
Bartók Béla 
  

Tudod-e – „Sűrítmény” 
 

Tudod-e, hogy  
… születési helye Nagyszentmiklós, Torontál vármegye? 
… ideje 1881. március 25. 
… halálának helye New-York (USA)  
… ideje 1945. szeptember 26. 
…………………………………………………………………………. 
 
Tudod-e, hogy 
… a 20. század nagy magyar zenei géniusza – zeneszerző – zongo-  
     raművész – a Zeneakadémia tanára – népdalgyűjtő – a Magyar  
     Tudományos Akadémia tagja  volt? 
… 6 éves korában első zongoratanára édesanyja volt? 
… először Nagyváradon, majd Pozsonyban járt gimnáziumba? 
… Pozsonyban Erkel Ferenc fia Erkel László volt a zongoratanára? 
… Pozsonyobon ismerkedett meg neves kortársával, Dohnányi Ernővel. Az ő  
      tanácsát és példáját követve iratkozott be a Budapesti Zeneakadémiára? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Tudod-e, hogy  
… Zeneszerzőként egész életét, alkotói munkásságát végigkísérte a számára   
     "tiszta forrást" jelentő népzene.  
… nemcsak népdalfeldolgozásai tanúskodnak erről, hanem a népzene  
     szellemében fogant önálló műveinek sokasága is.  
…  művészete alapjának, anyanyelvének tekintette a népze-   
     nét s legmerészebb újító műveiben sem szakadt el tőle. 
 ………………………………………………………………………… 
 
Tudod-e, hogy  
… Bartók a zene szinte minden műfajában alkotott?  
… legismertebb műveinek felsorolásában is visszatükröződik az általa  mű-   
     velt műfajok sokasága, hiszen szerepel közöttük szimfóniai költe- 
    mény – szvit – versenymű – divertimento – concerto –  
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kantáta – kórusmű – vonósnégyes – szonáta – rapszódia  

– duó – balett – opera, szólóhangszerek, szólóénekesek,  
kis hangszeresegyüttesek - kamarakórusok, nagy zene- 
karok - nagy kórusok – szólótáncosok – tánckarok előa- 
dásában 
……………………………………………………………… 

 
Tudod-e, hogy   
… kezdetben a klasszicista és romantikus zene jellegzetességeit sa- 
     jáította el? 
… később Richard Strauss merész, új hangzású zenéjével ismer- 
    kedett 
… megjelent zenéjében az atonalitás és Arnold Schönberg dode-                  
    kafoniájának hatása is. 
 
Tudod-e, hogy 
 … mindezek ellenére a népzene vált zenéjének alkotórészéveé 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fontos, hogy Bartókkal ismerkedve idézzünk egy 22 éves korában, 1903-ban írt levelé- 
ból  „Kell, hogy minden ember midőn férfivá fejlödött, meg- 
állapítsa minő ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e 
szerint alakítsa egész munkálkodásának minden cselekede- 
tét. Én részemről egész életemben minden téren minden  
módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és a ma-
gyar haza javát.” 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
  


