
                                                        Béla Bártok 

Béla Bartók sa narodil v mestečku Nagyentmiklós v juhovýchodnom 
Maďarsku 25. marca 1881. Na svet prišiel do rodiny hudobníkov: jeho matka, bývalá 
učiteľka, bola nadaná klaviristka a otec, riaditeľ poľnohospodárskej školy. bol nadaný
čelista. Roku 1888, keď mal Béla sedem rokov, zomrel po krátkej chorobe jeho 
tridsaťtriročný otec. Bartókova matka Paula musela živiť rodinu a preto sa vrátila k 
povolaniu učiteľky, ktoré vykonávala, keď bola slobodná. Bartókove hudobné 
schopnosti boli čo raz zrelšie a matka sa rozhodla, že jeho hudobnú výchovu zverí 
najlepším učiteľom. A tak sa roku 1894 rozlúčila so svojou školou a s rodinou sa 
presťahovala do Bratislavy, kde chcela nájsť nové zamestnanie. Keď v priebehu roka 
nezohnala nič voľné, odišla do Bystrice, kde síce dostala prácu, ale nenašla vhodného
učiteľa pre svojho syna. V apríli 1894 sa rodina opäť vrátila do Bratislavy. Tu si 
Paula našla miesto v učiteľskom ústave a Béla 5 rokov neprerušene študoval hudbu 
na bratislavskom gymnáziu. 

Za vytvorenie jednej z najväčších individuálnych zbierok slovenských 
ľudových piesní paradoxne vďačíme maďarskému skladateľovi Bélovi Bartókovi.
Béla Bartók je vo svete známy predovšetkým ako významný hudobný skladateľ 
a klavirista. Vo svojej tvorbe sa výrazne inšpiroval ľudovou hudbou, čerpal 
predovšetkým z vlastných výskumov realizovaných na území dnešného Maďarska, 
Rumunska a Slovenska. O jeho zberateľskej a vedeckej činnosti svedčia viaceré 
zbierky ľudových piesní.

Bartók zbieral piesne na území Slovenska v rokoch 1906 – 1918, a to 
predovšetkým v nitrianskej, hontianskej, pohronskej a podpolianskej oblasti.Hoci 
jeho rodnou rečou bola maďarčina, slovenským piesňam rozumel, lebo jeho matka 
Paula, rodená Voitová, sa narodila v Martine. Bartók sa po osamostatnení zameral na 
zberateľskú a dokumentačnú činnosť na Slovensku. Postupne vytvoril obrovskú 
zbierku obsahujúcu vyše tritisíc ľudových melódií a štyritisíc textov.

Po systematizovaní zozbieraných materiálov a príprave na edíciu v troch 
zväzkoch (v rokoch 1922, 1924 a 1928) odovzdal Bartók zbierku Matici slovenskej a 
usiloval sa o jej publikovanie. 



Pre technické problémy, nezhody s redakciou a napokon aj pre zhoršujúcu sa 
spoločenskú a politickú situáciu, kvôli ktorej opustil v roku 1940 Európu, k jej 
vydaniu už za jeho života nedošlo. Bartók zomrel na leukémiu krátko po skončení 
vojny, 26. septembra 1945.
Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli postupne v rokoch 1959, 1970 a 2007 pod redakčným
vedením Alice a Oskára Elschekovcov, ktorí majú rozpracovaný aj (Bartókom 
zamýšľaný) záverečný štvrtý zväzok.

Najvýznamnejšie diela:

Klavírna tvorba : Veľká fantázia pre klavír, Allegro barbaro,, Mikrokozmos, 

Operná tvorba : Hrad kniežaťa Modrofúza

Komorná tvorba : 6 sláčikových kvartet

Hudobné ukážky :

https://www.youtube.com/watch?v=Z50Ooqv1GFg

https://www.youtube.com/watch?v=-HlqDkv1PzE

Zadanie :

1. Do akého štátu dnes patrí mesto v ktorom sa narodil Béla Bártok ?

2. V akých krajinách zbieral Béla Bártok ľudové piesne ?

3. Na akom nástroji hral Béla Bártok ?


