ; hat nyol-
czados zongora, melynek hangjai az orgona hang-
jaihoz hasonlítanak és el nem hangolódnak. 

Adirato, con ira, haragosan, haraggal. 
Ad libitum, tetszés szerinti ütemben ; v. tetszés szerinti 

fölfogással. 
Adornamento, díszítés. 
A due, kétszólamúlag. 
Ad una corda, egy húron. 
Á dur, la maggiore, la majeur (fr.) a major (ang.) 

három kereszttel előjegyzett kemény hangnem. 
Aeolina v. Aeolodicon, húros hangszer, melyet légnyomás 

szólaltat meg. 
Aeoliai, hangnem (modus aeolus) a görög zenei rendszer 

ötödik hangneme : g, a, h, e, d, e, f, g hangrend-
szerből. 

Aelolarpa, Aeolhárfa, automatikus hangszer, melynek 
accordos nyelvsípjait a szél szólaltatja meg. 

Aequisonus (lat.) két hangnak teljes egyező hangzása. 
Aequo animo = rendületlenül. 
Aesthetiea — a művészetek szépségének tudománya. 
Aevia, az Alleluja szó rövidítése. 
Affabile, kedvesen, kellemesen, teiszöleg. 
Affanato, nyugtalanul, fájdalmasan. 
Affetto, con, Affettuoso, Affezzione, szenvedélylyel, 

hatással, felháborodással. 
Afflitto, affizzione, szomorúan. 
Affrettando, Affrettoso, időméretben siettetve. 
Agevole, könnyedén, Agevolezza = könnyüség. 
Aggiustamente, pontos ütemben. 
Aggraver la fugue (fr.) a fugatétel nagyóbbítása. 
Agilitá, agilité (fr.) könnyüség. 
Agilmente, könnyedén, élénken. 
Agitato, Agitamento, agitazio, nyugtalan mozgással. 
Agitato con passions, szenvedélyes mozgásban. 
Agoge (gör). skála, hanglétra, Jiangsor. 
Agréments (fr.), díszítmények, előkék stb. 
Aigu (fr.), magasan, élesen. 
Air (fr), ária, dallam, ének. 
Air détaché (fr.) valamely dalműhöz tartozó dallam. 
Ais, la diése (fr.), az á-hangjegy kereszttel ; á charp. 

ang.) 
Ais-dur, la diése majeur (fr.) A charp major (ang.) 
i • aisz-dur használaton kivüli hangnem, mely B-durral 

egyenlő. (Ideális hangnem.) 
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Ais-moll, la diéíe mineur (fr.) Á charp"*minor (ang.) 
a cisz kemény (dur) hangnem párhuzamos hang-
neme 7 kereszttel. 

Akkord, aoeord, összhang, hangzat. 
Akroama, a hallásnak élvezete. 
Akromat, zenész, énekes. 
Akustik, hangtan ; legfontosabb művek : Ghladni : 

Acustik 2 kötet és Helmholz: Tonempfmdungen. 
Akteur, Acteur, működő; színész. 
A1 = ig, alla, all' bizonyos mód szerint, pld. a la chasse 

(fr.) vadász módon. 
A la mesure, ütem, méretben. 
A1 fine, végig. 
Aliquothangok, azon méllékzöngék, melyek a föhawjgal 

együtt hangzanak. 
A livre ouvert (fr.), lapról, első látásra. 
Alla breve, 2/2-es ütemben i/i-et előadni. 
Alla caocia, vadászilag. Lásd ,,fanfaré." 
All' antioo, régi zene-stílusban. 
Alla oamera, lcamara-zenestílusban. 
Alla csapella, zenekari stílusban. 
Alla diritta, fokonkint föl- és lefelé. 
Alla lianacca, polonaise lengyelke modorban. 
Alla marcia, induló alak- és modorban. 
Alla militare, katonásan. 
Alla mentő, rögtönözve. 
All octava, egy nyokzaddal. 
Alla Polacca, lengyel tánczalakban. 
Alla Quinta, ötöd zöng v. hangközben. 
Alla russe, orosz zenemodorban. 
Alla siciliana, szicziliai tánczalakban. 
Alla stretta, szűk, összehúzódott alakban, a fugatétel 

összevonása. 
Alla turca, török zenemodorban. 
Alla zingara, czigányosan. 
Alla zoppa, sántikálva. 
Allegramente, derülten, vidáman. 
Allegretto, kevésbé gyorsan mint Allegro ; Andmte és 

Allegro között ; zeneművek, melyek vidámságot 
fejeznek ki. 

Allegrezza, Allegria, vidámság, öröm, élénkség. 
Allegro, élénken, gyorsan, de lassabban mint Presto. 
Allemande, német tánczdarab 2/i-es ütemben; kisebb 

zenedarabok, a milyenek az előbbi Suite-kben zon -
gorára előfordultak. 



Allegro assai, igen gyorsan. !1 111 

Allegro di bravuro, nehezebb, fényes zeneirályban szer-
hesztett műalak, gyors ütemméretben. 

Allegro con fuoco, tűzzel, gyorsan. 
Allegro di molto, nagyon gyorsan. 
Allegro di giusto, alkalmas, kiszabott időméretben. 
Allegro furioso, őrjöngő, szédületes gyorsasággal. 
Allegro ma non tanto, I , > gyorsan, de ne nagyon. Allegro ma non troppo, ] 
Allegro moderato, mérsékelt gyorsaságban. 
Allegro risoluto, erőteljes gyorsaságban. 
Allegro vivace, élénk gyorsasággal. 
Allentamendo, visszatartás. 
Allentanto = Allentato, visszatartott időmértékben. 
Allgtto, az Allegretto szó rövidítése. 
Allo, az Allegro szó rövidítése. 
All' improvista, előkészültség nélkül. 
Al loco, a leírt helyen. 
All ottava, nyolezadban, nyolc hanggal magasabban 

vagy mélyebben. 
All unisono, ugyanazon hangon ; egy szólamúlag. 
Al piacere, tetszés szerint. 
Al rigore di tempó, szigorú ütemben. 
Alriverso, megfordítva ; elölről és a végéről megfordítva 

lejátszandó. 
Al segno = dal segno, valamely előbb kitett „§" jeltől 

ismételni. 
Al tempó, ütem szerint. 
Alt = Alto, alsó női hang ; a négy főszólam másodika. 

Hangterjedelme a kis g-től, az egyszer átvont e—f-ig. 
Alta, magas, pld. alta ottava, egy nyolezadban maga-

sabb fekvő hangokban előadva. Ha a 8 "' valamely 
dallam v. tétel fölött áll, egy oktávval magasabb 
hangokkal és ha a 8"" valamely hang v. tétéi alatt 
áll, azt 8 hanggál mélyebben kell játszani. 

Altéré (fr.), változtatva. 
Alteration (fr.), nem a föhangnemhez tartozó jf, \> v. 

ÍJ jv9ygyel módosított hangok. 
Alterezza (con), büszkeséggel. 
Alternamento = Alternando = Alternativo, fölváltva. 
Alto viola, brácsa, mely egy negyedrészszel nagyobb és 

ötöddel mélyebb terjedelmű, mint a rendes hegedű. 
Ellenkezője a Viola di Gamba = térdhegedű, = Gello, 
melynek hangjai egy nyolczaddal mélyebben szólnak, 
mint az Alto-Vipla hangjai. 
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Altista, alténekesnő. 
Alto Basso, régi, elavult velenczei húros hangszer, melyet 

verőkkel szólaltattak meg. 
Alt-Oboa, öt hanggal mélyebben hangzó oboa ; máskép 

angol kürt. 
Altri, mások. 
Alt kulcs, a harmadik vonalon álló C-kulcs, melylyel 

azt jelezzük, hogy az egyszer átvont C-nek hang-
jegyét a harmadik vonalra írjuk. 

Alt posaune (ném.), pléh-hangszer, melynek hang-
terjedelme a nagy A-tól a kétszer átvont disz-ig 
terjed. Hangjegyírása az Alt-ktilcsban történik. 

Alt, szólam, majdnem mezzo-soprano; hangterjedelme 
a kis f-töl a kétszer átvont d-ig. Hangjegyeit régente 
a harmadik vonalon álló 0 kulcsban írták, jelenleg 
azonban többnyire hegedűkulcsban. 

Alzamento di manó, ütemezéskor a kéznek emelésére eső 
ütemrész. 

Alzando, fölemelve, emelkedve. 
Amabile = Amarevole, kedvesen, édesen, kellemetesen. 
Amarezza, szomorkodás a zenei előadásban. 
Amateur (fr.), zenekedvelő, műkedvelő. 
Ambitus = Diapasson, valamely zenei hangszer hang-

terjedelme. 
Ambroziai ének, „Téged Isten dicsérünk" kezdetű, 

állítólag Ambrosius, milanói püspök ( f 397) szer-
zette hymnus. (lat. Te deum laudamus.) 

Ambuláns, szétvonulás. 
Áme, lélek ; a hegedűben, annak hasa és háta közt merő-

legesen álló farudacska. 
Á moll = (ol.) la mineur (fr.) A minor (ang.) A kemény 

G párhuzamos hangneme, melyben nincs előjegyzés. 
Magyarázata a zene elméletében. 

A mezza voce, félerős hangon. 
Amore, kedvvel v. szeretettel. 
Amorevolo = Amoroso = Amorosamente, kedvesen, 

gyöngéden, bensőleg. 
Amusement (fr.) kis, víg, mulattatásra való zenedarab. 
Anabasis (gör.) fölfelé haladó hangsor. 
Anakamphos (gör.) lefelé haladó hangsor. 
Anakara, üstdob = tympani. 
Anakarista, üstdobos. 
Anakrusis, fölütés. 
Anaphora, az elől álló tétel közvetlen ismétlése. 
Anarmonia, visszás összhang vagy harmónia. 
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Anandia, rekedtség v. hangtalanság. 
Ancora, még egyszer, da capo. Ismétlés. 
Andamento, lassan haladva ; a fuga egy része. 
Andante, andalogva, merengve. 
Andantemento, Adagio és Allegretto között képzelhető 

ütemméretben. 
Andante cantabile, valamivel gyorsabban, mint An-

dante ; rövid, lassú méretű zenemű, nyugodt hala-
dásban. (Rövidítése Andte.) 

Anglaise (fr.) élénk, kétszer nyolcz ütemből álló angol 
tánczdarab, könnyű mozgásban. 

Angosciosamente = Angoscioso, félénken, nyugtalanul. 
Anima, lélek. 
Animando = Animato, lélekkel, lelkesen, elevenen. 
Animo, elevenséggel, élénkséggel. 
Animo corde = Anemoehord, orgonaszerü billentyűs 

hangszer,melynek húrjaitabillentyükkel lenyomva, 
a beáramló levegővel rezgésnek indították. Fel-
találója Schnell J. Párisban 1789. 

Animoto, élénken, lelkesen. 
Anoner (fr.) hebegve ; előadás között megakadni. 
Anthologia (gör.) válogatott művekből álló gyűjtemény 

=virágcsokor. 
Anticipatio (lat.) némely összhangzati hangköz előre 

való hangoztatása. 
Anteludium, zenei előjáték. 
Anthema, görög néptáncz. 
Anthiphonia (gör.) A görög és róm. kath. egyházban 

pap és közönség vagy kántor közt felváltott éneklés. 
Anthiphonarium = Anthiphonale — Responsorium, 

egyházi ének-gyűjtemény, melyből a papok az 
egyházi énekeket leéneklik. 

Antiphonon, nyolezadban való zene ; v. az összhangzó 
zöngék egyszerre való hangzása. 

Antistrophe, ellenversszak; Palestrina-féle zeneelőadás 
szerint a felelő kar. 

Antithesis (gör.), ellentét, ellenvázlat. 
Anthropoglossa = Vox humana, emberi, férfihang az 

orgonában. 
Apertus, nyílt; technikai kifejezés az orgonaépítészet-

ben : valamely változat sípjai nincsenek befödve. 
Aphonia, hang v. zönge nélkül. 
A piacere = ad libitnm, tetszés szerint. 
Apnoea, lélekzet nélkül. 
Apóbateroni (gör.), búcsúdal. 
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A ' p o o o l a poco, fokozatosan, folyton, folyvást. 
Apodipna, a görögök vallásos énekei. 
Apollo-Lyra, elavult lyraalakú húros hangszer, melynek 

magassága 033 mtr. szélessége 016 m.; 42 húrja 
volt. 

Apollonicon, nagy, orgonaszerű hangszer, melylyel a 
zenekari hatást utánozzák. Flight és Robson találták 
fel Londonban 1828-ban. 

Aposiopesis (gör.), általános szünet. = (ném.) Oeneral-
Pause. 

Apotome, egész hang nagyobb felerésze ; nagy félhang. 
Appassionato = con passione, szenvedélyesen, —lyel. 
Appenato, szenvedően. 
Applaus (ném.) tetszés. 
Applicatur, ujjrakás hegedűn és zongorán ; 1—9 fekvés. 
Appoggiando = Appogiato, tartott, kötött mély előadás. 
Appagiatura, hosszú előke. 
Appestare = Appretur, alkalmazás, alkalmazkodni. 
A premiére vue = A prima vista, első látásra valamit 

lejátszani. 
A punto, pontosan. 
A punto d'arco, a vonó hegyével. 
A quattro mani, (á 4 ms). négy kézzel, négy kézre. 
A quattro voei, (á 4 v.), négyszólamú ének. 
Arbitrio, belátás vagy tetszés szerint. Záradéktétel, mely-

nek előadása az előadó művész belátására van bízva. 
Arcato, arc = Arco, a vonó hegyével. 
Arco = coll' arco, a vonóval; a Pizzicato ellentéte. 

Arohed (fr.) 
Ardente, tüzesen, lángolóan. 
Ardito, bátorsággal, lángoló élőadással. 
Aretinai szótagok, az ut, re, mi, fa, sol, la, si — Olasz-

és Francziaországban még ma is a hangok elneve-
zésére való szótagok, mélyéket Arezzo Guido nevű 
szerzetes a 11. században a Szent Jánoshoz való 
liymnusból az énekgyakorlásban használt. A neve-
zett hymnus szövege-. Ut queantlaxis. Mesonare fibris 
Mira gestorum í'amuli tuorum, Sclve polluti Labii 
reatum, Sancte Joannes. Későbben fölcserélték az 
első szótagot (ut) do-val. 

Aria (ol.) Air (fr.) magánének kísérettel. 
Aria di bravura, oly magánének, melyben az énekes 

egész művészetét érvényre juttatja. 
Aria eoncertata, versenydal. 
Aria die chiesa, egyházi dal-ének. 
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Aria parlante, énekbeszéd (Eecitative 
Arietta, dalocska. 
Arioso, dallamosan, rövid ének. 
Armarius, zárdákban az elöénekes. 
Armer la clef (fr.) a hangnem előjegyzése. 
Armoneggiare, összehangzani. 
Armonia = Armonica, összhangzás. 
Armonico = armonioso, — jól hangzó. 
Árpa (ol.) harpe (fr.) hárfa, Árpa doppia, kettős hárfa. 
Arpenatta, kis hárfa. 
Arpeggiare = Arpeggiato, tört összhangok, azaz: az 

összhangok egyes hangjai nem együttesen, hanem 
egymás után zendülnek meg. 

Arpeggio, sebes megtörése az összhangoknak. 
Arpinella, kis hárfa. 
Arpio, l. Arpeggio. 
Arrangement (fr.) átirat. 
Arrangeur, átíró. 
Arsis, az ütemezésben a fölütéses rész. 
Articolatamento = Artieolato, tiszta kiejtéssel, szó-

tagolva. 
Articolatione = Articulatio, az énekszöveg tiszta ki-

ejtése. 
Artiste (fr.), művész. 
As = la bé mol (fr.) = A fiat (ang.), a lejébbített á hang. 
As dur = la bémol majeur (fr.) = A fiat major (ang.), 

kemény Ász-hangnem, melyet 4 [7-vei jegyzünk elő. 
As moll = la bémol mineur (fr.) = A fiat mionr (ang.) 

a lágy Ász-hangnem, melyet 7 ty-vel jegyzünk elő, 
a kemény c e s z hangnem párhuzamos hangneme. 

Aspirare, lehelni, éneklés közben más hangot beszúrni, 
pl. lá-há-tni a látni helyett. 

Assai, fokozás, Allegro assai = igen élénken. 
Assamblage, kettős előütés. 
Assolute = assoluto, kötetlenül. 
Assonanz, hasonló hangzás, egybehangzás. 
A suo arbitrio 
A suo bene piacitól . , , , . 
A suo comodo | sa1at díszese es felfogasa szerint. 
Asymphonie (gör)., szétliangzás. 
A. t. = a tempó, az előírt időméretben. 
A tre mani (ot.) = a. trois mains (fr), három kézre. 
Attacca, megszakítás nélkül folytatni. 
Attaccare, attaquer, rögtön elkezdeni. 
Atta, a színdarabok fölvonása. 
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Aubade (fr)., reggeli-zene, rege, mese. 
Audace = merészen. 
Augmentatio (lat.), bővítés; megnagydbbítás. 
Auletes (gör.), fuvolás a görögöknél. 
Aulos (gör.), fuvola, síp. 
A una chorda, csak egy húron. 
Authentikus, valóságos, önálló, mérvadó. 
Autodidact, a ki magát magánszorgalommal valamire 

kiképezi. 
Autómat, gépies működés ; élettélen, itt: zenész, a ki 

úgyszólván rugóra játszik. 
Autor (fr.), szerző. 
Ave, üdvözlégy, Ave Maria, kath. imádság. 
Avec accompagnement (fr.), kísérettel. 
A vista, látásra. 
A voce sola, egy magánhang. 
Azione sacra, vallásos színmű, oratorium. 

B. 
B., a baszszus szó rövidítése. 
b = bémol (fr.) = fiat. (ang.) (7, lejebbítést jelölő írás-

jegy-
bb = duble bémol (fr.) {;[? kétszeres lejebbítést jelölő írás-

jegy-
ei dur = si bémol majeur (fr.) b fiat major (ang.), 

kemény hangnem, melyet 2 j7-vel írnak élő. 
B-mol = si bémol mineur (fr.) = b fiat major (ang.), 

lágy zöngenem, mély 5 j?-vei van jelezve; a desz-
dur parhuzamosa. 

B-Quadrat = fa = natural (ang.), féloldó vagy vissza-
állító jegy. 

Bachia, kamcsatkai kansadal, néptáncz, 
Bagatella (fr.), kisebbszerű zenedarab. 
Bagnettes (fr.), a dob és üstdob verője. 
Balalaika, lant-féle orosz hangszer. 
Balangement (fr.), tremolo, accord-pár ismételt gyors 

váltakozása. 
Balgclavis, az orgona lábbillentyűje. 
Ballada = Ballata, énekdarab, a mély komoly ese-

ményt, (legtöbbnyire a történetből) tartalmaz. 
Baltet, = Baletto, színi cselekmény ének nélkül. A zene 

támogatja a cselekményt, a mely tánéz- és néma-
játékból áll. 

Ballo, táncz, tánezdallam, Tempó di ballo = táncz-
méretben. 
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Banda, katonai zenekar. 
Bar, a mesterdalnokok énekei. 
Barcarolle (fr.) Barearola, a velenczei hajós vagy sajkás 

dala, általában sajka-dal. 
Barden (ném.), kardforgató dalosok a régi angolszá-

szoknál. 
Bárdiét, a Bardák csatadala. 
Bárdon = Bourdon, az orgona v. harmónium egy mély 

hangokat jelölő változata. 
Bariton = Baritono, a férfi magasabb baszszus hang 

elnevezése ; A férfi fenn- és a'hang között. Hang-
terjedelme a nagy B-től az egyszer átvont f-ig terjed. 

Baroeco = baroque (fr.) különös, csodálatos. 
Barquarde, elavult kifejezése a Barkarolle-nak. 
Barre (fr.) ütemvonás. 
Basis, a harmónia alaphangja. 
Bass = Basso, a legmélyebb főszólam, a harmónia 

alaphangja. Zongorán v. orgonán a billentyűzet-
nek bal fele. 

Bassa, bassa ottava, egy nyolczaddal mélyebb, mint 
az Írásban. 

Bassa-dessus (fr.), discant v. szoprán. 
Basse chiffrée (fr.), számjelzett alaphang. General-

bass (ném.) Általános alhang. 
Bassaelef (fr.), básszus kulcs. Az f hangot a negyedik 

Basse contrainte, oly básszus hangok, melyek az egész 
zenedarabon keresztül többször ismétlödnek. 

Bassa-contre (fr.), a mélyebb alhang. 
Basse de Violon, nagy bőgő. 
Basse de Cremona, Basse d' Hautbois, a búgósíp el-

avult nevei. 
Basse d'harmonie legmélyebb fagott. 
Basse double, legnagyobb nagy bőgő, egész (1/1) bőgő. 
Basse taille (fr.) = Bariton, magasabb básszus hang. 
Basset = Corno di basetto, nagyobbított sipola (Cla-

rinetto) telt, szelíd hang-színezet tel. 
Basso eontinuo, basszus hangban oly dallam, mely az 

egész zenedarabban ismétlődik. 
Basso ostinato, oly alhangmenet, mely mindig csak 

egy és ugyanazon alakot ismételve halad. 
Basso, fagottváltozat az orgonában. 
Basson (fr.), Bassone, búgósíp, fagott. 
Bataille (fr.), zenei harczkép, csatazene. 
B áton (fr.) szünetjel. 

vonalon 

2 

\ 
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Báton de muese, ütembot. 
Battement (fr.) = Battimento, elavult díszítés ; kettős 

előütés. 
Battuta, ütem, ütemezés. 
Bathyphone, 1839-ben Wiebrech zenekarigazgató által 

féltalált basszus-hangszer oboafuvókávál. 
Bécarró (fr.) íj, feloldó, visszaállító jegy. 
Becken (ném.), réztányérok a rézfúvós zenekarokban. 
Belezza, szépség. 
Bellieosamente = Bellicoso, harcziasan. 
Bémol (fr.) = lejébbítő jel = {? 
Ben, bene, jó, jól van. 
Benedictus, ,,Áldott légy :" a misének ötödik része. 
Ben tenuto, jól kitartva. 
Bes, kettős fór; pld. a h zöngejegy fór áltál két kis fél-

hanggal lejébbíttetik s így értéke : „a". 
Bianca = Blanche (fr.), félütemet jelző zöngejegy. 
Bicinium (lat.), kétszólamú zenedarab. 
Bis lat.), kétszer. 
Biscroma = (double croche fr.), 32-es zöngejegy. 
Bissex, 12 húros gitár-féle hangszer. 
Bizarramente, különös, csodálatos módon. 
Bizzarria, nem várt harmóniai, elő nem készített átmenet, 

valamely hangnemből egy másikba. 
Blanche, 1. Bianca. 
Bobisation = Bocedisation, énekgyakorlásban az egyes 

hangok elnevezése az úgynevezett svéd nevekkel : 
bo, ee, di, ga, ma, ni. 

Bockstriller (ném.) = trillo caprino, mekegő trilla 
(Wagner B. a „Mesterdalnokok" cz. dalmü-
vének III. felvonásában.) 

Bolero%-es ütemben tartott spanyol nemzeti táncz. 
Bombard = Bombardo, kettős fagott orgonákban 

mély változat, mélylyel recsegő bássz hangokat 
kaphatunk. 

Bombardon, legnagyobb és legmélyebb pléhhangszer. 
Bombyx (gör,) pásztorsíp. 
Burdon = (Bourdon), orgona-változat, födött fuvola-

sípokkal. 
Bon temps de la mesure (fr.), jó ütemrész ; leütés. 
Bourrée (fr.), vidám franczia táncz 2/4-es ütemben. 
Boutave = Boutade (fr.), régente egy balett-féle táncz. 
B-quadrat = visszahelyező v. féloldó jel. JJ 
Bratsche = 1. Alto viola. 
Brava = bravi = bravó, remek, kitűnő. 
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Bravissimo, legjobban ; felkiáltás (ól.), melynek magyar 
értelme : „nagyon derék !" 

Bravura, nagy gyakoroltság ; mesterség. 
Bréve (fr.) = Brevis (lat.), két illemet jelentő hangjegy. 
Brillant (fr.) = brillanto (ol.), ragyogón, kápráztatóan. 
Brio = Brioso, élénk előadással, tüzesen. 
Broderis (fr.), hangezifrázat az énekben. 
Buccina = Buccin (ír.), puzon-féle pléhhangszer. 
Buffa = Buffo bohózatos, tréfás zene ; Opera buffa , 

tréfás dalmű. 
Bugle (ang.), billentyűs magashangú trombita. 
Buon, jó. 
Burlesco, tréfás, ezifra, bohózatos. 
Buxcatibia, puszpángfából készült fuvola. 
(A C. alatt hiányzó szavak K. alatt találhatók.) 
C = ut fr. = do (ol.) a mai alapskála első lépcsője. 
C barré (fr.), az Alla breve ütem jele : 
C dur, ut majeur (fr.) C major (ang.) minden előjegyzés 

nélküli kemény hangnem. 
C-moll ut mineur (fr.), C-minor, (ang.), lágy hangnem 

3 előjegyzéssel az Esz-dur párhuzamosa. 
Cabaletta, tetszetős, rövid zenetétel, olasz dallam. 
Cabinet d'orgue (fr.), orgona szekrény. 
Cabinetpiano = Pianino, fölfelé álló zongora. 
Caccia, vadászat; Corno di eaecia, vadászkürt. 
Cachucha (mondd: kátsutsa), tüzes spanyol táncz 

% v. 3/s~as ütemben. 
Cacofoniá = Kakophonie, széthangzó zönge, rossz 

hangzás. 
Cadenz = Cadenza = Cadence (fr.) röv. Cad., szét-

hangzó összhang föloldása, vagy pedig hosszabb 
ábrándszerü közbeszúrt tétel egy félzáradék után. 

Cadence trompause (fr.), Cadenze d'uiganno, álbefe-
jezés ; ál-zárótétel. 

Caecilia, a zene védszentje. 
Caesura, hangmetszet. 
Cahier (fr.), füzet (röv. Cah.) 
Calando (röv. cal.), idő és erősségre nézve fogyóan. 
Calascione, guitár-féle hangszer, 2 húros, az, alsó-

olaszországi parasztoknál használják. 
Calata, 2/4 ütemes olasz tánc. 
Calcant = Calcanteur (fr.), orgona-fújtató. 
Calmato, nyugodtan. 
Calore (con.), melegséggel. 
Cemene v. Camoena, múzsa. 

6* 
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Camera musica (lat.), kamara-zene, vonós négyes-, 
vagy ötösre írt zenemű. 

Campana, harang ; — Campanella, harangocska. 
Campanetta, harangjáték. 
Canarie, Gigue, régi zenealak gyors ütemben. 
Cancelle az orgonának azon sziik rekesze, mely a levegőt 

a kívánt síphoz vezeti. 
Canere, énekelni, játszani. 
Canon, szabály, előírás ; többszólamú mű, melyben 

egy szólam a másik után ugyanazon tételt válto-
zatlanul ismétli; minden szólam belépése §-sal 
van jelezve. 

Canon apertus (lat.) nyílt canon, melynek szólamai 
mind ki vannak írva. 

Canon enigmaticus (lat.), talány kördal. 
Canon per Ionos, körző, kördal, szigorú utánzás. 
Canon sciolto, kötetlen kördal. 
Canonik, mathematikai hangtan. 
Canonicus, kördal zenemódon. 
Cantabile = cantando, énekelve, dallamosan. 
Cantare, énekelni. 
Cantate, nagyobb, leginkább egyházi zenemű ének-

beszéddel, karokkal és teljes nagy zenekar kísé-
rettel. 

Cantator = Cantatrice, énekes, énekesnő. 
Cantatorium, kath. énekeskönyv, melyből a kántor 

az énekfeleleteket énekli. 
Canticum (lat.), dicsének, hymnus. 
Canticum canticorum. Énekek éneke. 
Cantilena, rövid ének ; vagy pedig egy különös, rövid, 

dallamos énekrész. 
Cantillíitio, dallamos előadás. 
Cantino, hegedűötöd ; e-húr. 
Canto = Cantus (lat.), dallam, discant, női fönhang. 
Canto armonico, többszólamú ének. 
Canto a Capella, egyházi ének hangszerek nélkül. 
Canto primo, seeondo, első, második fönhang. 
Cantor, előénekes a templomban. 
Cantus Ambrosianus, Ambrosius-féle dicsének, Te 

Deum laudamus. 
Cantus firmus (lat.) = canto fermo (lat.) = plain-

chant (fr.), Az ellenpontozat tana szerint a 
Cantus firmus-on azt a szólamot értjük, mely 
jődallamot adja elő és a melyet a többi díszítő szó-
lam közrevesz. 
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Cantus figuratus = cikornyázott ének. 
Cantus Gregoriánus = Gregorián-ének. 
Cantus monodians = egyszólamú ének. 
Cantus planus = gregoriai ének. 
Canzone = Canzonette, ének, dal. 
Canzoniére (fr.), énekgyüjtemény. 
Capelle, zenekar, a zenekarnak tagjai együttvéve. 
Capellist, a zenekarnak minden egyes tagja. 
Capellmeister (ném.), karnagy, karmester. 
Capo, fej, kezdet ; da capo, kezdettől ismételni. 
Capod'astro = Capotasto, húrrövidítő készülék, mely-

lyel a hegedűt vagy a gitárt tetszés szerint más 
hangolásba hozhatjuk. 

Capriccio = Caprice (fr.), szabad alakban írt zenemű, 
kisebb ábránd. 

Capriccicosamente = Capriccioso, szeszélyes előadás. 
Caractéres de musique, a zeneirásnak összes jelei. 
Carezzando = Carezzevolo, behízelegve. 
Caricato, túlságos, túlozva. 
Carillon, harangjáték; a hanglétra szerint hangolva. 
Carmagnole, a franczia forradalom alatt felkapott 

savoyardi ének és tánez. 
Cartell, valamely zenemű vezérkönyvének első tervezete. 
Cassa, dob ; l. Tamburo. 
Castellone, a dalművek azon nyomtatott jegyzéke, mely 

az előadandók czimjegyzéket közli. 
Cassazione, éjjeli zene. 
Castagnettes (fr.) = Castsgnole, kagyló-alahú. pon-

tosan egymáshoz illő facsészék, melyeknek csör-
getésével a spanyol tánczosnők tánczaikat kisérik. 

Castrat, mesterséges férfi sopranhang. 
Casur, egy zenei gondolatnak metszete. 
Catena di trilli, láncztrilla. 
Cavatine, rövid dalmű-ének. 
C. B., col bassonak rövidítése. 
C. D. collá dcstrá-nak rövidítése. 
Cavotasto : l. Capotasto. 
Celere, hamar, gyorsan. 
Celeritá (con), gyorsasággal. 
Céleste, égies. 
Celeustis (gör.), hajósok táncza. 
Cello, a Violoncello rövidítése. 
Cembalo = Clavicembalo, a zongorának régi olasz 

neve. 
Ces. ut bémol (fr.), c fiat (ang.), a c zönge előjegyzéssel. 



22 

Ces-dur, ut bémol majeur (fr.) o fiat major (ang.) 
zöngenem, melyben 7 {? van élőírva. 

Chaconne (fr.), 1. Oiaccona. 
Chalumeau (fr.), pásztorsíp, furulya. 
Changer de jeu, más orgonaváltozatot húzni. 
Chanson (fr.), ének, dal. A chanson víg, tréfás tartalmú ; 

minden versszak végén refrain van. 
Chansonette, dalocska. 
Chant (fr.), ének. Chant pastoral, pásztordal. 
Chantant, dallamos, énekélhető. 
Chanter á livre ouvert (fr.), első látásra énekelni. 
Chanterelle (fr.), a hegedű é-hurja. 
Chanteur, Chanteuse (fr.), énekes, énekesnő. 
Chaos, zűrzavar. 
Chapeau chinois (fr.), félhold. 
Charivari, gúnyzene, macskazene. 
Charlatan, kontár ; fölületes zenész. 
Chasse, vadászat. 
Chef d'attaque (fr.), karvezető. 
Chef d'oeuvre (fr.), remekmű. 
Chef d'orchestre (fr.), zenékar-igazgató. 
Chevalet (fr.), hegedűnyereg. 
Chevilles (fr.), hegedűfej. 
Cherrottement, mekegő trilla. 
Chiaro, chiara, tiszta, világos. 
Chiave, a vonalrendszer élén álló kulcs, hangoló kulcs. 
Chiroplast, gépezet a kezek rendes tartására zongora-

tanuláskor. Feltalálója Logier, javították Stopéi, 
Herz, Kalkbrenner, Bohrer és Jacksohn. 

Chitarra, gitár, 6 húros pengető hangszer. 
Chor = Coro = Choeur (fr.) = Chorus (lat.), kar, 

többszólamú énekkar. Templomban azon hely, 
hol a kántor és az énekesek vannak. 

Chorag, Choragus (lat.) karvezető. 
Choral (lat. Cantus firmus, fr. Plaincliant), egyszerű 

egyházi dallam : minden vallásos ének. 
Cliorda, húr ; a vonalrendszer első elnevezése. 
Chorda characteristica, vezérhang. 
Chordirector, a dalmű énekkarának vezére. 
Chordometer, húrmérő, mélylyel a húrok erősségét meg-

mérhetjük. 
Chordotonon, húrfonó gép. 
Chorodidasealos^Charostates (gör), karvezető. 
Chorton"^(ném.), orgonahang, orgona-hangolás. Rend-

szerint magasabb mint a kamarai hangolás. 
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Chroma (gör.) = eroma (ol.) Chr. diesis, egyszerű jj, 
Chr. duplex, kettős kereszt ( X ) -

Cliromameter, zongora-hangoláshoz való eszköz. 
Chromatique (fr.) cromatico (ol.), félhangonkénti ha-

ladás föl- vagy lefelé. 
Chronometer, ütem- v. időmérő. 
Ciaecona = chaccone (fr.), régi olasz táncz %-es 

ütemben. 
Cimbal = czimbalom. 
Cinellen, Beeken (ném.) réztányérok a katona és nagy 

zenekarokban. 
Cintillante, pajkosan. 
Cis, ut diese (fr.) c seharp (ang.) a c-zönge egy $-tel 
Cis-moll, ut diése mineur (fr.) c seharp minor (ang.) 

zöngenem, • melyben 4 ff van előjegyezve, 
az e-dur párhuzamosa. 

Cithara, czitera, lant. 
C. L. = eol legno, szók rövidítése. 
Clairon (fr.), trombita, harsona. 
Claquebois (fr.), szálmáhegedü. 
Clarinetto, Clar., klarinét; fából készült hengeralakú, 

végen tölcséres fúvóhangszer, melynek fejéhez egy 
vékony nádlapocska (nyelv) van alkalmazva, 
mely fúvással rezgésbe hozva, erős hangot ad. 
Feltatálója Denner 1700-ban Nürnbergben. 

Classikus zene, elismert zeneszerzők mintaszerű zene-
müvei. 

Ciausula (lat.) zenei zárótétel. 
Clavegin (fr.), zongora. 
Claviaturum v. Claviatur, zongora-billentyűzet; az 

orgona-billentyüzetet Manuel-nak nevezzük, el-
Clavicymbalum (lat.) clavichord, a zongora régi 

nevezése. 
Clavis (lat.), kulcs, billentyű. 
Clé = Clef (fr.), kulcs ; g, f, c, kulcsok. 
Climax, emelkedés. 
Coalottino = Concertino, kisebb versenymű. 
Coda, függelék, végző tétel, befejező rész. 
Cogló instrumenti, hangszerek kíséretével. 
Coi sordini, tompítókkal. 
Col, collá, collo, con, -val -vei. 
Col arco, a vonó szőrével. 
Col legno, a vonó fájával. 
Collá destra, röv. C. d. a jobb kézzel. 
Collá parte, a föszólamhoz csatlakozni. 
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Collá puntá deli' arco, a vonó hegyével. 
Collá sinistra, röv. c. s., a bal kézzel. 
Coll' ottava, a nyolczaddal. 
Colleete, a papoknak azon éneke az oltárnál, mely után 

a kar felel. 
Collection (fr.), Collezzione, gyűjtemény, Anthologia. 
Coliéra con, haraggal. 
Colophonium, gyanta. 
Coloratur, Fioratura, az ének díszítése, különös futa-

mokkal való kiezifrázása. 
Col sordino, Cogli sordini, hangtompítóval. 
Come, úgy mint, Come prima, úgy mint először, eome 

sopra, úgy mint föntebb, come sta, amint áll. 
Comos (lat.) kisérő. A fuga főtételének ismétlése mélyeb-

ben vagy magasabban fekvő hangközökben, egy 
más szólamban. 

Comodamente = comodo, kényelmesen. 
Comparatio, összehasonlítás. 
Compiaeevole = Compiacevolmente, tetszetősen, kelle-

mesen. 
Componator = Compositeur (fr.) zeneköltő. 
Composition — Compositione (fr.), zeneköltemény. 
Con. -val, -vei. A -val, -vei segítő raggal kifejezhető fo-

galmkat a kívánt alapszóknál kell keresni, pld. 
con fuoco ; fuoco = tűz. Tehát tűzzel. 

Concento, összhangzás, harmónia. 
Concert (fr.) Concerto (ol.) zeneverseny. Verseny-

darab nyilvános előadásra. 
Concert spirituel (fr.), egyházi- vagy klasszikus müvek-

ből összeállított hangverseny. 
Contertando = Contertant = Concertante, versenyezve, 

magányosan előadva. 
Concertino, kisebb versenymű. 
Concert-mester, a zenekar első művésze, zenekarigazgató. 
Consonanz, harmóniai összeköttetés, összhangzó. 
Consonirende Accorde = (ném.) összhangzó harmóniai 

összeköttetések. 
Contrabass, Contraviolon, nagybőgő ; a legnagyobb vonós 

hangszer, mely a harmónia alapszólamát vezeti. 
Contra fagott, mély fagott. 
Contr' alto, a legmélyebb női alhang. 
Contraoctave — Contrahangok, a nagy G-hang alatt 

levő hangok. 
Contraposaune, harsona; — változat az orgona szerke-

zetében. 
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Contra punto = Contra point (£r.), ellenpontozat; azon 
művészet, mely több szólamot szabályok szerint 
egy gondolat kifejezésére egyesít. A zeneköltészet-
tannak egy igen fontos része. 

Contrarco, szabályellenes vonóvezetés. 
Contrasubject, ellenharmonia; a fugának második alá-

rendelt tétele. 
Contra = hangok, a nagy C-alatti hangok. 
Contraviolon, l. Contrabass. 
Contredanse (fr.), franczia négyes, táncz. 
Conversio (lat.), megfordítás. 
Coperto, beborítva; Tympani sordini = az üst-

dobokat posztóval betakarni, miáltal hangjuk 
tompa lesz. 

Copula, több változatot összekötő készülék (változat.) az 
orgonában. 

Cor. (fr.) = Corno ; Cor de chasse, vadászkürt. 
Cor de vaches, tehénpásztor-kürt. 
Corda, Corde (fr.), húr. 
Corde á jour v. á vide, le nem szorítva húzott, „üres" 

hegedühúr. 
Corde fausse (fr.), hamis hangú húr. 
Cornamusa, Cornemuse (fr.), dudás. 
Cornet (fr.), póstáskürt; egy orgonaváltozat. 
Cornet á piston (fr.), magashangú henger-billentyűs 

pléhkürt. 
Cornetto, kis kürt. 
Corno, kürt, — Corno basetto, mélyhangú k., — Cor-

nodi Caccia, vadászkürt, C. inglese, angol kürt; 
jobb alsó oboa. 

Coro, kar. 
Corona, nyűg — kitartó jel; fermate 
Corpus (lat.), test. 
Correpétiteur (fr.) Correpetitore (ol.), kisérő, begya-

korló, betanító. 
Cotillon (fr.), franczia füzértáncz. 
Coulé (fr.), összehúzva ; — a vonóval. 
Coup d'archet, a vonó húzása. 
Couplet (fr.), versszak, versszakos dal. 
Courante, (a Bach-féle Suit-okban) elavult táncz-

dallam. 
Cracovienne = Ivrakowiak, lengyel nemzeti táncz 

2/i-es ütemben. 
Credo, Hiszek egy Istenben ; a mise 3-ik része. 
Crembalum (lat.), dorombvas. 
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Crescendo (röv. erese.), növekedő erővel. —=c 
Croche (fr.) Croma, ' hanjegy. 

Cycliai alakzatok, zeneműalakok, Symphonia, Sonata. 
Suite, Trio, Quartett stb. 

Czakán = Csákány botfuvola. — 

D. 
Dactylus, időmérték, hangláb, mely egy hosszú és kél 

rövid hangból áll. 
Da, dal, dalia, dalle, -tói, -tői, -ból, -bői. 
Da capo, kezdettől ismételve. 
Da capo sin al segno, poi segne la coda, kezdettől fogva 

bizonyos jegyig s onnan a a zártételre áttérni. 
Dactilion (gör.), Herz által feltalált, a zongorázás alatt 

használható kézvezető. 
Daina, Dainos, kis szerelmi dalok görög elnevezése. 
Dal segno, ezen jeltől § ismételni. 
Damenisation, Graun áltál használt hang-elnevezések : 

da, me, ni, po, tu, la, be. 
D, re (fr.) az alapzöngefokozat második hangja. 
D-dur, kemény zöngenem 2 jf élőjegyzéssel. 
D-moll, ré mineur, lágy zöngenem egy {7 előjegyc-

zéssél. 
Debut (fr.), kezdő v. mutatvány szerep. 
Debutiren (ném.), először féllépni. 
Decima — e, tized hangköz. 
Decimole, tiz zönge- v. hangjegyből álló hangcsoport.' 

mely a nyolezas hangcsoportnak megfelelő idő-
közben játszandó. 

Deoiso, határozottan, biztosan. 
Declamando, szavalva. 
Decomposó (fr.) kapcsolat nélkül. 
Decrescendo, (röv. decresc.) fogyó erővél ;=-
Dedié (fr.) Dedicatio, ajánlás, ajánlva. 
Deductio (lat.) a lefelé haladó hanglétra. 
Deficiendo, elfogyva. 
Degré (fr.) zöngefok, hangköz. 
Dekameron, tiz zenedarabból álló gyűjtemény. 
Del, deli', della, dello, -tói, -tői, -nák, -nék. 
Delassement (fr.) könnyen előadható zenemű. 
Deliberato, elszántan, szabadon. 
Délicat (fr.) Delicato, Delicamento, gyöngéden. 
Delicatezza (ol.) Délicatessa (fr.) finomság, izlés. 
Delirio, őrültség. 
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Démancher (fr.), ha a balkéz a hegedűn más fekvésbe 
csúszik. 

Demande (fr.) a fuga fővázlata ; a fuga vezére ; themája. 
Démi báton, két ütemet jelentő szűnjél. 
Demi — jeu = 1. Mezza voce, félerősen. 
Demi-mesure, — pause, félütemet érő szűnjél. 
Demi soupir (fr.) nyolczad szűnjél. 
Demi ton, sémi ton, félhang. 
Desideria, vágygyal. 
Dessin (fr.) egy zenemű tervezete. 
Dessus (fr.) Discant, női fenhang. 
Desta = dextra (fr.) a jobb kéz. 
Detaehé (fr.) = staccato, szaggatva. 
Déterminatio — to. határozottan, biztosan. 
Detonatio (fr.) Detonazione (ol.) hamis éneklés. 
Detto, dito, ugyanaz, épen oly, így. 
Devotione, con, áhítattal. 
Dextra, (lat.), a jobb kéz. 
Des-dur, ré bémol majeur (fr.) D fiat major (ang.) 

kemény hangnem, mélyben 5 {? van élőirva. 
Des-moll, né bémoll mineur (fr.) D fiat minor (ang.), 

lágy hangnem, mélyben 7 van előírva. 
Di, -tói, -tői, -val, -vél. 
Diaconicon (gör.) a diaeonus ének oltár előtt. 
Diapason, a régi görög zenében a nyolczad-hang; a 

francziáknál a hangvilla. 
Diaponte, a tisztán hangzó ötödhang. 
Diaphonia, széthangzó hangköz. 
Diatoniai = Diatonicus, oly hangmenet, mely csak 

egész és nagy félhangokból áll, mint például 
a kemény és lágy hanglépcsők v. skálák, 

Diése, diesis, a fölébbítő jel Jj, kereszt. 
Diesis enhármonica, az egész hangnak negyedrésze; 

kevesebb mint a kis félhang. 
Diesis magna, a nagy felhang. 
Difficile (fr.) nehéz ; non diffieile, nem nehéz. 
Dilettant, műkedvelő, mübarát. 
Diligenza, con, szorgalommal. 
Diludium (lat.), közjáték. 
Diluendo, elenyészve. 
Diminuendo = dim., fogyó erővel.. 
Diminutio (lat.) Diminuzione (ol.) kisebbítés. 
Di molto, ign, nagyon (fokozásra.) 
Diphonium, 2 hangra való zenémű. 
Dipodie, méret, metszet. 
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Directeur (fr.) igazgató, Directrice, igazgatónő. 
Directeur de musique (fr.) Direttore di musica (ol.) 

zeneigazgató. 
Diritta, alla diritta, fokonkint föl- és lefelé haladó. 
Dis, ré diése, d sharp (ang.), a §-tel fellébbitett d-zönge. 
Dis-dur, ré diése majeur (fr.), d scharp major (ang.), 

elméletileg 9 fy-tel előjegyzett kemény hangnem. 
Discant, Discanto, Soprano, női fenhang, a zongo-

rának fele balról jobbra. 
Discretion, mérsékelt, kíméletes előadás. 
Disharmonie = Dissonanz, széthangzás. 
Dissonans, széthangzó összhang v. hangköz. 
Distino, világosan, érthetően. 
Dithyrambe, viharos lelkesültséggel telt ének. Bacchus 

dicsőítésére írt versek. 
Dito, ujj. 
Divertimento, Divertissement (fr.), könnyű módon 

kidolgozott és könnyen előadható zenemű. 
Divisi, fölosztva; hegedű-művekben néha két hegedű 

szólamát egy sorra írják, íigy, hogy az első 
a felső, a második hegedűs az alsó hangjegyeket 
játszsza. 

Divotamento, Divoto, áhítatos, komoly. 
Dixiéme (fr.) a harmad magasabb nyolczad hangköze. 
Dodecamerone, tizenkét darabból álló [zenemű-gyüjte-

mény. 
Doiglé (fr.), az új jak alkalmazására való jelzés. 
Dolce = dol = doleemento, édesden, lágyan, gyön-

géden. 
Dolcezza, con, bájjal, kellemmel. 
Dolente = Doloroso, búsan, fájdalmasan, panasz-

kodva. 
Dis moll, ré diése mineur (fr.) d sharp minor (ang.) 

6 Q-tel előjegyzett lágy hangnem. A fiszdur pár-
huzamosa. 

Dolore, con, fájdalommal, szomorúsággal. 
Dominánsé, (Quinta toni) a tiszta ötöd-hang föl- vagy 

lefelé, eszerint felső vagy alsó ötöd-hang ; uralgó. 
Domináns accord, uralgó hármas, melyet a kemény 

és lágy hanglétra ötödik lépcsőjére képezünk ; 
alaphangból, nagy harmadból és tiszta ötöd 
hangközből áll — fölső és alsó domináns accord. 

Domináns—sept—accord, azon é hangból álló összhang, 
melynek alapluingja a kemény v. lágy hanglétra 
ötödéből, s ahoz nagy harmad, tiszta ötöd és kis 
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heted hangközből áll. A modulatiónák legfontosabb 
összhangja. 

Doppel — Concert (ném.) oly hangverenyre való mű, 
melyben a föszólamot két miivész között fölosztják. 

Doppel — Füge (ném.) oly fuga, melyben két főváz-
latot földolgozunk. 

Doppel — Griff (ném.) amikor húros hangszeren két 
hangot egy időben játszunk. 

Doppel — Schlag (ném.) (e/s v. «NS) Grupetto Donblé (fr.), 
a zenei előadás legszebb diszítményeinek egyike. 

gi^iFi^f iTuirMti 
Doppel-Triller (ném.) két hangból álló trilla. 
Doppio, kétszeres, kétszerte. 
Doppio movimento, kettős mozgás. 
Double = 1. Doppel. 
Double bémol, kettős b ({7(7) ; Double corde, kettős 

fogás, Double croche = tizenhatod hangjegy, 
Double diése = kettős kereszt X 
Doxologie, a rkt. mise „Gloria"-ja. 
Drama per Musica, énekes dráma, énekes játék, dalmű, 

opera. 
Dreichörig (ném.) oly zongora, melynek minden billen-

tyűje három húrt üt meg. 
Dreiklang (ném.) alaphang, harmad- és ötödből álló 

összhang. 
Dritta, Droita, a jobb kéz. 
Ductus (lat.), hangmenetvezető, dallam, théma. 
Due, kettő, due volté, kétszer. 
Duett, Duetto, Duo, párdal, kétszólamú zenemű. 
Duo deeime, tizenkét hangból álló hangköz. 
Duodecimole, tizenkét hangból álló oly csoport, mely 

annyi időben adandó elő, mint a rendes 8-as cso-
portban írt hang. 

Duodrama, oly melodráma, melyben csak két személy 
szerepel. 

Duolo. con, 1. dolore. 
Duplicatio (lat.) kettőzés, másolat. 
Dur (durus-6di), kemény — Maggiore (ol.) Majeur 

(fr. mi nden hangnem neve, melyben a nagy 
harmad a jellemző hang (1. Által. zenetan.) 
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Dux (lat.) vezér, vezető. A fuga főtétele, thémája. 
Dynamica, a hangok minősége, erősségre és gyöngeségre 

nézve. 
Dystonie (gör.) széthangzás. 

E. 
E, a c-dur hangnem harmadik hangja. 
E, ed, és. 
Echó (fr.) Ecco (ol.) visszhang. 
Echelette (fr.) Claquebois, szalmahegedű. 
Echelle (fr.) hanglétra, skála. 
Echelle ehromatique, színezett skála. 
Echelle diatonique, kemény vagy lágy skála. 
Ecole (fr.) iskola. 
Eeossaise, 2/4-es ütemben írt skát-táncz. 
Editeur (fr.) Editoré (ol.) kiadó. 
Edition (fr.) Edizione, kiadás. 
E-dur, e majeur, e major, hangiéira, melyben i + van 

előjegyezve, a eis-moll párhuzamosa. 
Effet (fr.) Effetto (ol.), hatás, siker. 
Eguale, egyforma. 
Elégant (fr.) Elegante, Elegantemente, con Eleganze, 

ízléses, díszes, díszszel. 
Elégia, Elégie (fr.) búdal, gyászdal. 
Elemens (fr.) Elementi (ol.) alaprészek; Elémens 

metriques, az ütem részei. 
Elevato, emelkedetten, hangidat. 
Ellipsis (gör.) kihagyás. 
Előke, Vorschlag (ném.) 
Embachure (fr.) Embouchure, a fuvó hangszereknek 

azon része, melyen a levegőt a hangszerbe fújják ; 
szájillesztés. 

Emozione, con, lelkesültséggel. 
Emphasis (gör.) nyomaték, fontosság. 
Engführung (ném.), a fugavázlatnak összevonása. 
EnglischHorn, (ném.) corne inglese, angolkürt az oboának 

nagyobb, öt hanggal mélyebb alakja. 
Eharmonico = Enharmonique, névcsere, cserélt han-

gok pl. cisz = desz, disz = esz. E. hangnemek — 
oly hangnemek, melyeket a zeneírás könnyébbítése 
végett fölcserélnek, pld. Disz-dur helyett desz-dur ; 
7 $ helyett 5 ty-vél írva ; 6 § = 6 j? — stb.; kétféle-
képen leírható hangok v. hangnemek. 

E-moll , e mineur, e minor = lágy hanglétra, a g-dur 
párhuzamosa. 
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Encore (fr.) még, újra. 
Energia, energie (fr.) erő, határozottság. 
Ensemble (fr.) összjáték, több hangszeren való együttes 

előadás : quintett = ötöd. 
Enthousiasme (fr.) entusiasmo, lelkesedés, lelkesültség. 
Entrácte (fr.) játék-köz ; az egyes fölvonás közötti zene. 
Entrade v. Intrada = Entrée (fr.) bevezetés. 
Enoplion, a spártaiak harezi éneke. 
Epieedion (gör.) gyászdal, a meghalt dicsőítésére. 
Epinette (fr.) Spinet.t, régi, használatból kimaradt zongora. 
Epinikion, győzelmi dal. 
Episode (fr.) Episodio, mellékjelenet. 
Epistrophe (gör.) visszatérés, a zárótétel ismétlése. 
Epoehe, feltűnés, kor, időszak. 
Epode, utóének, végkar. 
Equabilmento = -te, hasonló módon, hasonlóan. 
Eroico, hősies, nagyszerű stílusban. 
Erotica, szerelmi dalok. 
Es, mi, bémol az e zönge [?-itel. 
Es-dur, mi bémol majeur (fr.), kemény hangnem 3 |? elő-

jegyzéssel. 
Es-moll, mi, bémol mineur, lágy hangnem 0 Jy-vel a 

gesz-dur párhuzamosa. 
Esercizio, gyakorló darab. 
Espace, vonalköz (/, á, c, é — hely az öt vonal közben.) 
Espirante, elhalva. 
Espressione, con — Espressivo (röv. esp) kifejezéssel, 

nyomatékkal. 
Estinguendo, Estindo, eloltva, elhálva. 
Entendu (fr.) értelem. 
Etto, etta, kicsinyítő képző . 
Etude, gyakorlat, Etude3, gyakorlatok. 
Euphonie, Euphonique, széphangzás. 
Euterpe (gör.) a zene múzsája. 
Evacuant, az orgona szélvezetője. 
Evolutio = Inversio (lat.) a hangok megfordítása 
Exaltation (lat. és fr.) felindulás . 
Excellire (lat.) kitűnni, fényleni. 
Exelamatio, kikiáltás, fölkiáltás. 
Execution (lat.) kivitel, végrehajtás. 
Exercices (fr). gyakorlatok, kísérletek. 
Exequiae, temetési énekek. 
Extemporatio, rögtönzés,. 
Extentio, a az ujjak kinyújtása, hogy minél íávolahh 

fekvő hangokat elérjünk. 
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F. 
F. a c-dur-hangnem negyedik hangja. 
Facile, facilment, (fr. s ol.) könnyű. — en. 
F., lyukak a hegedű felső lapján (alakban.) 
F., forte, erősen hangoztatni. 
Facture (fr.) a zeneszerzemény tervezete, kidolgozásának 

terve. 
Fagotto (röv.) Fag. Bassone, Basson de Hautbois : 

búgósip, fagott ; fúvóhangszer fából, billentyűkkel. 
Hangterjedelme a eontra B-töl az egyszer 
átvont b-ig. Hangjegyeit basszus kulcsban, 
a legmagasabb hangjegyeit a tenor-kulcsban 
irják. Feltalálták 1539 körül. 

Falsetto, Fausset (fejhang, fisztulah, a mellhangoknál 
magasabbak. 

Fandango, spanyol nemzeti táncz %-es ütemben. 
Fanfaré, rövid zenemű a lovas katonaságnál, vadászati 

zenemű trombitákra és üstdobra. 
Fanstasia, Fantaisie (fr.) ábránd, andalgás, zenemű 

szabad alakban. 
Far fiasco, nem tetszeni, megbukni. 
Farce (fr.) Farsa, bohósan ; bohózat, melyben leginkább 

egyszerű komikus jeleneteket adnak elő. 
Fastosamente, Fastoso, fönségesen, ünnepélyesen. 
Fausset, fejhang 1. Falsetto. 
Favori (fr.) Favoritto, közkedvelt. 
F-dur, fa majeur (fr.), F. major (ang.) egy (7-vel előjegy-

zett hangnem. 
F-moll , fa mineur (fr.) F., minor (ang.) 4 [7 által előjegy-

zett az asz-durral. párhuzamos lágy hangnem. 
Fermatamente, Fermamente. biztosan, erősen. 
Fermata, /"7S te, hosszú nyugpont a zenemüvek közt. 
Fermezza, eon, szilárdsággal. 
Feroce, hevesen, vad szenvedélylyel. 
Festivo, Festoso, ünnepélyesen, vigan, derülten. 
Festivita, con, ünnepélyességgel. 
FF = fortissimo, legerősebben. 
Fiasco, megbukni, nem tetszeni. 
Fiero, Fieramento, zordon, vadon. 
Fierezza, con, vadsággál. 
Fifre (fr.) Fivre (fr.) harántsíp, az orgona egy változata. 
Figur, rövid hangcsoport ugyanazon harmóniai alapon. 
Figuralgesang (ném.) alakzatos, figurázott ének, oly 

zene, mely különféle mellékhangok és zenei alak-
zatok áltál van díszítve. 
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Figuration, egy egyszerű dallam, mely több önálló czifrá-
zott szólam kisér. 

Fin. (fr.) Fitie, a zenemű vége. 
Finalcadenz, záradék a főhangnemben. 
Finale, egy nagyobb zenemű utolsó tétele. 
Finalhang — Tonica, zárhang. 
Finito, bevégezve. 
Finto, álzáradék. 
Fiooo, rekedten, gyengén, bágyadtan. 
Fiochezza, con, rekedtséggel. 
Fioritura, Coloratura, dallamdíszítés. 
Fistel l. Falsetto. 
Fistula Panis, (lat.) pásztorsíp, Pánsíp. 
Fistulálni, fejhangokkal énekelni. 
FI. a F l aut e sió rövidítése. 
Flageolet (fr.) Flagioletta, madárfuvola; ú. n. üveg-

hangok a hegedűn v. eellon, melyeket a húros 
hangszereken úgy hoznak létre, hogy bármely 
erősen fogott hanghoz, annak negyedik hangját 
könnyen érintjük, miáltal az elsőnek két teljes 
nyolczaddal magasabban zengő hangját nyerjük. 

Flautino = Piecolo, kis fuvola. 
Flauto, fuvola. 
Flebile, panaszkodva, siránkozva. 
Flessibile, hajlékony. 
Flöte (ném.) Flauto (ol.), Flűte (fr.), fuvola. 
Fliigel (ném.), Piano-forte, zongora. 
Flon-flon (fr.), kintomálás. 
Focoso, tüzesen, élénken. 
Fonds d'Orgue (fr.), az orgona főváltozata. 
Fondamento, alaphang. 
Forte (/) fort (fr.), erősen, forte possibile, oly erősen. 

amint csak lehet (///). 
Fortepiarso, v. Pianoforte, zongora. 
Fortissimo, (ff), nagyon erősen. 
Forza, erő, Con tutta forza, minden erővel, forzando, 

fokozott erővel, hangsúlyozva. 
Fourchette toniquette (fr.), hangvilla. 
Fp. előadási jel, mely egy hangnak különös kiemelését jelzi. 
Franeaise, régi. franczia táncz 2/4 ütemben. 
Franzton (ném.), a kamarai hangolásnál mélyebb hang. 
Frédon (fr.), trillafutam. 
Fresco, frissen, vidáman. 
Fretta, con, sietséggel. 
Frivolo, könnyelműen. 

2 
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•Fuga (lat.), fugue (fr.), futás, fiiga ; több szólamú ellen-
pontos zenemű, melyben több szólam ugyanazon 
thémát más-más hangmagasságban ismétli. A leg-
először hangoztatott thémát v ez é r-(dux)-nek 
nevezzük ; a második szólam által ismételt thémát 
társ-nak (comes) v. feleletnek nevezzük. 

Fuga aequalis malus, egyforma mozgásban haladó fuga. 
Fuga autentica, fölfelé haladó thémáju fuga. 
Fuga canoniea, totális, a tulajdonképeni körfuga. 
Fuga contro ria, ellenfuga. 
Fugáto, fuga stilusban-
Fughetta, kisebb fuga. 
Fundament, a harmónia alapja. 
Funebre, szomorú ; Marcia funebra, gyászinduló, gyász-

menethez illő. 
Fuoco, con. tűz, tűzzel. 
Furioso, düh; vad szenvedélylyel. 
Furore, tulajdonképen düh ,örült; — most a fiasco 

szó ellentéte. Tehát különösen tetszeni, föltűnést 
kelteni. ^ 

Fusa (lat.) nyolczad hangjegy -•-• é ^ 
Fusella (ol.), hatvanegyed hangjegy = é 
Fz., a forzando szó rövidítése. 

G . 
G. a o-dur-skála ötödik hangja. 
Gaillarde —da, régi vidám táncz 3/t-es ütemben, melyei 

később a menuette kiszorított. 
Gagliardo, merészen, gyorsan. 
Gajamente, Gaiement, Gajo, vidáman. 
Galant, Galantement, tetszetősen. 
Galopp, Galoppade, gyorspolka táncz 2/t-es ütemben. 
Gamba, Gambe, elavult hangszer, orgona változat. 
Gamma, Gamme, hanglétra, skála. 
Garbó, con, kellemmel, csínnal. 
Gauehe (fr.), bal kéz. 
Gavotte, elamdt franczia táncz i/i-es ütemben, most 

gyakran mint műalak van alkalmazva. 
G-dur, sol majeur, G major (ang.) kemény hangnem, 

melyben egy j! van előírva. 
G-moll, lágy hangnem, melyben 2 van előírva, a b-dur 

párhuzamosa. 
Gedeckt (ném.), egy orgonaváltozat neve; sípjai lég-

mentesen vannak elzárva, miáltal 8 hanggal 
mélyebb hangot adnak. 
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Generálhass, összhangzattan, zeneszerzéstan ; azon basz-
szus szólam, mélyre az összhangok számjegyekkél 
vannak feltüntetve. 

Generalpause, szűnjél, mély általános szünetet ír elő. 
Generoso, nemesen, ízléssel. 
Genre (fr.), faj, nem. 
Gentile, kellemmél, kedvesen. 
Genus (lat.), hangszínezet, hangnem. 
Ghiribizzo, l. Capriccio. 
Giga, Gigue (fr.), elavult táncz e/s-os ütemben, haszná-

laton kívüli elavult húros hangszer. 
Giocosamente, Giocoso, tréfásan, édelegve. 
Giojante, Giojosamente, Giojoso, Giovialo, vidáman, 

megelégedetten. 
Giusto, hozzá illő, mérsékelten. 
Gli (ol.), a' többesszám névelője. 
Glissando, Glissato, Glissicando, Glissicato, könnyedén 

átcsúszva, simán. 
Glottis (gör.), hangadó nyílás, hangszer fej. 
Gola, torok vagy inyhangok. Hibás hangképzés az éne-

kesek közt. 
Graeieux (fr.), kellemes, kecses. 
Gracile, gyöngéden, vékonyan. 
Gradation (fr.) Gradazione, fokozás; a hangot foko-

zatosan erösbíteni v. gyengíteni. 
Gradevole, Gradevolmente, bájosan, kellemesen, tet-

szetősen. 
Grand, Grandé (fr.), nagy. 
Grandezza, con., fenséggel. 
Grandioso, nagyszerűen, pompásan. 
Grand jeu (fr.), teljes játék ; a harmoniumnak azon 

változata, mély a hangszer teljes játékát kinyitja 
vagy elzárja. 

Grave, Gravemente, gravezza, komolyan, nehezen. 
Tempó-jelzésre való műszó. 

Gravita, con., méltósággal, komolysággal. 
Grazia, con., Grazioso, kellemmel. 
Gregoriai ének, Nagy Gergely pápa által (f604) általá-

nosan elrendelt róm. kath. egyházi éneklés. 
Gruppetto, kettős élőké, parányzó. 
Guarache, eredeti nápolyi táncz. 
Guerriero, harcziasan. 
Guet (fr.), őr; őrszemle alkalmával trombitákra irt 

zenedarab. 
Guida, Guide (fr.), vezető, útmutató. 

3* 
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Guide main (fr,). I. Ghiroplast. 
Guitarra (fr.), gitár, pengettyű. 
Gusli, orosz hárfa. 
Gusto, ízlés. 
Gutturalhang, kellemetlen hangzású gége- v. torok-

hang az énekben. 

H. 
H, si (fr.) b (ang.), a c-dur-hangnem hetedik hangja. 
Halbcadenz (ném.), fél-, tökéletlen záradék, kitérés. 
Halbmond (ném.), félholdalakú katonazenekari hangszer. 
H-dur, si majeur (fr.) b. major (ang.) az 5 fi-tel előírt 

kemény hangnem. 
H-moll, si mineur (fr.) 6. minor 2 fy-tel előírt lágy hang-

nem ; a kemény d-hangnem párhuzamosa. 
Harfe (ném.), Arpe, Harpe (fr.), hárfa; a legrégibb 

hangszerek egyike. A közönséges hárfa csak a 
kemény hangnem 7 hangját adja. 1720-6a«. 
H o c hb r u c k e r, Donauwörth-ben a pedál-
hárfát találta fel, melyen a chromatikus hangokat 
is lehet játszani. Hangterjedelme a nagy G-töl a 
kétszer átvont G-ig terjed. 

Harmonica, üvegharmonika, 3—4 nyolczadra terjedő 
ismeretes hangszer. 

Harmónia, egybehangzás. A hangtan törvénye alapján 
több hangnak összeköttetése. 

Harmóniatan, Harmonik (ném).), Harmonique (fr.), 
összhangzattan. 

Harmonie musik (ném.), csak fuvó-hangszerekhöl álló 
zene — zenekar. 

Harmónium, kisebb-nagyobb orgonaszerű, hangszer, 
mélyen a szél ércznyélvéket rezgésbe hoz s azok 
megszólalnak. 

Harpe (fr.), hárfa. 
Hausse (fr.), Froseh (ném.), a vonó azon alsó része, 

melybe a lószört beillesztik ; fogantyú, béka. 
Hautbois (fr.), oboa, tábori síp. 
Haut-dessus, magas női hang, szoprán. 
Haute-taille, magas férfihang, tenor. 
Helikon, a katona-zenekar legnagyobb pléhhangszere, 

melyet vállravetve fújnak. 
Hemitonium, félhang-köz. 
Heptachord (gör.), héthúros lant a régi görögöknél. 
Heptaehordon, a nagy hetedhangköz. 
Heroisch (ném.), hősies. 
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Hexachord (gör.), hathúros lant a régi görögöknél., 
azon 6 hangból álló hanglétra, melyből A r ezz o 
Gui d o azö hangrendszerét állította össze. 

Hexa chordon, a nagy hatodhangköz. 
His, si diése, a h zönge §-tel. 
Hoboe, l. Ob o a. 
Homophon, hasonló hangzású ; egy főhangból álló zene, 

melynek kisérése egyszerű összhangokai történik. 
A P oly ph o ni a ellentéte, amikor minden 
szólam önállóan féllép. 

Homöoptoton (gör.), általános szünet. 
Hora (lat.), óra, ének — imaóra, H o r á k a t énekelni. 
Horn (ném.), Corno, Cor (fr.), Waldhorn (ném.), 

Naturhorn (ném. billentyű nélkül.) Pléh fúvó-
hangszer, mélynek hangjait a kemény G-skálában 
irják ; vadászkürt 3 billentyűvel, melyek segítsé-
gével a levegő zárt eső-útja meghosszabbítható, 
miáltal a hang maga is mélyebben szól. A 3 bil-
lentyű által a chromatikus skálának min-
den hangját fujhatják. 

Hornbugle (ang.), vadászkürt, billentyűs kürt. 
Hornpipe (ang.), kürtsíp, az angol népnek egyszerű, 

sajátságos fuvó-hangszere ; matróztánez. 
Hymenéon = nászdál. 
Hymnus (lat.), dicsének, hymnusz. Hymnus Ambro-

sianus: Tedeum laudamus, ambroziai dicsének. 
Hyper, fön, fölső. 
Hypo, alul, alsó; Hypo diapason: alsó nyolczad, 

Hypodiapente : alsó ötöd hangköz, Hypoditones : 
alsó harmadhangköz. 

Hyporchenja (gör.), táncdal. 

I.,J. ' 
Jaleo de Xeres, spanyol nemzeti táncz. 
Janicsárzene, úgynevezett török katonazene. 
Idyll, a szabad természetet festő zenemű. 
Jel, O hegedűn az üres húr-játszást jelenti. 
U »• A hegedűn a vonó félfélé váló húzása. 
TI hegedűn a vonó lefelé váló húzása. 

hangjegyen, szaggatott előadás. 
.... közönséges rövid előadás. 

(portamente) szorosan kötni. 
5 (Arpeggio), o hangokat nem egyszerre, hanem 

mint a törtösszhangot kéli játszani. 
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vagy valamely jel hosszabítása, pld. . . . 
^ legato, a hangokat egymáshoz kötve. 

fermate vagy nyugvójel, kitartandó a hang. 

II ' ' II • III' jelek. 
—=c erese., növekvő erővel. 
: = - de erese, fogyó erővel. 
AV sforzando, kiemelőjél, hangsúly. 

fortepiano, élőbb erősen, azután gyengén. 
pianoforte, élőbb gyengén, azután erősen, 

trilla. 
nyugvó vonal 

(Pralltriller ném.) csonka trilla. 
av (mordent), fceííős élőké. 
í c s/s (Doppélschlag ném.) kettős élőké. 
< > növekedve és fogyva. 
P. Pedál, Ped., a lábtóval. 

# a Záfcíó eleresztése. 
Jeramiade, panaszdal, Lamentatio. 
II, a, az. 
Imbroglio, zavarodás, zavar, 
Imitation, utánzás ; más tnagasább v. mélyebb hang-

gokkal. 
Imitatio canerizans, rákmenet, a hangképlet visszás 

utánzása. 
Impressio, parancsolva, hatályosan. 
Impeto, — tuosamente, — tuoso, hevesén, szenvedé-

lyesen. 
Imponente, elhatározva, elhatározott előadással. 
Impressario, vállalkozó, a társaság vezetője. 
Impromtu (fr.), Improvisation (fr.), Improyisazione. 

(ol.), rögtönzött zenemű, rövid, odavetett zenemű. 
Improperia, nagy-pénteki, a kereszt dicsőítésére szóló 

énekek. 
Improvisare, Improviser (fr.), rögtönözni. 
Indeciso, bizonytalan kifejezéssel. 
Infernale, Inferno, pokoliasan, zajosan. 
Ingano, álzáradék, csalzáradék. 
Ingegnoso, lelkes, elmés. 
Ingresso (ol.) bemenet, állóhely a színházban. 
Innoeente, — temente, ártatlanul, mesterkéletlenül. 
Inquieto, nyugtalanul. 
Insensibile, -— mente, észrevehetetlenül. 
Instruments eordés (fr.), húros hangszerek. 
Instruments, a yent (fr.), fúvó hangszerek. 
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Instruméntal coneert, hangverseny különféle hangsze-
rekkel. 

Instrumentation, hangszerelés, Segédkönyvek : Berlioz H. 
Dr. Reiszmann A., Schubert F., Gleich F.-töl. 

Intendant (fr.), —te, fővigyázó, előljáró. 
Interludium (lat.), Interméde (fr.), Intermedio, Inter-

mezzo (ol.), közjáték, játékköz, közbetétel. 
Interruption (fr.), Interruzione (ol.), félbeszakítás. 
Intervallum (lat.), Intervalle (fr.), Intervallo (ol.), 

hangtávolság a hangok lépcsőinek száma szerint. 
Intonation(fr.), Intonazione (ol.), megszólamlás, a 

hangok megszólaltatása. Hamis Intonatio az egyes 
hangokat fölébb vagy mélyebben énekelni, játszani, 
mint ahogy szabad. 

Intrada. (Entradá), Introduction, Introitus, Introit, 
Introduzione, bevezetés, megnyitás. 

Invention (fr.), Invenzione (ol.), találmány, lelemény, 
ötlet. 

Inversio (lat.), Inversione (ol.), a hangmenet megfordítása. 
Invocatio (lat.), Invoeazione, felhívás, felszólítás. 
Jocosus (lat.), tréfásan, vígan. 
Jodler (ném.), tiroli népénekes. 
Jongleurs (fr.), a lovagkorban vándor énekesek, lantosok, 

troubadourok. 
Ira, oon, haraggál. 
Irónia, Ironieamente, Ironico, gúny. 
Irresoluto, határozatlan előadás. 
Istesso, ugyanez, az; L'istesso tempó, ugyanazon 

időméretben, u. a. gyorsaságban. 
Jubiloso, örömzajos. 

K . 
Az esetleg K alatt nem található szavakat keressük a 

G betű alatt. 
lvakophonie (ném.), széthangzás, kellemetlen hang. 
Kamarazene, leginkább vonós hangszerekre, esetleg 

zongora és még 1, 2, 3-liúros hangszerre irt zene-
művek. 

Kamara-hang, a nagy zenekari hangszerek rendesen 
az oboa „ A „ hangja szerint vannak hangolva 
s ezen hang magasság a k. h. 

Kanon, l. Canon, szigorú dallam-utánzás. 
Kanonika, a hangtannak azon része, mely a hangok 

egymáshozi viszonyát számokkal meghatározza. 
Kapelle (ném.), egyházi vagy udvari zenekar. 
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Kapellmeister (ném.), karmester, karnagy. 
Kők vók (Cake wslke) modern angol érzéki tánc. 
Kicks (néin.), a hang átbillenése, különösen az oboa és 

clarinét fújása alatt. 
Kirchenmusik, Miisica sacra, egyházi zene, ilyenek a 

motette, a Cantate, az Oratórium, a mise, az Offer-
torium, Tedeum, Salve Regina, Repuiem, Zsol-
tár stb. 

Kirchentöne (ném.), azon hangnemek, melyeknek hangjai 
a római egyházi énekeknek alapul szolgálnak. 

Klappe (ném.), billentyű. . , 
Kong, chinai óriási dob 
Kommá, Coma, zeneszakasz. 
Kompositio, zeneszerzemény. 
Kopfstimme, l. Falsetto, — fejhang. 
Kopfstück (ném.), fúvóka, a fuvóhangszerek felső része, 

melyet a szájhoz illesztenek. 
Koppéi (ném.), Copula, (összeköttetés) orgonaváltozat, 

melylyel a nagyobb orgonák két billentyűzetét 
úgy köthetjük össze, hogy a kettő között vala-
melyikkel mind a két billentyűzet sípjait szólásra 
hozhatjuk, mig a másiknak játéka csak sípjait 
engedi szólásra. 

Koripheus, (gör.) előénekes, karvezető a görög zenei drá-
mában. 

Krakowiak, Krakovienne, lengyel táncz. 
Krebscanon, Krebsmenuette, oly tréfás zenemű, melyet 

élőiről végig és ellenkező állásban a végéről a kez-
detig énekelnék, vagy 2 hangszeren játszanak. 

Krustikai hangszerek, ütő hangszerek. 
Kyrie (gör.) XJram irgalmazz ! — A mise kezdete. 

L . 
La, á-hang, olasz nyélven nőnemű névelő. 
La prima volta, először. •— seconda volta, másodszor. 
Labialhangok, orgonaváltozat, melynek sípjai belse-

jében szűkített nyílás van. 
Labiuin (lat.), ajak, száj. 
L"eva (lat.), a bal-kéz. 
Lagrimando, Lagrimoso, Lamentoso, Lamentabile, 

siralmasan, panaszosan. 
Lamentation (fr.), Lamento, Lamentatione (ol.), 

panasz, panaszdal. 
Lampons (fr.), bordalok. 
Landler (ném.), ausztriai nemzeti táncz %-es ütemben. 
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Languendo, languido, érzelegve. 
Languettes (fr.), az orgonasípok nyelve. 
Largamente, szélesen. 
Larghetto, idöméret, Largo és Lento között. 
Largo, szélesen, elnyújtva; Largo assai v. di molto, 

igen lassan ; Largo ma non troppo, nem túlsá-
gosan nyújtva. 

Larigot (fr.), kis pásztor fuvola. 
Larynx, a gége. 
Lauda Sión, Aquinoi Szent Tamás dicséneke (12G4) 
Laute, Liuto, Luth (fr.), elavult gitár-féle hangszer 24 

húrral. 
Letjons (fr.), gyakorló darabok. 
Legabile, legato, kötve ; a hangok egybeköttetése, simán 

összevonva: 
Legatura, kötőiv. 
Légérement (fr.), Leggieró, könnyedén, minden kény-

szer nélkül. 
Leggerezza, Leggierezza, con, könnyűséggel. 
Legno, a vonó fája. 
Lenezza, con, kényelemmel. 
Leno, erőtlenül, bágyadtan. 
Lentando, vontatva. 
Lento, lassan, vontatottan. 
Lento assai, v. di molto, igen lassan. 
Lesso, lesto, könnyedén, vígan. 
Liaison (fr.), kötőív kötelék. 
Liberamente, szabadon, kötetlenül. 
Librettó, a.dalmű szövegkönyve, cselekvése. 
Lié, ligato, a hangokat jól összefűzni. 
Ligatura, kötés ; régi egyházi énekekben több hang egy 

szótagra való alkalmazása. 
Linea (lat.), hangjegy írásra való vonal. 
Lira, Lyra, lant. 
Liscio, egyszerű, minden czifraság nélkül. 
L'istesso tempó, ugyanazon időméretben. 
Litania (lat.), könyörgő ének. 
Liturgia (lat.), előírt egyházi imák és énekek sorrendje. 
Liuto, lant. 
Loco, luogo, a leirott helyen. 
Longa, hangjegy, négy egésznek időértéke együtt. 
Loure, elavult franczia táncz lassú méretben. 
Ludi spirituales, egyházi zenejátékok a középkorban. 
Lugubre, siralmasan, szomorúan, bánatosan, sötéten. 
Luogo l. Loco. 
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Lusingando, — te, — hevola, hízelegve, enyelegve. 
Taith (fr.), lant. 
Luttusso, — samente, fájdalmasan, szomorúan. 
Lyra, a legrégibb húros hangszer L. barberina elavult 6 

húros hangszer L. da braceio 7 húros olasz hang-
szer, melyen nyirettyiível játszanak. 

Lyrisch (ném), lantos. 

M. 
Ma, de. 
Madrigál, pásztor -költemény, többszólamú világi dal. 
Maestoso, fönségesen, magasztosan. 
Maestra, mesternő, művésznő. 
Maestrevolo, mesterségesen. 
Maestri scolari, zenetanító v. tanár, kik a zeneiskolákban 

a hangszer-játszást tanítják. 
M?estro, mester, művész. 
Miestro di capella, karmester, zenemester. 
Maggiolata, májusi dal, tavaszi dal. 
Maggiore, (nagyobb) kemény, dur-hangnem. 
Magnificit anima mea, dicsének szűz Máriához. (Luk. 

I . 46—55.) 
Main (fr.), kéz. Main gauehe, bal kéz. Main droit, 

jobb kéz. 
Majeur (fr.) dur, kemény hangnem. 
Majosis, a lengyel zsidóknak egy vidám táncza. 
Maítre (fr.), mester. 
Maítre de chapelle (fr.), karnagy, zeneigazgató. 
Maítre de musique (fr.), zenetanár, igazgató. 
Malineonia, melanoolia, búskomorság. 
Maneando, fogyva, eltünedezve. 
Manche (fr.), a hegedű, gitár v. húros hangszer nyaka. 
Mandola, Mandora, Mandolina, olasz és spanyol húros 

hangszer. 
M. quartett, 2 'nandolin, mandola és gitárból alakul. 

(Schrammel-qu.). 
M'jnica, ujjrend, ujjrákás a zongora v. húros hangszerek 

játékában. 
Manier (ném.), modor ; a különféle hangdíszítések. 
Manier d'attaque (fr.), a billentyü-megütés modora. 
Mano, a kéz. M. déstra, jobb kéz ; M. sinistra, bal kéz. 
Manual, orgona kézi-billentyűzet, a Pedál ellentéte, 

mely láhbillentyűzetet jelent. 
Minualiter (lat.), orgona-művek, melyek pedál nélkül 

adandók elő. 
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Mnuibrium (lat.), az orgona-változatokon levő fogantyú 
a változat feje. 

M • nuductor (lat.), kézzel vezető ; a kézzel ütemező kar-
vezető. 

M-ircito, marc. kiemelve, nyomatékkal hangsúlyozva. 
Marche (fr.) Marcia, induló, zenemű. 
Marche redoublée, gyors menetelésre váló zenemű. 
Marche triompliale, diadal-induló. 
Marcia, induló. 
Marciale, indulószerű, harezias. 
Markirt (ném.), kiemelve. 
Marseillaise, franczia nemzeti dal. 
Martellato, Martellando, kalapácsolva, szaggatva he-

gedűn, a staccato egy faja. 
Marziale, harcziasan. 
Massima, Maxima, leghosszabb időt jelentő hangjegy. 
Masurek, Mazurka, lengyel táncz zh-es ütemben. 
Matalan, kis indiai fuvola.. 
Matelotte, franczia matróz-táncz. 
Matinata, reggeli dal. 
Matinéé musicale (fr.), reggeli zeneelőadás, mulatság. 
Maxima (lat.), nyolcz egész hangjegy idejét érő leghosz-

szább hangjegy. 
Medesimo moto, az előbbi időméretben. 
Mediante, az alaphang és ötöd közt fekvő harmadhang-

köz, (terz) alsó és felső M. 
Melange (fr.), egyveleg. 
Melisma, énekdíszítés, czifrázás. 
Melismatischer Gesang (ném.), éneklési mód, a mikor 

egy szótagra több hangot énekelünk. 
Melodie, Melódia, dallam. 
Melodika, Melodestik, dallamtan. 
Melodico, Melodioso, Melidiosamente, dallamosan. 
Melodicon, Melophon, 1803-ban Koppenhágában Rif-

felsen P. áltál feltálált hangszer, melynek hangjai 
azáltal szólalnak meg, hogy verőkkel aczéllemezekre 
ütnek.. 

Melodrama, ballada- v. dráma-szavalat zenekísérettel. 
Melograph, hangjegyíró gép. (Legjobb Schmeil-től 1870. 

év körül.) 
Melomanie, zene iránti szenvedély. 
Melopée, énekbeszéd. 
Melophare, olyan lámpa, melybe olajba mártott hang-

. jegylapokat tesznek, hogy a hangjegyeket sötétben 
is olvashatjuk. 



44 

Meloplast, Qalni P. által szerkesztett táblázat a hang-
magasság biztos eltalálására. 

Melopoeia (gör.), azon tan, mely a dallam hangjainak 
összetételét tárgyálja. 

Melos (gör.), az ének; lyrai költemény. 
Menő, kevésbbé. 
Mensur, időmérték; hangszer- építésre váló mérték; 

húros hangszereken a markolat beosztása. 
Mensural-Gesang (ném.), czifrázott v. diszített éneklés. 
Mensural-hangjegyek, a mai hangjegy-rendszerünk. 
Menuette (fr.), — to, %-ütemes franezia táncz ; 

Haydn legelőször vette jel mint symphoniai 
részt; belőle a Scherzo alak származik. 

Messa vooe, Messa di voce. M. de voix (fr.), az egyes 
hangok növekedő és fogyó erejű éneklése. 

Missa (lat.), Messe, zene a katholikusok nagy miséje 
alatt; a zenés mise áll Kyrie, Glória, Credo, 
Sanctus, Agnus Dei és Benedictus nevű részekből. 

Mesto, szomorúan, búsan. 
Mescolanza, zür-zavar ; széthangzó zöngés vegyüléke. 
Mesure á deux temps, a 2/4-es ütem. 
Mesure & trois temps, a %-es ütem. 
Methode, a tanítás módja, rendszere. 
Metrika, verstan, hangsúlytan. 
Metrometer, Metronom, ütemmérő. 
Metrum (gör. ós lat.), versmérték, versláb, időmérték. 
Mez, Mezza, Mezzo, fél. Mezza voce (m. v.) 

félerősen. 
Mezzo forte (m.) félerősen. Mezzo Soprano, 

énekesnő félmagas női hanganyaggál. Mezzo 
staccato, félig szaggatva. Mezzo tenore, férfi-
énekes, tenor és baritan között. 

Minaccioso, fenyegetőleg. 
Mineur (fr.), Minőre, lágy (moll.) 
Minima (lat.), legkisebb értékű hangjegy. 
Minnetto l. Menüett, méltóságteljes táncz. 
Miscella, egy orgona-változat. 
Miserere (lat.) irgalmazz nékünk ; az 51 -ik zsoltárhoz 

írt egyházi zene. 
Missa (lat.), mise. M. pro defunctis, gyászmise. M. 

sollemnis, ünnepies mise. 
Missale, azon misekönyv, mely a kath. isteni tiszteletre 

váló imádságokat, hymnusokat tartalmazza. 
Histeriosamente, Misterioso, titokszerűen. 
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Misura, ütem. 
Mixturen (ném.), oly orgonaváltozatok, mélyek minden 

hanghoz tartozó nyolezad-, ötöd- és harmadhang-
közök sípjait is megnyitják. 

Mobile, mozogható, mozgékony. 
Moderatemente, Moderato, mérsékelten (röv. Modto.) 
Moderno, uj, divatosan. 
Modifiiazione, a hagoknak különféle árnyalata. 
Modulation, az összhangok különféle változása vala-

mely zenei tételben. 
Modus (lat.), hangnem. M. major, kemény, M. minor, 

lágy hangnem. 
Moll, Mineur (fr.), lágy hangnem, mélyben az alap-

hangtól kis harmadhangköz van. 
Molla, a fuvola billentyűi. 
Molto, di molto, igen nagyon. 
Momentulum (lat.), a 16-od szűnjél. 
Momentum (lat.), a 8-ad szürvjél. 
Monochord, egyhúros, a hangközök megmérésére szol-

gáló mérő-eszköz. 
Monodie, egyszólamú ének. 
Monodrama, színdarab, mélyben csak egy személy 

cselekszik. (Gluck : Ariadné Naxoson.) 
Monotonie, egyhangúság, egyformaság. 
Morceau (fr.), darab ; Morceau de Sálon, Szalon-

darab ; rendszerint oly darab, melyben sok a 
czifrázat. 

Mordent — te, csonka trilla, parányzó. (fr. Pingé.) 
Morendo, Moriente, éíhálóan. 
Moresea, morisoa, régi spanyol táncz 6/8-as ütemben. 
Mormorando, -revole, -roso, csörgedezve, mormogva. 
Mosso, élénkebben. 
Monstra, hang jegy mutató. ( or , s<c.) 
Motette, motetto, többszólamú egyházi ének, bibliai 

szövegre. 
Motiv, vázlat, valamely zenemű alapgondolata. 
Moto, mozgás. Moto precedente, előbbi ütem mozgás-

ban. Moto primo, első ütem-méretben. 
Motus (lat.), mozgás. M. contrarius, ellenmozgás. M. 

obliquus, oldalmozgás. M. reetus, egyenes mozgás. 
Mouvement (fr.), mozgás és ütem. 
Mozarteum, zeneiskola, melyet Mozart emlékére Salz-

burgban alapítottak. 
Musette, dudás; kis darab 6/8-os ütemben, mélynek 

baszszusa csak alaphang és ötödből áll. 
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Musica, zeneművészet. 
Musurgos, (gör.), zeneszerző, zeneíró, zeneművész. 
Mutatio, Mutazione, hangváltozás ; a fiúhang átmenete 

magas vagy mély férfihangra, mikor a férfikorba 
lépnek, 

Múzsa," a művészet nemtője 
Mykterophonie (gör.) orrhangú éneklés. 
Mystéres, Mysterien, egyházi szellemű színművek a 

középkorban. 

N. 
Naccara, a castagnettehez hasonló csörgő-hangszer. 
Naiv, Naif (fr.), természetes, gyermekded, fesztelen. 
Nanie, panasz v. gyászének. 
Narrante, elbeszélve, regélve. 
Natural (ang.), a feloldójel. 3 
Naturale — mente, természetesen, mesterkéletlen, az-

az nem módosított. 
Negligente, — gemente, könnyedén, átfutva. 
Nel, nella, nello, -ban, -ben, -nak, -nek, -ra, re. Nel 

Tempó, ütem-méretben. 
Nettó, tisztán, szorosan. 
Neuma (több esetben Neumák) (gör.), a mostani hangírás 

előtt használatban volt szabálytalan hangjegy-
írás. 

Neuviéme (fr.), kilenczedhangköz. 
Nexus (lat.), összeköttetés, hangkötés. Nexus anacamptus, 

lefelé mutató; Nexus rectus, fölfelé mutató; 
Nexus eircumstans, föl- és lefelé mutató. 

Nihil (lat.), semmi. 
Nobile, nemesen, nemes előadással. 
Nocturne (fr.), Notturno, éji zene. 
Noels (fr.), karácsonyi énekek. 
Nőire (fr.), negyed hangjegy. 
No, Non, nem, Non molto, Non tanto, Non troppo, 

nem nagyon. 
Nona, None, a kilenczedik hang az alaphangtól. 
Nota, hangjegy, N. abjecta, elvetett hangjegy, Nota 

buono, hangsúlyos hj. N. cambita, változó 
hj. N. caracteristica, vezérhang, N. contra 
notam, hangjegy-hangjegy ellen, N. di piacé, 
diszítő hj. N. sostenuto, kitartott hangjegy. 

Note sensible (fr.), érzékeny hang, a hogy a francziák 
nevezik a nagy hetedet. 

Notturno, l. Nocturne. 
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Novemole, kilencz hangjegygyei leírt hangcsoport. 
Nuance (fr.), a zenei élőadás árnyalata. 
Numerus (lat.),"szám, a r h y th m u s. 
Nuovo, uj ; Di nuovo, újra. 

0 . 
O, ossia, vagy. 
Obligát, Obligé (fr.), főszólam a zenékarban; nélkü-

lözhetetlen szólam. 
Oboe, Hoboe, Hautbois, röv. Ob^[szószerinti magas fa,) 

Oboa, Hangterjedelme a kis li-tól a háromszor át-
vont f-ig terjed. 

Oboista, az oboa játszó zenész. 
Ocarina, (szószerint ludtojás) 10 hanglyukkal biró agyag-

ból égetett, tojásalakú, ujabb fúvóhangszer. 
Ocehiali, gyakran ismétlő basszus hangok. 
Oetave, Ottava, nyolcz hanglépcsőből álló hangköz. 
Octett, Ottetto, nyolcz hangszerre irt zenemű, rendesen 

S o n a t a-alakban. 
Octochord, nyolcz húrral biró hangszer. 
Ode, Oda, lendületes dal ; hymnus. 
Odeon (gör.) Odeum (lat.), köralaku, oszlopos nagy 

épületek, mélyekben a régi népek zenészeti és 
poétikai nyilvános versenyünnepeit tartották. 

Oeuvre (fr.), Opus, mű. Oeiivre posthume, halál után 
megjelent müvek. 

Offertorium, Offertoire (fr.), áldozat-, fölajánlás, rész 
a szent misében. 

Officium (lat.) kötelesség, hivatal, mise. 
Ofieleida, Ophieleide, mély búgósíp. Hangszínezete a 

puzonéhoz hasonlít. 
Olen (ném.) Olák (magy.), alap elnevezése a triolák., 

sexíolák stb.-nek. 
Olophyrmos (gör.), gyászdal. 
Ondeggiamente — to, con, rezgéssel, rezegve. 
Ondulé (fr.), reszketve. 
Onduliren (ném.), hanggal rezegni, reszketni. 
Ongarese, Ongherese, magyarid. 
Oper, Opera, mű, dalmű, daljáték. Énekelőadás zenekar-

kísérettel. Énekes színjáték. 
Opera buffa, tréfás v. víg dalmű. 
Operette, kisébbszerü dalmű. Párbeszédes dalművecske. 
Ophieleide, Basso d'harmonie, kettős v. mély fagott, 

mély búgósíp. 
Opus (lat.), mű. 
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Opusculum, művecske. 
Oratórium, egyházias tartalmú magánénekekből, karokból 

álló zenemű, zenekar-kisérettel. Cselekvés nélküli 
dalmű v. opera. A legrégibb oratoriumot Emiliő 
de Cavaliere 1600. körül irta, és „Vanima 
e c o r p o" czím alatt Rómában előadásra került. 

Orchester (ném.), Orchestra (ol.), zenekar ; a zenekar 
működési helye. 

Orchestik (gör.), a magasabb tánczművészet. 
Orchestrion, Kaufmann Fr. T. által Drezdában feltalált 

hangszer, mely a fuvó hangszereket utánozza. 
Organetto, kis orgona. 
Organe, Orgánum (lat.), Orgue (fr.), orgona. A leg-

nagyobb és legtöbb hanggál biró hangszer. A „hang-
szerek királynője." — A történelem legelőször 
emliti az orgonát 756. Kr. ut., melyet Konstan-
tin Porphyrogenetos Pipin király-
nak ajándékozott. 

Orgona-pont Cadenza, Point d'orgue (fr.), a zenének 
melodikus és harmonikus továbbfűzése egy kitár.-
tott hang zengése mellett. 

Orgue (fr.), orgona. 
Orificium (lat.), az orgonasípok szája és végnyilása. 
Originál, eredeti, önálló. 
Originell (ném.), különös, szokástól eltérő. 
Ornamento, Ornément (fr.), díszítmény. 
Orpheus, híres görög lantos. 
Orthisch, magas. 
Orthoepik, a helyes, szabályszerű kiejtésről szóló tan. 
Orthotonie, helyes, szabályszerű hangsúlyozás. 
Oscillation, hangrezgés, rezdülés. 
Osservanza, con, figyelemmel. 
Ossia, vagy-vagy. 
Ostinata, — to, Obstiné (fr.), folyvást tartó. 
Ottava, Octave, O. alta, egy nyolczaddal magasabban 

O. bassa, egy nyolczaddal mélyebben. 
Ottemole, Ottomole, nyolcz hangjegyből álló csoport. 
Ottetto, Octett, nyolcz hangszerre írt zenemű. 
Overture, Ouverture (fr.), a dalmű megkezdését meg-

előző zenemű, nyitány, megnyitózene. 
Oxyphonos (gör.) a magas szólamot éneklő. 

P. 
P. a „Piano" szó rövidítése. 
Paduana, %-es ütemű elavult kecses olasz táncz. 
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Palmula (lat-.), a billentyű. 
Pandora, Pandurina, kis lengyel lant, mandoline. 
Panflöte, pásztorsíp, mely 7 egymáshoz fűzött sípból áll. 
Pantalon, elavult zongora, melyek kezdetben tompító 

nélkül készültek. 
Parányzó = Pralltriller (ném.) = Mordent (ol.) 
Pantomine (gör.), Ballet, némajáték. 
Parakeleustieon (gör.) sajlcadal. 
Parallelhangnem, egyenlő előjegyzéssel biró hangnem. 

Pl. G-dur, a-moll. 
Paraphonie (gör.) széthangzás, hibás hang. 
Paraphrase, át- v. körülírás. 
Parlando, Parlante, elbeszélve, szavalva. 
Paródia, egy komoly mű komikus, gúnyos utánzása. 
Paroles (fr.) szavak, szöveg. 
Parte, rész, szerep, főszólam; Parte prima, az első szólam ; 

Collá parte, a föszólammál. A többi szólam ütemre 
nézve a főszólamhoz simulnak. 

Parterre (fr.), földszinti helyek a színházakban. 
Partié, Partite, egyes szólam v. szerep. 
Partiments, oly baszszus szólam, melynek összhangjait 

számokkal kiírják. 
Partition (fr.), Partitura, vezérkönyv, melyben a több-

szólamú művek minden egyes szólamát külön sor-
ban egymás alatt könnyebb áttekintés végett leírják. 

Pas (fr.), lépés, tánczmozgás. Pís de deux, két személy 
számára való táncz. 

Pas redouble (fr.), gyors induló. 
Passane (fr.), Passagio, hangmenet, futam, futó alakzat. 
Passe pied (fr.), %-es vagy e/s-os ütemű régi franczia 

táncz. 
Passionato, Passioné (fr.), szenvedélyesen. 
Passione, con, szenvedélylyel. 
Passio-zene, Oratórium, melynek szövege Krisztus kín-

szenvedéséről szól. 
Passo-mezzo, olasz táncz. 
Pastorale, pásztor-módon, falusiasan ; pásztordal, pász-

torjáték. 
Pastorella, pásztorzene. 
Pastourelle, a franczia négyes 5. része. 
Pateticamente, Patetico, Patetique (fr.), magasztosan, 

ünnepélyesen, patliossal. 
Patté a régler (fr.), vonalhuzó. 
Pauken (ném.), Timpani, üstdob. 
Pausa —se (ném.), szünje1. 



50 

Pavann, Pavanne 1. Paduana. 
Pavillon (fr.), a fúvó-hangszerek tölcsére. 
Pedál röv. Ped. lábtó, tompító a zongorán, a hárfán és 

az orgonán. 
Per, -ért, -át, -ra, Per il flauto solo, magánosan 

fuvolára. 
Perdenda, Perdendosi, elfogyva, mindig gyöngében 
Perfetto, tökéletesen. 
Perioda, —de (ném.), egy zeneműnek több tagból álló 

tétéle. 
Periodologie, zenetételek képzéséről szóló tan. 
Pesante, nehézkesen, nyomatékosan, j 
Petit (fr.), kis, kicsiny. 
Pezza, Piéce, zenedarab. 
Pf. a piu forte kifejezés rövidítése. 
Phantasie, ábránd. 
Philharmonikus (gör.), zenekedvelő. 
Philomela, csalogány. 
Philomusos, a zenékedvelő ember. 
Phone (gör.), hang, hangzó. 
Phonik, Phonetik, hangtan. 
Phrase, kapcsolat nélkül való zenei gondolat. 
Physharmonica, 1S26. évben Hackel által Bécsben fel-

tálált, később Buschmann által Hamburgban 
javított billentyűs hangszer, melynek hangjai 
orgonaszerüek. 

Piacere, Piacermento, tetszés. 
Piacevole, Piacevolmente, kellemesen, tetszetősen. 
Piangendo, sírva, panaszkodva. 
Pianino, kis, fölfelé álló-zongora. 
Pianissimo (pp.) lehetőleg halkan. Pianissimo quanto 

possibile, oly halkan, amint csak lehet. 
Piano (p.), halkan ; a zongora rövid elnevezése. 
Pianeforte, zongora. 
Piatti, zenékari tányérok. L. Cinellen. 
Piecolo, kis, kicsiny. 
Piéce, (fr.), mű, zenedarab. 
Pieno, teljes erővel; Pieno orgona, az orgona összes 

változataival. 
Pietoso, kegyelettel, áhítattal, szánalommal, részvéttel. 
Piffaro, svájczi síp. 
Pifferaro, dudás Olaszországban. 
Pilotiden (ném.), Abstr, cten (ném.), azon keskeny, 

vékony farudacskák, melylyekkel a billentyűket 

' -"73*85, ' 

1 
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Pince (fr.), szaggatva ; csonka trilla, csipkedve,. (Húros 
hangszeren.) 

Piquer (fr.), több hangot hegedűn egy vonóhuzással szag-
gatva játszani. 

Pittorico, festve, jellemet, színezetet hozni valamely műbe. 
Piú, több ; olaszban a középfokot fejezi ki ; piú forte, 

erősebben ; piú mosso, élénkebben ; piú stretto 
• sebesebben. 

Pizzicato, vonó nélkül pengetve. 
Placido, csendesen, nyugodtan, nyájasan. 
Plagiat, —um, utánozás. i 
Plain-chant (fr.), choraléneklés. 
Painte (fr.), panaszdal. 
Plaisf nt (fr.), vígan ; Plaisanterie zenei tréfa. 
Plaquer (fr.), megütni, ráütni. 
Pochettino. Pochetto, valami kevés. 
Poco, egy kevés. Poco allegro, kissé gyorsan. Poco a 

poco, mindinkább, Poco menő, kevesebb. Pocoiu, 
valamivel több. 

Poi, azután. Poi segue, azután következik. 
Point (fr.), pont. Point. alongé, hangjegy fölötti vonás. 

Point d'orgue, Point du repos, orgonapont 
nyugpont. 

Polacca, Polonsise (fr.), lengyel nemzeti táncz %-es 
ütemben. 

Polka, cseh táncz 2/4-es ütemben. Feltalálója 1835-ben 
egy S l e z a k nevű falusi leány, Elbeteinitz-ban, 
Csehországban volt. N e r u d a József (f ápr. hó 
1876-ban) véletlenül jelen volt, mikor a falusi lány 
tánczolt és énekelt s a leány által énekelt dallamot 
fel is jegyezte. Cellarius nevű tánczmester 1840-ben 
az Odeon színházban Párisban tánczoltatta a polkát 
először nyilvánosan. Az első nyomatott polkát 
H il m a r Ferencz kopidlnoi tanitó adta ki. — 
Polca frangaise, gyorspolka. — Elnevezése a 
„p ulk a" cseh szóból származik, mely annyit 
jelent, mint „fél,'' — A polka egész lépései között 
előforduló féllépések miatt. 

Polka Mazurka, Mazurka polka tánczalakokkal. 
Polka tremblante (fr.), rezgő polka; több ugró lépéssel 

tánczolják, mint a közönséges polkát. 
Polka de Concert, — P. de Sálon, polka-alakban bőveb-

ben kidolgozott zenemüvek. 
Polonaise, l. Polacca. 
Poly (gör.), sok. 

6* 
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Polyhymmia, a lyrikus éneklés vagy a zeneművészet mú 
zsája. A lant feltalálónője. 

Polyphonie, többszólamú zeneművek, melyekben min 
den egyes szólam mint önálló dallam szerepel 
A Homoplion ellentéte. 

Pomposamente, Pomposo, ünnepélyesen, pompásan, 
díszesen. 

Ponderoso, súlyosan. 
Ponticello, (hídacska.) A húros hangszerek nyerge. 
Portament, Portamento di voce,- tartott vagy egymásba 

folyó hangvitel, hanghordozás. 
Portativ, hordozható kis orgona. 
Port de voix, (fr.) élőké. 
Portato, hordozva, kötve. 
Portés—selle, Bouteselle, trombitákra írt rövid zenedarab 

díszmenetre. 
Posaune, Trombone, Tűbe, púzon, vonogató gyásztrom-

bita. 
Position l. Applicatur, fekvés, ffllás. 
Positiv, kisebb orgona. 
Possibile, lehetőleg. 
Postludium (lat.), utójáték (orgonán). 
Potpourri (fr.), egyveleg. 
Poussée (fr.), hegedűn a vonó fölfelé húzása. 
Preambulum (lat.), élőjáték orgonán. 
Praefatio (lat.), a sz. misében Sanetus előtti ünne-

pélyes papi ének. 
Praefectus (lat.), előljáró, intéző. 
Praeludium (lat.), előjáték. 
Praeparatio, előkészítés. 
Praestanten (ném.), az orgonának nagy, előálló czin-

sípjai. 
Pralltriller (ném.), rövid trilla, parányzó. L. Mordent. 
Precipitando -tato, toso, -tamente, sietve, hévvel. 
Preeisione, con, pontossággal, szabatossággal. 
Preghiera, Priére (fr.), ima. 
Prelude (fr.), Preludio, előjáték. 
Premier-desuss (fr.), az első női fenhang, Sopran. 
Pressante, siettetve, sürgetve. 
Prestissimo, lehető legsebesebben. 
Presto, gyorsan, sebesen. 
Priére, ima. 
Prima, mo, az első, először ; Prima vista, első látásra ; 

Parte prima, az első szólam ; Tempó di primo, a 
kezdet méretében ; Prima volta, először. 
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Primadonna, első énekesnő. 
Primtöne (gém.), alaphangok, főhangok. 
Principal, az orgona főszólamának változata, az orgo-

nának legmélyebb, nyilt fuvolaszólama. 
Principalinstrument, főhangszer. 
Principale, főleg, jelesen, 
Prineipalstimme (ném.), magánszólam, főszólam. 
Proasmo, előjáték, Ritornell. 
Programm, műsor. 
Progressione, fokozatosan. 
Prolation, a hangjegy értékének meghosszabbítása. 
Pronunciato, tisztán kifejezve, nyomatékosan. 
Proportion, arány. 
Prosodie, a szótagok metriai jelzéséről szóló tan. 
Psalm, zsoltár, dicsének. Dávid és Salamon királyok 

dicsénekei. A s s a p h, Heman, Ethan és 
Jedithun ének- és zenemesterek is írtak dicsénekeket. 

Psalm hangok a katholikus szertartásban ama 9 zönge-
fok, (8 rendes, 1 rendkívüli) melyre a zsoltárokat 
énekelték. 

Psalmodie, a papok éneklése az oltár előtt. 
Psalter, egykarú, a czimbalomhoz hasonló húros hangszer. 

A zsoltárokat tartalmazó könyv. 
Psalme (fr.), zsoltár. 
Pulpet (fr.), Pulpitus, Pulpitre, hang jegy tartó. 
Punta — to, pont, hegy. A pont a hangjegy után, azt 

értékének felével meghosszabbítja. A hangjegy fölött 
staccatot, szaggatott előadási módot jelent. 

Punto darco, a vonó hegyével való játszást jelenti. 

Q u . 
1 Quadrat, 5 féloldó v. msszahélyező jel. 

Quadriciniűm (lat.), négyszólamú zenemű. 
Quadrille, Contretanz, franczia négyes. 1. része Panta-

lon ( % ) , 2. r. Eté (2/„), 3 r. La Poule (6/8), 4 r. 
Trenis 2/4)), 5. r. Pastourelle (2/4), 6. r. Finale (2/„). 

Quadruple — Croehe (fr.), a 64-es hangjegy. 
- Quart decima, a tizennegyedik hangköz. 

Quart de soupir (fr.), 16-od szűnjél. 
Quart, oly hangköz, mély alaphangjával együtt négy hang-

lépcsőt képez. 
Quartett, Quartetto, négy énekhangra v. négy hang-

szerre írt zenemű. A vonós négyest előadja az első 
és második hegedűs, a viola hegedűs és a c el-
li s t a. 
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Quartfagott, mély búgósip. 
Quatre (fr.), Quattro, négy. — a quatre mains, á quattro 

mani, zongoradarab négy kézre. 
Quatuor, hangszer négyes. 
Quasi, majdnem, mintegy, Andante quasi Allegretto, 

Andante, majdnem oly gyorsan, mint Allegretto ; 
Sonata quasi una fantasia, Sonata, de ábránd-
szerüleg. 

Querstand (ném.), keresztszállás ; harmóniai hiba. 
Questo, Questa, ez, az, emez, amaz. 
Quieto, nyugodtan. 
Quinta, Quente, hangköz, mely alaphangjával együtt 

öt hanglépesöböl áll. A harmonia-tan a quinta 
haladások, az egyes szólamok közt rossz hangzásuk 
miatt elitéli s hibásnak mondja. 

Quintaton, jödött orgonaváltozat, mely minden egyes hang-
hoz gyöngéden a tiszta ötödhangot hangoztatja. 

Quintencirkel (ném.), a 12. kemény és 12. lágy hang-
nem köralakú jeltüntetése ötödös hangközök után. 

Quinterne, elavult olasz lant alakú hangszer. 
Quintett, Quintetto, öt hangszerre írt zenemű. 
Quintole, öt hangjegyből álló hangcsoport, melynek öt 

hangja ugyanannyi időméretben adandó elő, 
mintha csak négy hang volna. Tehát mindegyik 
valamivel gyorsabban következik egymásután, 
mint a négyes csoport egyes hangjai. 

Quintuor (fr.), öt hangszrre írt zenemű. 
Quodlibet (szószerint: mi tetszik ?) Különféle dallam 

tréfás, meglepő, egymáshoz való összefüzése. I. 
Potpourri. 

Quote, ütemrész. 

R . 
Rabani, Rabanna, indiai kézidob. 
Rabbia, con, dühvel. 
Raddoppiato, — mentő, megkettőztetve, kétszeresen. 
Rallentando, rali. — tato, késleltetve, visszatartva, 

lassítva. 
Ranz de vaches (fr.), havasi kürtfüzér. 
Rapidamente, Rapido, gyorsan, sebesen. 
Rastral, Rastrum (lat.), vonalhuzásra való eszköz. 
Rathselcanon (ném).), oly kánon, melynek egyes részei 

nincsenek megjelölve úgy, hogy az éneklő maga 
köteles a szólamok számát és megkezdését föl-
keresni. 
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Ré (fr.), a D hang. Ré majeur, D-dur ; R é mineur, 
D-moll hangnem. 

Recensio, bírálat. 
Recitatif (fr.), Recitativo, énekbeszéd a dalműben. 

Recitativo parlante, R . secco, egyszerű ének-
beszéd, R. stromentato, teljes zenekar-kísérettel. 

Reetus modus (lat.), egyenes mozgás. 
Reditus (lat.) visszatérés ; a dallam ismétlése. 
Redowa, Redowak, Redowarzka, cseh táncz %-es 

ütemben. 
Redueiren (ném.), Réduire (fr.), egy több szólamra 

írt zenemüvet kevesebb szólamra v. hangszerre 
átirni. 

Refrain (fr.), rím-ismétlés, végsor ismétlése. 
Régens chori (lat.), egyházi karnagy. 
Register, Regulae, orgonaváltozatok a billentyűzet 

jobb és baloldalán. 
Registrirkunst (ném.), az orgonaváltozatok kezelésében 

való művészi ügyesség. 
Regulae (lat.), orgonaváltozatok. 
Rektah, hindu táncz. 
Religiosamente — oso, áhítatosan, vallásos bensőséggel. 
Reminiscenz, visszaemlékezés, ismeretes gondolat — 

vagy műre. 
Renvoi (fr.), ismétlő jel. 
Repercussio (lat.), a fugában azon rend, melynek folytán 

tétel és kisérő egymást követik. 
Repertoire (fr.), előadásra való művek összege. Álló 

repertoire, régi müvek ; Uj ( N o v i t á t) 
r. az uj művek készlete. 

Répéter (fr.), ismételni. 
Répétition (fr.), Repetizione, ismétlés. 
Repetitor, előpróbák vezetője, próbaigazgató. 
Replica, ismétlés. Senza replica, ismétlés nélkül. 
Reprise (fr.), ismétlés, ismétlő jelek ||: :|j 
Requiem (lat.), halotti, gyászmise. 
Resulutio (lat.), elhatározás, feloldás. 
Resonanz — ce (fr.), a hang tovább zengése, hangvissza-

szaverés. 
Resonanzboden (ném.), Table d'harmonie (fr.), hang-

fenék. A zongorán a húrok alatt fekvő vékony 
deszkalap, mely a hangokat erősbbítve vissza-
veri. 

Respiration, lélekzetvétel, 
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Responsoriuni (lat.), váltó-ének a pap és kántor v. között 
ség között. 

Retardation (lat.), késleltetés 
Retraite (fr.), takarodó. 
Retrogradus (lat.), visszafelé, visszás 
Reveille (fr.), ébresztő, riadó. 
Revidere (lat.), átnézni, javítani. 
Rhapsodie, töredéke egy nagyobb műnek. 
Rhapsodikus, nagyobb gondolatnak egy kis része. ] 
Rhythmikus choral, koráiének, melyben a szerző a 

hosszú és rövid szótagokat szem előtt tartja. 
Rhythmometer, ütemmérö készülék. Rythmus, először 

annyi mint ütem, hangarányhanglejtem, ütemzés ; 
másodszor a hangok ütemmérete. A különféle han-
gok időmérete egymással és az ütemmel szemben, 
illetve : a zenei dallamok egyes részének és egé-
szének is időtartam és hangsúlyozás tekintetében való 
elrendezettsége. 

Ribatutta, visszaverés. 
Rioeroata, mesteri v. művészi fuga. 
Ricordanza, visszaemlékezés. 
Ridotto, átdolgozva, nagyobb műből kivonva. 
Rigaudon, elavult fr. táncz 2/2 ütemben, mely %-es fel-

ütéssel kezdődik. 
Rigoroso, con rigore, szigorú pontossággal. 
Rilasoiando, lassított ütemmérésben. 
Rinforzando, Rinforzo, (rfz. rövidítve) erősbbítve, hang-

súlyozva. 
Ripien-szólamok, a zenekarok együttes játékát erösbbítő 

szólamok. 
Ripienisták, az erősbbítők. 
Ripieno, a teljes zenékar játéka magán- (Solo) játék 

után. Alárendelt szólam. 
Ripresa, l. Réprise. 
Risolutamente, Risoluto, elszántan, erőteljes előadás-

sal, határozottan. 
Risonanza, hang, hangzat, zönge. 
Risposta, a fuga felélete. (Gomes.) 
Ristretto, a fugadallam szűkítése, összehúzódása. 
Risvegliato, derülten, ébren. 
Rit. Ritardando, Ritardato, kisésléltetve. 
Riten, Ritenuto, Ritenente, visszatartva. 
Ritornello, Ritournelle (fr.), ismétlő tétel; mialatt a 

iöszólam szünetet tart. addig a többi szólam a 
főtételt ismétli. 
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Riverso, rivoltate, rovescio, fordítva, ellenkezőleg ; a 
megfordított liangjegylapról játszani. 

Roco , durva, tompa, rekedt. 
Rollo, dobpergés (Wirbel). 
Romantique (fr.), Romanzesco, regényes. 
Romanze, Romanee (fr.), regedal. 
Ronde (fr.), l/i-es v. egész hanjegy. 
Rondeau (fr.), (olv. Rondó) önálló müalak ötféle össze-

állítással. A Sonata v. Symphonianak rendsze-
rint utolsó része. 

Rondinetto, Rondino, Rondoletto, kisebb rondo. 
Rosalie, vargafolt Vettermichel (ném.). egy théma 

változatlan alakban való többszörös ismétlése, 
Roulade (fr.), futam. Énekben egy szótagra 
Roulement (fr.), dob- v. üstdóbpergés. 
Roveseiamente, Rovescio, megfordítva, előre és hátra-

felé. 
Rubato (szószerint: rabolva), tetszés szerint, csapongva. 
Rullante, peregve. 
Russe (fr.), oroszul. 
Rustieo, parasztosan. 
Rutscher (ném.), Galoppade gyors polka. 
Rythmus l. Rhythmus. 

S. 
S. sin. a sinistra (bal kéz) szó röviditése. 
Saccade (fr.), gyors, erős rántás a hegedű vonójával. 
Saison (fr.), évszak. A hangversenyek és színi előadások 

ideje. 
Salieional, Salicel, Solcional, 16, 8 és 4 lábú, igen szép 

fuvola-színezetű hangváltozat. 
Saltarello, ugró ; római néptáncz ®/8-os ütemben. 
Salto, ugrás. 
Salm, Balmus, zsoltár. 
Salve Regina. Légy üdvöz királynő! Hermanus Contra cius 

( f 1054) által a Boldogságos Szűzhöz intézett 
hymnus. 

Sans (fr.), nélkül. Sans pedale, lábtó nélkül. Sans paroles, 
szöveg v. szavak nélkül. 

Sarabanda, a menuettehez hasonló régi spanyol táncz %-es 
ütemben. 

Saut (fr.), ugrás. 
Scagnello, a hegedű nyerge. 
Scala, hanglétra. 
Scemando, fogyva, gyöngébben. 
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Scena, Scéne (fr.), jelenet a színműben, dalműben. 
Schalltrichter (ném.), a rézhangszer tölcsére. 
Scherzando Scherzoso rövid. Scherz. tréfásan, 

enyelegve. 
Scherzo, zenedarab enyelgős tartalommal. Műalak. 
Schusterbass, a dallamok egy oktávval lejebb való éneklése 

a férfikaroknál. 
Schusterfleck, l. Rosalie, Vettermichel. 
Sciolto, szabadon, kötetlenül. 
Scolia, szet énnek ünnepélyes alkalmakra ; a régi görögök 

bordalai. 
Scordato, elhangoltan. Timpani seordati, elhangolt 

üstdobokkal. 
Score (ang.), vezérkönyv. 
Scorrendo, folyékonyan. 
Se, ha. Se bisogna, ha szükséges. Se piacé, ha úgy 

tetszik. 
Secco, szárazon. Secco-Recitativo, szárazon előadott 

énekbeszéd. 
Second-dessus (fr.), második női fenhang. 
Seconda volta, másodszor. 
Secondo, második szólam. 
Secund, a második, legközelebb fekvő hangköz, pld. 

c-hez d. 
Secundiren (ném.), a második hangot játszani vagy 

énekelni. 
Segno, röv. Seg. a jel. Dal Segno, a jeltől. 
Segue, seguendo, következik. 
Seguidill?, spanyol nemzeti táncz énekkel %-es ütemben. 
Sei, hat. 
Semi, fél ; Semitonum, félhang. 
Semplioa, Semplice, egyszerűen, díszítés nélkül. 
Sempre, mindig. 
Sensibile, érzékenyen. 
Sentimento, -te, con., érzéssel. 
Senza, nélkül. Senza fiore, díszítés nélkül. Senza, sordino, 

tompító nélkül. Senza tempó, határozott ütem 
nélkül. 

Septett, Septuor, hét hangszerre írt zenemű. 
Septiéme (fr.), valamely hanghoz a hetedik hanglépcső. 

Heted-hangköz. 
Sephire, a hanglétra hetedik hangja. 
Septimenaccord — összhang. Négy különböző hang-

ból álló összhang, mely alaphang, annak har-
madából, ötödéből és hetedéből áll. Képezhető 
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három egymásra képezhető harmad-lmngközből 
(terzekből) is. 

Septimole, Septole, hét hangjegyből álló alakzat, mely 
négy, vagy ugyanazon hangjegyalakból álló hat 
hangjegy időértékével bír. 

Sequenz, következett, utánzott menet. 
Serenada, Serenate, esti zene. 
Sereno, derülten, vígan. 
Serinette (fr.), madarak betanítására való kis sípláda. 
Serio, Serioso, komolyan, ünnepélyesen. 
Serpent (fr.), Serpente, Serpentone, kígyóalakú, réz-

fuvóhangszer. 
Sestetto, hat hangszerre írt zenemű. 
Settina, heted-hangköz. 
Sesta, az alaphangnak hatodik hangköze. 
Sextetto, Sextuor, hat hangszerre írt zenemű. 
Sextole, hat hangból álló alakzat, melynek időértéke négy 

ugyanazon hangjegy-alakból álló hangjegyével 
egyenlő. Kétszer három és nem háromszor két 
hangjegy értékével bír. 

Sforzando, Sforzato röv. Sfz., erősbbítve, kiemelve. 
Sharp, (ang.), kereszt (j^) 
Si, a H hang. Si majeur, H-dur. Si mineur, h-moll. Si 

bémoll (fr.), a b hang. Si bémol, majeur, b-dur. 
Si bémol mineur, b-moll. 

Si, -junk-jünk. Si replica, ismételjünk. Si segue, menjünk 
tovább. Si tace, szüneteljünk. Si volta, fordítsunk, 
lapozzunk. Si leva il sordino, vegyük le a tompítót. 

Siciliano, pásztortánez ; falusi, egyszerű jellegű zenemű. 
Signalist (ném.), katonai kürtös, jeladó. 
Signatur, az összhangok megjelölése számjegyekkel az 

alaphangok fölött. A hangszólamok kulcsai a 
hangjegysorok elején. 

Signe (fr.), jel. 
Signes accidentels (fr.), véletlen módosító jelek valamely 

zenedarab közben, pl., a kemény G-hangnemben a 
fí v. alkalmazása átmenetkor. Oly módosító jelek, 
melyek a zenemű elején nincsenek előírva. 

Silen.ce (fr.), Silenzio, hallgatni, szünet, csend. 
Simile, Sim., hasonlóképen folytatni. 
Simplice, l. Semplice, egyszerűen. 
Sin' al fine, végig. 
Sinfonia, Symphonie, (szószerint: zenei összhangzás.) 

Több részből álló, nagy zenekarra írt sonata alakú 
zenemű. 
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Sinistra mano, bal kéz. 
Sino, -ig, egészen -ig. 
Sirene, tengeri tündér. 
Slargando, Slentando, eltűnve, fogyva. 
Smanioso, dühösen, őrülten, dühöngve. 
Sminuendo, Sminuito, kevesbbítve, fogyva. 
Smorfioso, ékesítve. 
Smorendo, Smorzando, Smorzato, olvadozó gyöngéd-

séggel. 
Soave, Soavemente, kedvesen, kellemmel. 
Sogetto, főtétel, fővázlat, théma. 
Soirée musicale (fr.), zeneestély. 
Sol, a G-hang ; a G-dur skála ötödik lépcsője. 
Solennita, Solenne, Solennemento, con., ünnepélyesen, 

ünnepélyességgel. 
Solfege (fr.), Solfeggio, Solfeggiamenti, szöveg nélküli 

énekgyakorlat. Rendesen a magánhangzókra. 
Solfeggiare, gyakorlatot énekelni. 
Soli, a S o l o szó többes száma. 
Solmisation, az ut, re, mi, fa, sol, la, si szótagok hasz-

nálata az énekhangok gyakorlásakor, lásd aretinai 
szótagok. 

Solo, magánszereplés. 
Sommá, teljes. Con sommá bravura, teljes művészettel. 

C. s. forza, teljes erővel. 
Son (fr.), hang, zönge. 
Sonabile, hangzatos. 
Sonata, -te, 1—4 zenei tételből álló különféle jellemű zene-

mű ; műalak. Bővebb felvilágosítást nyújt a zenei 
alaktan. 

Sonata di chiesa, egyházi jellegű sonata. 
Sonatina, Sonatilla, kisebb tételékből álló, rövidebb sonata. 
Sonatore, hangszerjátszó. 
Sonevole, zengve hangoztatva. 
Sonett, kis költemény, mely két 4 és két 3 soros versszak-

ból áll. 
Sonometer, Tonometer, hangmérő. 
Sonoramente, Sonore, Sonoro, hangzatosan, jólhangzóan. 
Sons harmoniques (fr.), üveghangok, (flageolet). 
Sopra, fenn, fölött. 
Soprano, Discant, női fenhang. 
Sordamente, tompa. 
Sordina, Sordino, tompító készülék, csitító, hangfogó. 
Sortis hindú táncz. 
Sospirando, -te, -revole, -roso, fohászkodva, zokogva. 
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Sost., Sostenuto, tartva, kitartva. 
Solto, alatt, alatta. 
Solto voce, tompított, halk, félerős hanggal. 
Souffleur (fr.), súgó, segítő. 
Soupir (fr.), negyed szűnjél. 
Sourdine (fr.), hangtompító eszköz. 
Souvenir (fr.), emlék, visszaemlékezés. 
Spatium, (lat.), vonalköz, hézag, tér. 
Spianato, egyszerű, mesterkéletlen. 
Spieoato, tisztán, egymástól elválasztva. 
Spinetta, elavult zongora. 
Spirito, lélek, szellem. 
Spiritosamente, Spirituoso, lelkesen. 
Stabat mater (lat.), egyházi hymnus a következő kezdő 

szavakkal: Stabat mater dolorosa, (Álla a súj-
tott anya.) Jakoponus'.ól 1306. évben Kr. után. 
Legnevezetesebb egyházi hymnuszszerzők voltak : 
Palestrina, Astorga, Pergolese, Rossini stb. 

Staccato, szaggatva, kötetlenül. A hangjegyek fölött pon-
tokkal jelöljük. A szaggatás nagyobb fokát a hang-
jegyek fölött írt vessző• vonásokkal jelöljük és 
staecatissimonak nevezzük. Ellenkezője a legato. 

Staggione, évszak, zenei előadásokra alkalmas idő. 
Stanza, versszak. 
Steg (ném.), Ponticello, Chevallet (fr.), húros hang-

szereken a nyereg. 
Stentando, Stentato, késleltetve, vonakodva, megeről-

tetéssel. 
Steso, elnyújtva. 
Steyrisch (a la styrienne) %-es ütemű stájer táncz. 
Stilo (ol.), irály. 
Stinguendo, elenyészve, elveszve. 
Straseicando, Strascicato, Strascinando, Straseinato, 

vontatva, csúszva. 
Strepito, lárma, robaj. 
Stretto, Struigendo, gyorsítva, siettetve. 
Strischiato, harcziasan. 
Struigendo, kergetve, l. Stretto. 
Strófa, versszak. ^ 
Stromentato, hangszerelve. Stromento hangszer.-

Stromenti da fiata, fúvó-hangszerek. 
Stutzflügel (ném.), rövidebb zongora. 
Suave (fr.), kedves, kellemes. 
Sub (lat.), alatt, alá. Subitó, gyorsan. 
Subdiapente, Subdominante, alsó ötödhangköz, 



Subject, a fuga főtétele. 
Subito, Subitamente, azonnal, gyorsan. Volta subito. 

gyorsan lapozz. 
Subsemitonium modi (lat.), vezető hang. 
Sujet (fr.), vázlat, tétel, a fuga fődallama. 
Suite (fr.), több önálló zenetételből álló mű. A sonatát 

megelőző műalak. 
Sul, Sulla, felől, -ból, -ra. 
Suoni armonichi, üveghangok. 
Suono, hang, robaj. 
Sussorando, susogva, sziszegve. 
Svegliato, elevenen éberen. 
Svelto, szabadon. 
Syllaba (gör.) negyedhangköz. 
Symphonie, Sinfonia (összehangzás.) Sonata alakú 

műalak nagy zenekarra ; úgy mint a Sonata több 
tételből áll. 

Symphonie-Cantate, zenekari tételek, ének és karok 
összeköttetése. 

Symphonische Dichtung, Liszt F. így nevezi nagy 
zenekarra írt hangfestményeit: Tasso, Faust. 
Les Préludes stb. 

Syncopatio, Syncope, olyan hang, melynek az első 
része hangsúlytalan, a második része hangsúlyos ; 
épen ellentéte tehát a rendes hangoknak. Nevök 
a hangzástól : áthúzott hangok . 

Synkopirte Noten, oly áthúzott hangok, melyek a 
természetes ütemérzés ellenében súlyosan hang-
zanak. 

System, rendszer. 
Syzygia (gör.) összhangzatos skála. 

T 
T. tasto tenore, tutti szók rövidítése. 
Táborét, kis kézi dob. 
Table d'harmonie'(fr.), hangfenék. 
Tabulatura (lat.), a hangírás összes jelei. 
Tacciasi, Tace, Tacet, Taci, hallgatni, szünetelni. 
Tact, Tactus (lat.), ütem ; szószerint érzés, a hangok 

időtartamának egyforma hosszú részekre való 
felosztása. Minden egyes ütemet egy függélyes 
vonással (ütemvonás) választunk el egymástál. 

Taktstrich, ütemvonás. 
Tactiren (ném.), ütemet adni. 
Taille (fr.), tenor, viola. 
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Talon (fr.), a vonó azon alsó része, mélybe a lószőr meg-
erősítve van. (ném.) Frosch — béka. 

Tambour (fr.), dob. Tambure grandé, nagy dob; — 
dobos. 

Tambourin (fr.), kézi kisdob csörgőkkél. 
Tambouro, közönséges dob. 
Tamtam, nagy török (éhinai), bronzból készült pere-

mes korong, igen erős, átható hanggal. Réz-
tányér. 

Tangenten, zongorában a kalapácsok, mélyek a zongora 
belsejében alulról a húrokra ütnek s azokat rez-
gésbe hozzák. 

Tanto, sok, igen sok, eléggé. Non tanto, nem nagyon. 
Tarantella, sebes menetű tánczdarab 6/s-os vagy 2/4-es 

ütemben. 
Tardando, Tardo, vonakodva, visszatartva, késleltetve. 
Tastatura, Tastiera, billentyűzet, markolat. 
Tasto, Clavis, billentyű. Tasto solo, az alhangot minden 

más hangköz nélkül játszani. 
Tatto, ütem. 
Tedeseo, német. 
Te deum, laudamus, Téged Isten dicsérünk 

ambroziai dicsének. 
Téma, Thema, Théme (fr.), alapeszme, vázlat, tétel. 
Temperatura. (Mérséklés.) A zongora húrjait nem 

szabad egészen tisztán hangolni, hanem minden 
hangot egy-egy alakhanghoz viszonyítva az absolut 
tisztánál néhány rezgéssel mélyebben. 

Tempestosamente, Tempestoso, ostromolva, tüzesen, 
viharosan. 

Tempéte (fr.), ostrom. Tüzes táncz 2/4-es ütemben. 
Tempó, Mouvement (fr.), idöméret, ütemmozgás. A 

hangok gyorsabb vagy rövidebb időmérete. A 
legfontosabb időméretek a következők: Largo, 
Larghetto, Lento, Grave, Adagio, Andantino, 
Andante, Moderato, Allegro, Allegretto, Vivace, 
Vivacissimo, Presto, Prestissimo, Tempó com-
modo, kényelmes időméretben ; T. di marcia, 
induló méretben ; T. di prima, kezdő időméretben ; 
T. fretosolo, fokozott időméretben; T. giusto, 
kimért időméretben; T. rubato, tetszés szerinti 
időméretben. 

Tendrement (fr.), Teneramente, Tenero, gyöngéden, 
szendén. 

Tenerezza, con, gyöngédség. 
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Tenoré, Taille (fr.), magas férfihang. Hangterjedelme 
az egyvonásos C-től, a kétvonásos G-ig. — Tenore 
buffo, tréfás v. komikus magas férfihang. 

Tenor posaune (ném.), tenor pazon. Hangterjedelme a 
nagy E-től az egyvonásos B-ig terjed. A nagy 
H-hangot nem bírja. Hangírása a tenor-kulcs-
ban van. 

Tenue (fr.), Tenuto, tartva. 
Ter, Tre, háromszor. 
Terminus technicus (lat.), mükifejezés. 
Terpodion, 1816-ban Buschmann által feltálált a zon-

gorához hasonló billentyűs hangszer. 
Terpsichore, a tánczművészet és lyrai költészet múzsája. 
Tertia (lat.), a harmadhangköz. 
Terz, Tierce (fr.), három hanglépcsőből álló hangköz. 

A nagy harmad hangköz két egész hangból, a 
kis terz egy egész és egy nagy félhangból áll. 

Terzett, Terzetto, három önálló hangra vagy hangszerre 
írt zenemű. 

Tetrachord, minden kémény hanglétra négy első hangból 
álló fele. G—D—E—F. 

Terzina l. Triola. 
Terzquartaccord, a heted összhang az a megfordítása, 

a melyben annak ötöde az alhang. 
Thema, Téma, tétel, alapgondolat. 
Theori (gör.), elmélet. 
Thesis (gör.), súlyos ütemrész, a leütés. 
Threnodion, gyászének. 
Timbales (fr.), üstdob. Timbalier, üstdobos. 
Timbre (fr.), hangszínezet. 
Timorosamente, Timoroso, félénken, reszketve. 
Timpani, üstdobok ; Timpanista, üstdobos. 
Tinto, con, színezés. 
Tirade (fr.), Tirata, egyenlő időméretű hang, lépcső-

szerű menete, gyors hangfutam. 
Tirana, l. Tonatilla. 
Tirato, húzva, vontatva. 
Tiró (fr.), hegedűn a vonó lehúzása. 
Toccata, műalak zongorára vagy orgonára, melyben 

a főszólam felváltva a jobb és bal kézben fordul elő. 
Tonatilla, spanyolnépdal. 
Tonflexibilitat (ném.), hang-hajlékonyság. 
Toniea, Tonique (fr.), minden hangnem alaphangja, 

a hanglétra első hanglépcsője. 
Tcnikus, dallamos. 
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Tonloiter (ném.), Scila, (lat.), hanglétra. G~mnv> (fr.), 
hanglépcsőalakú menet egy alaphangból egészen a 
nyolczadik lépcsőig. Dur- és Moll-skálák ; a chro-
matikus hanglétra mind a 12 félhangot mutatja. 

Tonlogie, hangtalan. 
Tonometer. hangmérő. (Ghladni és Voglertől.) 
Tonometrie, rezgésmérő. 
Tonopsyagogia, a zenének az emberi lélekre gyakorolt 

hatását tárgyazó tudomány. 
Tonsystem, a hangrendszer. 
Tosto, mindinkább. 
Touché (fr.), a megiités billentyűn. 
Toujours lié (fr.), .folytonosan kötve. 
Tr. 1. Triller. 
Tractur, az orgona kormányzására való szerkezet. 
Trainé (fr.), kötve. 
Trait, Tirade, egyenlő menetű. 
Trait d'harmoni (fr.), gyors összhangokból álló menet. 
Tranquillamente, Tranquillo, nyugodtan, csendesen. 
Transcription, átírás. 
Transitus (lat.), keresztülmenet, átmenet, 
Transposer, Transponiren (ném.), zeneművet más hang-

nembe átírni. 
Transposition, átírás (más hangnembe.) 
Traverse, l. fuvola. 
Tre, trois, három. 
Tremolando, Tremando, rezgetve, pörögve. 
Tremoliren (ném.), hanggal rezegni. 
Tremolo, Tremulo, rezgetés. 
Tri^s, Triade, három hangból álló összhang. 
Tricinium (lat), három hangú zenetétel. 
Triller (ném.), Trillo, Trille (fr.), trilla. Egy főhang és az 

utána következő magasabb hang (váltóhang) gyors 
ismétlése. A trilla befejezésére a föhanghoz legköze-
lebb eső mélyebb hangot is érintjük s ezt Nachschlag-
nak (ném.), trilla-utókának, befejezésnek nevezzük. 

Trillerkette (ném.), láncztrilla, több egymás után követ-
kező hang trillázva. 

Trillo caprino, kecsketrilla. (Wagner R. a „Mester-
dalnokok" ez. dalművében.) I. Bockstrillcr. 

Trio, három hangszerre írt zenemű. A polkák, mazurkák, 
indulók stb. második fele, illetve harmadik része. 

Triole, Triola, háromtagú hangjegycsoport, melynek 
időértéke, egyenlő ugyanazon hangjegyekkel írt 
2 hangjegynek időértékével (1. ált. zenatan.) 
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Triomphale, diadalének vagy zene. 
Tripel, Triple (fr.), háromszoros. 
Triple croche (fr.), a 32-ed hangjegy. 
Triphone, háromszólamúlag. 
Tristezza, con, szomorúsággal 
Trivial, mindennapias, közönséges, aljas. 
Tromba, trombita. (Ném. Trompette.) Tromba 

spezzata, alpúzon. 
Trombadore, trombitás. 
Trombone, púzon. Trembone, alto, T. tenore, T. basso, 

ált, — tenor, básszpúzon. 
Trummel (ném.), Tamburo, Tambour (fr.), dob. Tambure 

grandé, Cassa militaire, nagy dob. 
Trompete (ném.), Tromba, Clarino, Trompete (fr.), 

rézcsövekből és végén hangtölcsérből álló fuvó, 
hangszer, trombita. A chromatikus hangok ki-
vételére 3—4 gépbillentyü szolgál. 

Troppo, jölötte, nagyon, igen. 
Troubadours, a 11—lá. századbeli vándordalnokok és 

énekesek Franciaországban a ProvenQeben. 
Tuba, a legnagyobb és legmélyebb hangú rézfúvóhangszer. 
Tumultuoso, izgatottan, fölháborodva. 
Turca, alla, török módon, törökösen. 
Tutta la forza, teljes erővel. 
Tutte corde, összes húron. 
Tutti, valamennyien, együttesen. 
Tympanum (lat.), Tympano, üstdob. 
Tyrollienne -es, tiroliasan, Tiroli dalok. 

u . 
TT. C. una corde röv., egy húron. 
Uebermassiger Dreiklang (ném.), bővített hármas össz-

hang, mely alaphangból, nagy harmadból és bő-
vített ötödhangközből áll. 

Uebermassiger Sextaccord (ném.), bővített hatodhármas 
összhang, mely. alaphangból, nagy harmadból és 
bővített hatod hangközből áll. 

Umgekehrter vagy abgeleiteter Accord (ném.), megfor-
dított, vagy leszármazott összhang. Oly összhang, 
melynek alaphangja nem alhang, hanem a többi 
hang között áll. 

Umkehrung der Intervalle, a hangközök megfordítása. 
Két hangnak alsó hangját egy nyolczaddal maga 
sabbra vagy pedig két hangnak felsőbb hangját 
egy nyolcaddal mélyebbre fektetni. 
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Un, una, Uno, egy. Un poco, egy kevéssé, Un poco piú, 
valamivel több. Un pochettino. 

Una corda, egy húron. Zongorán a bal lábtóval. 
Unca v. Fusa, nyolezadhangjegy. 
Unda maris, (szószerint tengeri hullám.) Elavult fuvola-

hangú orgonaváltozat. 
Undecime, tizenegyed hangköz. 
Undulazione, a hangok rezgése húros hangszereken. 
Unisono, mindnyájan egyhangúlag. 
Unisonus (lat.), egybehangzás. 
Unitamente, egyetértőleg. 
Untermediante (ném.), a harmadik hanglépcső lefelé. 
Untersecimde (ném.), alsó másod hangköz. 
Ut vagy Do, a G-hang. A G-dur hanglétra első hanglépcsője. 
Ut bémol, a Gesz-hang. Ut diése, a Cisz-hang. Ut diése 

majeur, Cisz-dur-hangnem. Ut diése mineur, 
a Gisz-moll-hangnem. 

Ut, re, mi, fa, sol, la, si, aretinai szótagok az ének-
gyakorlásra. 

Ut retro, úgy mint a túlsó lapon. 
Utóka, l, triller. 
Ut supra (lat.), mint fent, úgy mint azelőtt. 

V. 
V. a voce szó rövidítése. Énekhang. 
Vaceto, gyorsan, sebesen. 
Valeur (fr.), Valore, érték. 
Valse (fr.), keringő. Valsette, kis keringő. 
Variation, Variazione, röv. var., változás, változtatás, 

változatok. 
Variatio, Varié, (fr.), változat. 
Vaudeville (fr.), dalos játék, színmű énekkel. 
Veloce, Velocemente, gyorsan, sebesen. 
Velocita, gyorsaság. 
Ventil, Soupape (fr.), szelep, csap a pléhhangszereken 

a hangcső meghosszabbítására, miáltal pléhhang-
szereken is az összes félhangok képezhetők. Van 
toló- és hengergép. Az utóbbinak feltalálója Gzer-
veny az 1873. évben. 

Venusto, kellemmel. 
Verbunkos, eredeti magyar néptáncz-zene. 
Verillon (fr.), üveg hangjáték. 
Verschiebung (ném.), eltolás; a zongora bal lábtója, 

melynek nyomása után a kalapácsok csak két 
húrra üthetnek. Jelzése : Una corda. 

6* 



Versetto, versszak. 
Verte (lat.), Vertatur, lapozz, lapoztassék. 
Vezzosamente, Vezosso, gyöngéden, kedvesen. 
Vibrazio, rezgés. 
Vibrazione, con, rezgéssel, reszketve. 
Vibrato, rezgően, lendülettel. 
Vibriren, a húrok rezgése. 
Vibrograph, készülék a hangrezgés számának megha-

tározására. 
Vicenda, Vicendevole, Vicendevolmente, fölváltva. 
Vide, Vidi, lásd.! 
Vigoroso, Vigorosamento, erélyesen, erőteljeszn. 
Vihnela, Vigüela, 6 húros, részben még Spanyolországban 

használt hangszer. 
Villanella, régi köznépies, énekkel egybekötött táncz. 
Villanicos, spanyol karácsonyi énekek. 
Vinetten (ném.), bordalok. 
Viola, Violo di braccio, mély hegedű. Négy (C. G. D. A) 

húrral ellátott vonós hangszer. Viola d'amore, 
szerelmi hegedű. 

Violentemente, Violento, erőszakosan. 
Violine, Violino, Violon, hegedű, húros hangszer, mely két 

főrészből, a hegedűtestből és a markolatnyakból (Griff-
brett, ném.) áll. A legjobb hegedű-készítők voltak : 
Amati, Guarneri, Straduari, Jak. Steiner stb. 

Violino primo, secundo, első, második hegedű. Violino 
piccolo, quarthegedű, a legkisebb h., most már 
nincsen használatban. 

Violinschlüssel (ném.), hegedű- v. G-kulcs. 
Violoneelle (fr.), Violoneello, Cello, gordonka, térd-

hegedű, hangszínezete egy nyolczaddal mélyebb 
a mély hegedűnél és egy nyolczaddal magasabb 
a nagybőgő hangjánál. 

Violone, Violono, nagy bőgő. 
Virtuos, Virtuoso, remeklő, előadó művész. 
Virtuositát, remeklés. 
Vista (a prima vista), első látásra, — lapról játszani. 
Vistamente, Vite (fr.), gyorsan, könnyedén. 
Vivace, Vivs mente, elevenen, élénken. 
Vivacita, Vivezza, élénkség. 
Viva voce, élénk hanggal. 
Vivo, elevenen. 
Vocale, éneklő módon, zenélően. 
Vocalisiren (Lém.) énekgyakorlatokat magánhangzókra 

végezni. 



Voealisen, énekgyakorlatok magánhangzókra. 
Vocalconesrt, Vocalmusik (ném.), énekhangverseny, 

énekzene. A hangszerzene ellentéte. 
Voce, vox , az emberi énekhang. V. di patto, mellhangok. 

V. di testa, fejhang. V. granita, telt hang. V. 
intonata, tiszta hang. V. rauca, durva, tisztátalan 
rekedt, fátyolozott hang. 

Vocina, gyenge, kis hang. 
Voglia, vágyódás. 
Volante, repülve, elillanóan. 
Volate, Volatine, a dallamot díszítő kis futamok. 
Volta, -szor, -szőr, la príma polta, először. 
Volti, lapozz ! Volti subito, hamar lapozz ! 
Volubile, Volubilmente, futva, állhatatlan. 
Vorhalt, (ném.), egy hangot az előbbi összhangból a kö-

vetkezőbe áthúzni s csak azután föloldani. Áthúzás. 
Vorschlag (ném.),. elöke; a főhang megkezdése előtt egy 

idegen hangot már előre hallatni. A hosszú 
elöke időre nézve osztozkodik a főhang időmérté-
kében. 

Vox (lat.), emberi hang, V. acuta, magas, éles hang. 
V. humana, az orgona legszebb változata, legkö-
zelebb áll színezetére nézve az emberi han g-
hoz. V. virginea, szűzleányhang, szintén 
egy orgona-változat. V. nasalis, orrhang. 

w. 
Waldflöte (ném.), fuvolaváltozat az orgonában. 
Waldhorn (ném.), szelep nélküli kürt. Most már 3—4 

szeleppel. 
Walzer (ném.), keringő; %-es ütemben való táncz, mely 

Martin V. „Una cosa cara" czímű dalmüvé-
ben 1787-ben az egész földön élterjedt. Strauss, 
Lanner, Lubitzki, Gungl stb. voltak a leghíresebb 
keringőzeneszerzők. 

Wechselnoten (ném.), dallamos mellékhang, mely nem 
tartozik az összhanghoz. 

Wiederholungszeichen (ném.), ismétlő jelek, mélyek 
pontokkal jelzik, hogy valamit még egyszer kell 
játszani vagy énekelni. 

Wiederschlag, Repgrcussio (lat.), a fugában azon 
rend, mélynek folytán a főtétel a kísérővel fellép. 

Windharfe (ném.), széllant, Aeolsharfe. 
Windlade (ném.), szélszekrény az orgonában. 
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Wirbel, dobpergés ; csavar : a húros hangszereknek azon 
része, melybe a húrok vannak belehúzva. 

Wolf, Orgelwolf (ném.), orgonajáték közben azon hamis 
hangok, melyek valamely okból a tisztahangokkal 
szólnak. 

Xilo rcarphion, Xylharmonicon, fa- és szálma-harmonica. 
Feltatálója Uthe Sonderhausenben, 1810-Z>aw. 

Xylophon, összehangolt keményfarudakból álló hang-
szer, mélyen faverökkél játszanak. 

Xylorganum, szalmahangszer billentyűzettel. 
Xylostron, fából készült csörgő hangszer. 

Zampogna, Schalmei (ném.), pásztorkürt. 
Zapateado, spanyol nemzeti táncz 6/s-os ütemben. 
Zapfenstreich, (ném.), takarodó, katonai jelzés lefek-

vésre. 
Zeffiroso, könnyedén, csergedezve, susogva. 
Zelo, iparkodás, con zelo, iparlcodással. 
Zelosamente, Zeloso, iparkodással, tüzesen. 
Zingaresca, czigánydal. 
Zinken (ném.) Cornetto, Cornet & buqiiin (fr.), ősrégi 

fúvóhangszer egyenes csővel. Ezen hangszer után 
nevezték Németországban a városi trombitást 
Zinkenist-nek, Orgonákban azon hangsípok, me-
lyek a csörgő változatokhoz tartoznak. 

Zither (ném.), czitera. 
Zmorzato l, Smorzato. 
Zongora, a Piano-Forte magyar elnevezése. 
Zorongo, spanyol nemzeti táncz 6/s-o« ütemben. 
Zoppa, béna, sánta. 
Zorzuella, spanyol komikus dalmű. 
Zufalo, Flageolet, fej- v. üveghang. 
Zweitritt, elavidt ném ' z 2/4-ea ütemben. 

X. 

Y. 
Yankee doodle, amerikai nemzeti dal. 
Yo , indus v. chinai fúvók. 
Yong, indiai üőhangszer. 

z. 
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