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Jón Leifs (1899 - 1968) og Béla Bartók (1881 – 1945) voru bá!ir miklir 

"jó!ernissinnar og fengu mikinn áhuga á "jó!lögum landa sinna.  #rátt fyrir a! vera 

órafjarri hvor ö!rum í ólíkri menningu áttu "eir og umhverfi "eirra margt sameiginlegt.  

Pólitískar a!stæ!ur voru me! "eim hætti a! "ær $ttu undir "jó!erniskennd "egna sinna 

"ar sem a! bæ!i löndin voru undir erlendri stjórn.  Áhugi listamanna beindist "ví í 

miklum mæli a! "ví sem "jó!legt var, hvort sem "a! var í bókmenntum, myndlist e!a 

tónlist.  Dönsk tunga og áhrif  hennar voru Jóni mjög á móti skapi enda var 

sjálfstæ!isbaráttan vi! Dani í fullum gangi á hans uppvaxtarárum í Reykjavík.  Af 

sömu ástæ!u var Bartók mjög mótfallinn "$sku og "$skum áhrifum á ungverska 

menningu sem voru grí!arleg, sér í lagi í tónlistarheiminum.  #rátt fyrir a! vita mjög 

líti! um "jó!lög landa sinna er "eir hófu tónlistarnám opna!ist sá heimur fyrir "eim 

fljótlega eftir a! "eir útskrifu!ust.  #ar sem "eir áttu!u sig á "ví a! "jó!lagahef!in var í 

hættu á a! deyja út fer!u!ust "eir um og tóku upp "jó!lög sem "eir sí!an rannsöku!u 

ítarlega.  #eir n$ttu sér sí!an "ekkingu sína á "jó!lögunum til "ess a! skapa sér mjög 

persónulegt tónmál sem bygg!i á einkennum "jó!laganna.  Hér ver!ur leitast vi! a! 

sko!a hversu miklar hli!stæ!ur voru á ævistarfi "eirra og persónuleika me! hli!sjón 

sögu landa "eirra og "ví pólitíska landslagi sem var í "eirra tí!.   
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Ísland 
Á 19. öld haf!i Ísland haf!i veri! undir erlendri stjórn sí!an ári! 1262 "egar 

Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd me! Gamla sáttmála.  Eftir "a! hélt aldalöng 

kúgun, farsóttir og erfitt tí!arfar "jó!inni ni!ri í andlegu móki enda átti hún mjög erfitt 

uppdráttar sem n#lenda nor!ur í höfum.   

$a! var! ekki fyrr en ári! 1832 sem vindar fóru a! blása í a!rar áttir en "á barst 

bæklingur skrifa!ur af Baldvini Einarssyni, laganema vi! Hafnarháskóla, til Íslands. 

Hann var skrifa!ur á dönsku og bar tiltilinn Om de danske Provindsialtænder med 

specielt Hensyn paa Island (Um dönsku stéttar"ingin me! sérstöku tilliti til Íslands).  

Baldvin taldi nau!synlegt fyrir Íslendinga a! fá sitt eigi! stétta"ing á Íslandi í sta! "ess 

a! "a! yr!i í Danmörku me! dönskumælandi fulltrúum Íslands.  Me! útgáfu 

bæklingsins má segja a! baráttan fyrir landréttindum Íslands hafi byrja! og Baldvin 

hefur veri! kalla!ur upphafsma!ur sjálfstæ!isbaráttunnar.   

Útgáfustarf Baldvins og umræ!an í kjölfari! marka!i upphaf mikillar 

"jó!ernisvakningar me!al íslenskra námsmanna í Kaupmannahöfn og a! minnsta kosti 

nokkurra landa "eirra heima á Íslandi.  Menn fóru a! yrkja ljó! "ar sem náttúra og forn 

menning landsins var lofsungin og Fjölnismenn1, sem voru bo!berar rómantíkurinnar í 

íslenskum bókmenntum gáfu út fyrsta tímarit sitt, Fjölnir, ári! 1835. 

$a! ár komu dönsku stétta"ingin fyrst saman og "ar áttu Íslendingar fulltrúa til 

ársins 1842.  Landsmenn voru ósáttir vi! "etta fyrirkomulag og sendu konungi 

bænaskrár "ar sem "eir ósku!u eftir a! stofnu! yr!u sérstök fulltrúa"ing á Íslandi en 

svo langt vildu dönsk stjórnvöld "ó ekki ganga.  

Ári! 1839 ur!u konungaskipti í Danmörku og kom "á til ríkis sá konungur sem 

löngum hefur veri! einna mest metinn á Íslandi, Kristján VIII.  Hann ákva! a! stofna 

rá!gjafa"ing sem sta!sett yr!i á Íslandi og var! vali! á "ingsta!num a! helsta 

ágreiningsefni Íslendinga á 5. áratugnum.  Fjölnismenn og fleiri rómantískir 

baráttumenn vildu a! "ingi! yr!i á $ingvöllum vi! Öxará og laga "a! sem mest a! 

Al"ingi hinu forna, en raunsærri menn undir forystu Jóns Sigur!ssonar vildu hafa "a! í 

                                                 
1 Fjölnismenn voru "eir Jónas Hallgrímsson, Konrá! Gíslason,  Brynjólfur Pétursson og Tómas 
Sæmundson. 
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Reykjavík.  !eirra sko"anir ur"u ofan á og ári" 1845 kom endurreist Al#ingi fyrst 

saman í Reykjavík. 

Á vi"búna"arskei"i hins n$ja Al#ingis var" Jón Sigur"sson fremsti 

stjórnmálalei"togi Íslendinga.  !egar a" einveldi var afnumi" í Danmörku ári" 1848 

skrifa"i Jón „Hugvekja til Íslendinga” sem talin er merkilegasta stjórnmálaritger" sem 

til er á íslenskri tungu.  !ar lag"i Jón grunninn a" landsréttindabaráttu Íslendinga og 

móta"i #á stefnu sem #eir fylgdu í öllum meginatri"um fram til ársins 1918. Kjarninn í 

bo"skap hans var sá a" me" afnámi einveldis í Danmörku væru ákvæ"i Gamla sáttmála 

frá 1262 í raun endurvakin.  Íslendingar væru vissulega #egnar Danakonungs en ættu 

me" réttu a" eiga um öll sín mál vi" konung einan en dönsk stjórnvöld og #ing ættu 

ekkert me" a" skipta sér af íslenskum málum.   

Danir féllust á #essi rök og bo"a" var til #jó"fundar í Reykjavík ári" 1851 #ar 

sem ætlunin var a" setja Íslendingum stjórnarskrá en fundurinn leystist upp og var" 

gagnslaus.  Vi" #etta #oka"ist réttindabarátta Íslendinga líti" áfram næstu ár en #a" 

sem mestu máli skipti var a" komi" var í veg fyrir a" danska stjórnarskráin, 

Grundloven, tæki gildi hér á landi.  Ári" 1870 sam#ykkti danska #ingi" stö"ulögin 

svoköllu"u en í #eim kom fram a" Ísland væri óa"skiljanlegur hluti Danaveldis me" 

sérstökum landsréttindum.  Al#ingi mótmælti setningu laganna en allt kom fyrir ekki 

og giltu lögin allt #ar til sambandslagasáttmálinn leysti #au af hólmi #ann 1. desember 

1918.  Í millití"inni fengu Íslendingar stjórnarskrá úr hendi Kristjáns IX #egar hann 

heimsótti landi" 1874 og ári" 1904 tók Hannes Hafsteinn vi" embætti rá"herra Íslands.  

!ar me" var krafa Jóns Sigur"ssonar um innlenda stjórn frá 1848 í höfn2. !a" er #ví 

nokku" ljóst a" sjálfstæ"isbaráttan lita"i verulega uppvaxtarár Jóns Leifs í Reykjavík. 

 

 

Ungverjaland 
!ar sem a" Ungverjaland hefur átt sér flókna sögu og íbúar #ess samanstanda af 

mörgum #jó"arbortum borgar sig a" r$na nokku" nái" í sögu #ess. 

 

                                                 
2 Bjarki Bjarnason, Ísland í aldanna rás 1800-1899, 391-393 
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Samkvæmt málfræ!ilegum vísbendingum koma Magyar3 frá gömlu samfélagi  

Finnó-Úgrískra ættbálka sem bjuggu me!fram bökkum árinnar Karma, á milli efri hluta 

Volgu og Úralfjalla.  Svo vir!ist sem "etta samfélag hafi svo skipst upp í finnska og 

úgríska kvísl en sú sí!arnefnda skiptist svo enn frekar um 500 fyrir Krist í Ostyaka, 

Vogula og forn Magyar.  

Forn Magyar komust í kynni vi! Turkik "jó!flokkinn4 Búlgari, sem var 

hestamannaflokkur sem kenndi "eim n#jar bardagaa!fer!ir og félagslegt og pólitískt 

skipulag.  Saman unnu "eir lönd me! herna!i og var hverjum ættbálki stjórna! af 

höf!ingja og allir höf!ingjarnir lutu einum yfirhöf!ingja. 

Um 830 var rá!ist á bandalag Búlgara og Magyar af óvinaættbálkum og fær!u 

"eir sig "ví vestur og settust a! vi! bakka Dónár.  $ar komust "eir undir yfirrá! 

Khazara, sem var annar Turkik "jó!flokkur.  70 árum sí!ar ger!u Ungverjarnir 

(Magyar, Búlgarar og Avarar5) uppreisn gegn Khazörum en voru hraktir enn vestar og 

inn á landsvæ!i austur slavneskra ættbálka. $ar ná!u "eir fljótlega yfirrá!um og ári! 

896 ríktu "eir yfir mi!vatnasvæ!i Dónár. 

 Ári! 1000 var Stefán I kr#ndur fyrsti kristni konungur Ungverjalands.  Hann 

styrkti mi!st#rt vald sitt me! "ví a! koma á fót s#slukerfi.  Ættbálkahöf!ingjar fengu 

stór landsvæ!i sem og yfirmenn í her Stefáns I . Hann kom einnig á fót biskupsdæmum 

og klaustrum.  $etta samfélag hans entist í tvær aldir og á "eim tíma var! til stétt 

i!na!ar- og verslunarmanna sem la!a!i a! sér innflytjendur frá Vestur- og Mi!evrópu.  

$essi aukning vinnuafls ásamt innlimun su!ur slavneskra landssvæ!a ári! 1198, auk 

stækkunar í nor!ur og austur inn í svæ!i Slóvaka og Rómana var! "ess valdandi a! 

"egnar Ungverjalands ur!u tvær milljónir á 13. öld. 

Ári! 1241 ré!ust Mongólar hins vegar á austur Ungverjaland og drógu sig ekki 

í hlé fyrr en "eir höf!u valdi! grí!arlegum ska!a bæ!i á eignum og fólki.  Béla I 

konungur átti enga a!ra kosti í stö!unni en a! deila landinu og völdum sínum me! 

ungversku barónunum til "ess a! styrkja varnir landsins.  

                                                 
3 $eir sem tala ungversku og eru „etnískt“ ungverskir 
4 $jó!flokkar sem tala tungumál í turkik málafjölskyldunni og eiga sameiginlega menningarlega fortí!.  
Me!al tungumála má nefna bolgar (upprunalegt tungumál Búlgara) og  tyrknesku. 
5 Turkik "jó!flokkur 
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!róunin var" sí"an sú a" mi"st#r"a kastalasamfélagi" sem haf"i or"i" til vék 

fyrir $éttb#lis$róun og myndu"ust bæjir ví"a ásamt n#rri borgarastétt.  Auk $ess 

skapa"ist önnur stétt, svokalla"ur lága"all, sem samanstó" af litlum landeigendum sem 

höf"u or"i" sér út um titla í gegnum stjórnunarstörf í konunglega hernum.  

Ári" 1301 dó Andrew III sem var seinasti konungur Arpád ættarinnar.  

Klerkastéttinni tókst a" koma Karli I frá Napólí til valda og var hann kr#ndur ári" 

1308. 

Ári" 1437 var" Albert frá Habsburg fyrsti Habsborgarinn til a" bera ungversku 

krúnuna.  Til $ess $urfti hann stu"ning barónanna og gat hann $annig varist árásum 

Tyrkja sem ré"ust inn í Transylvaníu ári" 1442.  !ar sem d#rt var a" halda úti 

málali"aher gaf $a" háttsettum einstaklingum innan hersins færi á a" ver"a sér úti um 

lönd fyrir $jónustu sína sem var" $ess valdandi a" stétt lénsherra óx töluvert. 

Ári" 1526 var tyrkneski herinn or"inn nægilega öflugur til a" leggja ungverska 

herinn a" velli og ná"u Tyrkir Búdapest á sitt vald.  Transylvanía var" a" tyrknesku 

furstadæmi og vestur- og nor"vestur hlutar landsins ur"u hluti af Habsborgar 

heimsveldinu sem konungsríki" Ungverjaland.  

Eftir $etta settust barónarnir a" í Vín og tóku upp mál og si"i gestgjafa sinna og 

ur"u a" hálf germanskri stétt a"alsmanna sem Habsborgararnir treystu fyrir háum 

stö"um í Ungverska hernum og í stjórnkerfinu. 

Ári" 1698 endurheimti Habsborgarkeisarinn Leopold I landsvæ"in í mi"- og 

austur Ungverjalandi frá Tyrkjum sem höf"u æ  minna láti" til sín taka $ar.  Sett var í 

gang áætlun um a" endurnema fámenn ungversk svæ"i me" me"færilegum 

innflytjendum.  Su"ur Germanir streymdu í s#slurnar í vestri og styrktu $annig $#sk 

einkenni $éttb#lanna $ar.  Stór hluti Serba fékk sjálfsstjórn undir keisaranum í su"ur 

Ungverjalandi og slóvenskir innflytjendur komu sér fyrir í mi" og su"ur Ungverjalandi.  

Slóvönsk og rómönsk svæ"i myndu"ust einnig me"fram landamærunum í su"ri og 

fjölgun Slóvaka til nor"urs minnka"i ungversk einkenni $ess svæ"is. Loks ber a" nefna 

a" Rómönum fjölga"i um hálfa milljón í Transylvaníu og ári" 1780 voru Ungverjar 

ekki nema 39% ungversku $jó"arinnar6.  

                                                 
6 Suchoff, Béla Bartók,  A celebration, 164-165 
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Ungversku barónarnir sem voru búnir a! a!lagast menningunni í Vín stó!u me! 

austurrísku keisurunum "egar "eir reyndu a! "#ska ungversku "jó!ina.  Eftir Frönsku 

byltinguna ári! 1789 hélt meirihluti ungversku "jó!arinnar trygg! sinni vi! Austurríki.  

Samt sem á!ur var! byltingin "ess valdandi a! töluver!ur fjöldi Magyar "jó!ernissinna 

var! fyrir áhrifum byltingarhugmynda og endurvakti barátta "eirra ungverskan 

"jó!erniskennd í kringum 1815.  Í framhaldi var Frjálslyndi flokkurinn stofna!ur sem 

bar!ist kröftuglega fyrir stjórnarskrárbundinni ríkisstjórn og fleiri umbótum. $essari 

"jó!ernisvakningu fylgdu einnig grí!arleg umsvif á bókmenntasvi!inu.  $rátt fyrir 

tilraunir ríkisins til a! bæla Frjálslynda flokkinn ni!ur tókst honum a! koma #msu í 

gegn og má "ar nefna a! al"#!umenn gátu gegnt opinberum embættum. 

Framfarasinnu!u stjórnmálaflokkarnir unnu mikinn sigur í "ingkosningunum 

ári! 1847.  Í fyrstu ætla!i austuríska stjórnin a! hundsa vilja kjósendanna en eftir a! 

stefndi í uppreisn í Vín dró hún í land og fyrirskipa!i myndun ungversks rá!uneytis.  Í 

mars 1848 sleit rá!uneyti! nánast öllum tengslum vi! Austurríki.  Öfgafull Magyar 

"jó!erniskennd var! "ess svo valdandi a! ungverska var! ger! a! opinberu tungumáli 

Ungverjalands sem einangra!i "á hluta "jó!arinnar sem ekki tala!i ungversku og braust 

út uppreisn me!al Rómana og Króata.  $egar byltingarsinnar í Vín  höf!u veri! brotnir 

á bak aftur reyndi austuríski herinn a! koma á völdum Habsborgara í Ungverjalandi en 

"a! tókst ekki.  Í apríl 1849 var sjálfstæ!i Ungverjalands l#st yfir.  

Næsta mánu! stofna!i Frans Jósef I, keisari Austurríkis, til herna!arbandalags 

me! Nikjáli I í Rússlandi.  Í sameiningu tókst austuríska og rússneska hernum a! sigra 

Ungverja sem gáfust upp í ágúst 1849.  Eftir ósigur Austurríkis í Ítalska frelsisstrí!inu 

ári! 1859 "urfti Frans Jósef a! taka upp vinsamlegri samskipti vi! Ungverjaland.  

$jó!ernisstefna hinna ungverskumælandi vakna!i aftur og var! mikilvægt afl í 

Ungverjalandi á n#.  Ári! 1865 voru komin upp drög a! n#rri stjórnarskrá handa 

Ungverjum sem valdhafar í Austurríki voru búnir a! sam"ykkja en á!ur en a! loki! var 

vi! stjórnarskrána sigru!u Prússar Austurríkismenn í Sjö vikna strí!inu7.   

Í ljósi n#rrar stö!u sóttist Ungverjaland eftir jafnræ!i vi! Austurríki  og ári! 

1867 veitti Frans Jósef Ungverjalandi sjálfsstjórn í innanríkismálum sínum gegn "ví a! 

Ungverjaland sam"ykkti a! keisaradæmi! færi enn me! her- og utanríkismálin.  

                                                 
7 Briggs, Microsoft Encarta, Bloomsbury publishing plc. 
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Ungverjaland haf!i "ví nú lögsögu yfir "egnum "ar sem a!eins helmingur "eirra var 

etnískt ungverskur8.  Me! ungversku "jó!ernislögunum frá 1868 fengu hin "jó!arbrotin 

(Króatar, #jó!verjar, Rómanir, Serbar og Slóvakar) borgararéttindi og menntun sem var 

í anda Frjálslynda flokksins.  #essir minnihlutahópar höf!u hins vegar sín "jó!legu 

einkenni sem ekki var teki! tillit til í n$ju lögunum.  #jó!erni var skilgreint út frá 

tungumáli en ekki kyn"ætti og "ví endurspegla!ist fjöldi Gy!inga í landinu ekki í 

manntalinu heldur t$ndist hann inn í a!ra hópa, mestmegnis Magyar e!a #jó!verja.  

#rátt fyrir a! Frjálslyndi flokkurinn stjórna!i landinu í 40 ár og fékk í gegn mikilvæg 

lög um jafnrétti íbúa landsins var engu a! sí!ur stö!ug togstreita um framkvæmd 

"eirra.  Nokkrir stjórnmálamenn úr Frjálslynda flokknum beittu sér fyrir trúfrelsi, 

kosningarétti og réttindum minnihlutahópa "ar sem "eim fannst "essi málefni 

grí!arlega mikilvæg í nútímavæ!ingu "jó!arinnar.  Ö!rum lei!togum innan Frjálslynda 

flokksins fannst auki! jafnrétti og borgaraleg réttindi ekki jafn mikilvæg, og í raun 

standa í vegi fyrir a! Ungverjaland gæti or!i! Magyar ríki.  Ástæ!an var rá!andi sta!a 

ungverskra a!alsmanna í borgar- og landspólitíkinni, allt frá ríkum áhrifamönnum sem 

ré!u yfir efstu "repum stjórnvaldsins til lægra settra a!alsmanna og heldra fólks.  #essi 

hópur áleit sig holdgervingu hinnar ungversku "jó!legu hugsjónar og valdaseta "eirra 

var! til "ess a! rótfesta "jó!ernisstefnu Magyar innan ríkisstjórnarinnar. 

#jó!ernissinna!ar hugsjónir vörpu!u skugga á "ær frjálslyndu en "a! ger!u líka 

fordómar gagnvart ö!rum stéttum enda var "jó!félagi! mjög lagskipt.  Ríkisstjórnin 

leyf!i hagkerfinu a! blómstra á eigin forsendum me! litlum afskiptum sem leiddi til 

grí!arlegs vaxtar í sumum borgum.  Á hinn bóginn fengu lykilatri!i hinnar frjálslyndu 

hugsjónar eins og trúfrelsi og  leynilegur kosningaréttur sem hef!i geta! leitt til 

minnkandi yfirrá!a yfir fjöldanum aldrei fyllilega a! blómstra.  Í söfunarfer!um sínum 

um Ungverjaland tók Bartók eftir gremju bændanna í gar! "eirra sem fóru me! völdin.9 

 

                                                 
8 Úr hópi Magyar 
9 Hooker, The political and cultural climate in Hungary at the turn of the twentieth century. The 
Cambridge Companion to Bartók,8-9  
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Ísland 
Gera má rá! fyrir a! landnámsmenn Íslands hafi kunna! einhver lög "egar "eir 

komu hinga! og vita! er um a! "eir tóku me! sér einhver hljó!færi.  #a! er hins vegar 

ekkert vita! um hvers kyns tónlist "eir sungu og spilu!u.  Vi! kristintöku ári! 1000 fór 

fólk a! syngja kristin lög í sta! "eirra gömlu norsku og ári! 1107 kom Rikini10 til Hóla 

til "ess a! kenna söng og ljó!ager!.  #a! var mjög umfangsmiki! verkefni enda 

grí!arlegt magn til af gregorsöng fyrir mismunandi helgidaga.  Ári! 1550 ur!u 

si!askipti og "á "urfti a! kenna allri al"$!u a! syngja lög á íslensku vi! kirkjuathafnir 

sem á!ur höf!u veri! á latínu.  Vi! si!askiptin glötu!ust flest öll nótnahandritin sem 

höf!u veri! vi! l$!i "ví a! fólk haf!i engan áhuga á "eim lengur.  #a! bjó til úr "eim 

skó e!a lét "au einfaldlega grotna ni!ur. 

Kirkjunnar mönnum var oft mjög í nöp vi!  tónlistarflutning al"$!unnar og ári! 

1587 hefst nótnaprentun á Hólum í Hjaltadal me! sálmabók Gu!brands biskups 

#orlákssonar (1542 – 1627).  Í formála hennar var! honum tí!rætt um hégómans mátt 

og falla "ar saman í flokk mansöngvar11 og brunakvæ!i.12  #annig kve!skap sem 

haf!ur var uppi á mannamótum haf!i kirkjan reynt a! bannl$sa allt frá dögum Jóns 

biskups Ögmundssonar í byrjun 12. aldar, en aldrei tekist a! útr$ma.   

Ári! 1594 gaf Gu!brandur svo út messsuöngbókina Graduale, sem almennt var 

köllu! Grallarinn, og kom hún út í 19 útgáfum allt til ársins 1779.  Í fyrst 12 

útgáfunum eru a!faraor!in ritu! af Oddi biskupi Einarssyni.  #ar ræ!ur hann mönnum 

frá margslungnum hljó!um í sálmasöng sem honum finnst vera tilger!.  #a! gæti 

hæglega bent til tvísöngs, ekki síst "ar sem hann gefur í skyn a! margir sæki kirkju 

eingöngu til "ess a! njóta söngsins í sta! andlegheitanna.  Prentu!u grallaralögin voru 

yfirleitt erlend si!bótalög sem fólki "ótti fljótlega ekki nægilega spennandi.  Brátt fór 

"ví a! bera á aukningu tóna á atkvæ!um og "á sérstaklega ef atkvæ!i! var hluti af 

mikilvægu or!i.  Grallarlögin ur!u á "ennan hátt margbreytileg og formfrjáls.  

                                                 
10 Rikini var a! öllum líkindum franskur og var rá!inn af Jóni Ögmundssyni biskupi sem var 
áhugama!ur um söng og tónlist. 
11 Ástarvísur 
12 Léttar klámvísur 



 
 

9 

Lagkjarninn var a! vísu greinilegur en út frá honum kvíslu!ust tengi- og skrú!nótur og 

fjölmargar ger!ir ur!u til af sama laginu.13 

Vikivakarnir, sem voru danssamkomur, héldu sér me! litlum tilbreytingum allt 

frá um 1100 og fram á 18. öld.  "ar var sungi! og dansa! og fari! í #msa leiki eins og 

Hoffinsleik14 og "órhildarleik15 og var $etta oft eina skemmtunin sem fólk haf!i í öllu 

$ví andstreymi sem hvíldi á $ví á $eim tíma.  Algengastir voru vikivakarnir um jóla- og 

n#ársleyti! en $á var vaka! heilar nætur og $ví voru $essar samkomur stundum nefndar 

vökunætur.  Grí!arlegur fjöldi kvæ!a er til sem sungin voru vi! vikivakana, auk 

rímnanna, og voru $au líklega notu! á svipa!an hátt og Færeyingar nota Sjúr!akvæ!in 

og önnur fornkvæ!i sín vi! dansana sína. Á 18. öld fór a! dofna yfir 

vikivakasamkomunum $egar trúar og gu!ræknisaldan fló!i yfir landi! me! löggjöfum 

Kristjáns konungs sjötta.  Prestarnir höf!u einnig andú! á $eim og hömu!ust vi! og 

kannski ekki a! ástæ!ulausu $ar sem #mislegt ósi!læti flaut me! í $essum 

samkomum.16 

Ári! 1801 gaf Landsuppfræ!ingafélagi!, undir forustu Magnúsar Stephensen 

(1762 – 1833) út messusöngs- og sálmabók sem nefnd var Aldamótabókin.  Í henni 

voru 330 sálmar og átti hún a! leysa Grallarann af hólmi.  Magnús sem var ma!ur 

uppl#singastefnunnar og einn mesti umbótasinni Íslandssögunnar hika!i aldrei vi! a! 

rá!ast harkalega á $a! sem honum fannst úrelt og í vegi fyrir framförum me!al landa 

sinna.  Rímnakve!skapinn, sem var yndi flestra landsmanna, segir hann uppfullan af 

„marklausu !vættingsbulli“ og ádeila hans á grallarasönginn er heiftarleg.  Magnús 

segir „menn gaula í belgi“ og hann heyrir $á „kúga upp skræki á stangli me" 

uppblásnum æ"um og ofraun“.  Vikivakarnir finnst honum ekki bera vott um gó!an 

smekk og loks fullyr!ir hann a! tvísöngurinn sé bygg!ur á röngum reglum söngs.17 

 Langt fram eftir 19. öldinni ur!u framfarirnar í tónlistinni samt sem á!ur litlar 

sem engar og $jó!lögin sem sungin voru $á voru me! alveg sama sni!i og $jó!lögin 

mörgum öldum á!ur.  Sá kostur fylgdi $essu $ó a! hér var!veittist $a! sem fyrir löngu 

                                                 
13 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands, 35-37 
14 Tvíbi!laleikur sem dregur nafn sitt af Hoffin sem ásamt Alfinn voru persónurnar í leiknum 
15 Leikur $ar drengir og stúlkur eru pöru! saman 
16 Jónas Jónasson, Íslenzkir !jó"hættir, 242-243 
17 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands,  41-42 
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haf!i glatast hjá ö!rum "jó!um.18 Engu a! sí!ur óx vegur vestrænnar tónlistar á Íslandi 

eftir "ví sem lei! á öldina og fólk söng í mun minna mæli gömlu íslensku "jó!lögin 

sem ekki "óttu lengur fín og fólk skamma!ist sín fyrir "au.  #rátt fyrir tilraunir 

Íslendinga til a! "oka sér í átt a! vestrænni tónlist má lesa "a! í fer!asögum útlendinga 

sem hinga! komu á 19. öld hvers kyns skrækir "a! voru og var tónlistin sem heyr!ist í 

Reykjavík virkilega óa!la!andi.19   

Lengst virtist tvísöngurinn lifa me!al "eirra sem höf!u veri! í 

Bessasta!askólanum sem sí!ar var! a! Menntaskólanum í Reykjavík 1847.  #ar 

kynntist Bjarni #orsteinsson Birni Gunnlaugssyni Blöndal sem kenndi honum a! syngja 

tvísöng. Bjarni minnist hins vegar á a! "eir voru "eir einu á sinni skólagöngu sem 

kunnu "a!.20 Bjarni, sem var mikill söngma!ur, sá í hva! stefndi og hóf a! safna 

íslenskum "jó!lögum af miklum krafti, en "ví safni kynntist Jón Leifs eftir a! hann 

lauk námi og haf!i "a! grí!arleg áhrif á hann og hans tónlist. 

 

Ungverjaland 
Eins og kom fram hér a! ofan á Ungverjaland sér flókna og langa sögu enda 

"jó!in samansett úr mjög mörgum "jó!arbrotum sem hvert á sína eigin menningu og 

tungumál.  #egar menn tóku a! safna "jó!lögum í Ungverjalandi gætti ákve!ins 

misskilnings var!andi hva! af "ví sem safna!ist væri "jólagatónlist og hva! væri 

dægurtónlist og var öll tónlistin gjarnan sett undir sama hatt. Jafnvel virtasta 

"jó!lagasafn aldarinnar, hi! sjö binda safn Istváns Bartalusar, var ekki laust vi! "ann 

rugling.  Vaxandi vinsældir tveggja tónlistarstefna á 19. öld $ttu svo enn frekar undir 

"ennan misskilning og er nau!synlegt a! hafa nokkur or! yfir "á tónlist sem átti eftir a! 

hafa grí!arleg áhrif á skynjun Ungverja á hva! væri "jó!legt.   

 

Verbunkos21 var hermannadans, og var hann hluti af innskráningu í her 

Austurrírska keisaradæmisins á árunum 1715 – 1867.  Hermenn sem kunnu eitthva! 

                                                 
18 Bjarni #orsteinsson, Íslenzk !jó"lög, 7 
19 Bjarki Bjarnason, Ísland í aldanna rás 1800-1899, 56 
20 Árni Heimir Ingólfsson, “These are the things you never forget“ The written and oral traditions of 
Icelandic tvísöngur, 160  
21 Ungversk útgáfa "$ska or!sins Werbung 
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fyrir sér í dansi e!a fimleikum voru sendir til "ess a! ginna unga menn í herinn og 

sígaunahljómsveitir, sem ætí! voru til rei!u vi! slík tilefni, léku undir dansinum.  

Sagnfræ!ingar vilja meina a! sígaunarnir hafi nota! "jó!lög og var "ar mest áhersla 

lög! á ungversk "jó!lög en me! tí! og tíma "róa!ist tónlistin og erlend áhrif slæddust 

"ar inn.  Sígaunarnir hló!u laglínurnar me! skrauti, skölum og frígískum kadensum og 

svo ger!u hælsmellir, kadensuformúlur, "ríólur og a!rir ritmískir "ættir verbunkos a! 

ekta ungverskri tónlist.   Vi! upphaf 19. aldarinnar voru "jó!leg einkenni dansins svo 

vel búin a! festa sig í sessi a! allar stéttir samfélagsins "ekktu hann. Verbunkos 

tónlistin dreif!ist um landi! í #msum ger!um og "róa!ist úr danstónlist yfir í sérstakan 

tónlistarstíl sem ná!i hátindi sínum á milli 1810 og 1840.  Á "ví tímabili "jó!vakningar 

var verbunkos hafin upp á æ!ra plan í höndum fi!lusnilinga eins og János Bihari (1764 

– 1827) sem efni í rapsódíur og fantasíur sem jók vinsældirnar og var! a! lokum "ekkt 

í hinum vestræna heimi í gegnum ungversku dansana hans Brahms og píanótónlist 

Lizts.  

Hin ger!in var svo listræna dægurlagi! sem komst í tísku um mi!ja 19. öldina.  

Markmi! tónskáldanna sem sömdu "á tónlist var a! sjá hinni ört vaxandi bændastétt 

fyrir tónlist sem líktist "jó!lögum en væri samt sem á!ur listrænni.  Samfélagi! í 

sveitunum haf!i "roskast nægilega listrænt til "ess a! vera hafi! yfir "á sveitamenningu 

sem "ar haf!i ríkt og var "annig á milli hámenningarinnar og lágmenningarinnar.  

Lögin bárust um sveitirnar me! leikarahópum og sígaunahljómsveitum og "róu!ust svo 

enn frekar yfir í n# form í "orpunum. 

Undir lok 19. aldarinnar haf!i arflei! verbunkos tónlistarinnar haft mikil áhrif á 

ungverska tónlist.  Laglínur "a!an og úr listrænu dögurlögunum ómu!u um allt landi! 

og skygg!u á hina sönnu "jó!lagatónlist sem enn var "ó sungin ví!a í sveita"orpum.  

Almenningur leit á "essa sveitasöngva sem hina sönnu ungversku tónlist og "ar var 

Bartók ekki undanskilinn í upphafi ferils síns.  Í raun var "essi tónlist afur! skei!s sem 

ekki kunni skil á sannri "jó!lagatónlist.22 

 

                                                 
22 Erdely, Bartók and folk music, The Cambridge companion to Bartók, 24 
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Jón Leifs fæddist ári! 1899 a! Sólheimum í Húnavatnss"slu en ólst upp í 

Reykjavík. #ar eigna!ist eigna!ist hann barnalú!ur og trommu og naut tilsagnar í 

píanóleik.  Honum leiddist námi! í Menntaskólanum í Reykjavík sem honum fannst 

vera tímasóun enda vildi hann helga tónlistinni líf sitt.23  Í ljósi $ess a! Jón Leifs haf!i 

andú! á Dönum kaus hann ári! 1916 a! fara í nám til Leipzig í #"skalandi frekar en til 

Kaupmannahafnar $anga! sem flestir Íslendingar höf!u lagt lei! sína. Jóni fannst 

íslensk menning hafa $urft a! bí!a síns tíma allt of lengi undir jökulfargi danskra 

yfirrá!a.   Í bréfi $a!an til foreldra sinna dagsettu 30. janúar 1917 segir Jón: 

 

„Nú má ég ekki lengur skrifa ykkur á íslensku.  Dönsku má ma!ur skrifa en 

"a! mun ég aldrei gera "ví a! ég hata allt sem danskt er.  Auk "ess "oli ég 

ekki a! danskan (!) "a! bölva!a tungumál, sem ég vil varla kalla tungumál 

sé leyft (!!)  Ég hata Dani "ví meira af "ví a! ég hef teki! eftir "ví a! allir 

halda hér a! vi! tilheyrum Danmörku (!!!), a! vi! tölum dönsku (!!!) og a! 

fornnorræn tunga, e!a nútímaíslenska, sé í raun og veru máll#ska (!!!).  

Fólki! hér vir!ist hvorki "ekkja "jó!erni okkar, tungumál né hinar miklu 

bókmenntir, og samt er sagt a! $jó!verjar séu mennta!asta "jó! í heimi! 

A! vísu er hér félag Íslandsvina en af árangri "ess merkist alls ekkert.“24  

 

#ann 17. júní ári! 1921 lauk Jón píanistaprófi og hélt a! $ví loknu heim $ar sem 

hann birti bla!agreinar, hélt tónleika og sökkti sér ofan í $jó!lagasafn Bjarna 

#orsteinssonar.  Fyrir Jóni, sem haf!i ætla! a! ver!a hljómsveitarstjóri eftir útskriftina, 

opna!ist heill heimur möguleika $egar hann átta!i sig á a! íslensku $jó!lögin mætti 

nota sem grunn a! listrænni tónsköpun.  Um $essa uppgötvun sína sag!i hann sí!ar: 

 

„En mig langa!i samt a! reyna.  $ví ekki?  Svo átti ég í sálarstrí!i 

mánu!um saman, á!ur en ég samdi mitt fyrsta tónverk.  Gat ég bætt 

einhverju n#ju vi!?  Gat ég slegi! n#jan tón?  $etta voru ögrandi 

                                                 
23 Hallgrímur Helgason, Tónskáld og tónmenntir, 98 
24 %hlén, Jón Leifs, Tónskáld í mótbyr, 58 
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spurningar og lög!ust á mig eins og farg.  Sá sem ekki gæti bætt einhverju 

n"ju vi!, hef!i ekki leyfi til #ess a! fara inn á #essa braut. . . Og #á fór ég 

a! leita og leita og reyna a! svara #eirri áleitnu spurningu hvort vi! 

Íslendingar ættum ekki eitthver efni eins og a!rar #jó!ir, sem mætti 

endurn"ja og vinna úr n"ja tónlist, einhvern neista, sem gæti tendra! #a! 

stóra bál.  $á opna!ist fyrir mér heimur #jó!laganna og ég #óttist kominn í 

tæri vi! lögmálin”. 

 

Hjá Jóni ur!u samstíga fimmundir tvísöngsins og tí! taktskipti rímnalaganna 

grunnur tónsmí!a hans og strax á "ri!ja áratug seinustu aldar komu einnig fram flest 

önnur stíleinkenni hans eins og "ríundartengd hljómasambönd og víxl dúr og moll 

"ríunda yfir opinni fimmund.25 

 Ári! 1922 eftir a! Jón haf!i grandsko!a! "jó!lagasafn Bjarna #orsteinssonar 

sendi hann frá sér greinina Íslenzkt tónlistare!li sem prenta! var í hinu fornfræga 

tímariti Skírni sama ár. Me! nau!synlegum breytingum kom greinin sí!an út á "$sku 

ári! 1923 og loks á norsku ári! 1924. Í greininni reynir hann a! flokka "au kerfi sem 

fólust a! hans mati í íslenska "jó!lagaarfinum sem og a! s$na fram á möguleika hans 

til listrænnar tjáningar.26 

Athyglisvert er a! sjá a! í grein sinni tók Jón til baka "a! sem hann haf!i sagt 

ári! á!ur a! „#jó!lög vor væru fá og mörg ómerkileg” og útsk$r!i a! "a! væri sökum 

"ess a! hann var! fyrir litlum tónlistaráhrifum í æsku og lær!i nær engin "jó!lög.  #ar 

a! auki haf!i ræktarleysi almennings gagnvart lögunum ekki örvandi áhrif á hann.27  

#jó!lögin voru "ví greinilega "a! líti! í umfer! a! meira a! segja miklir áhugamenn 

um tónlist ur!u "eirra ekki varir á fyrri hluta 20. aldarinnar. 

Jóni gramdist hve líti! #jó!verjar vissu um Ísland sem honum fannst a! vissu 

leyti hafa var!veitt frumuppsprettu forngermanskrar menningar.  Me! "$sku útgáfu 

greinar sinnar sem birtist í Die Music og bar titilinn „Íslensk #jó!lög og germönsk 

skapger!” vildi Jón vekja #jó!verja til vitundar um "jó!menningarlegan uppruna sinn: 

 

                                                 
25 Árni Heimir Ingólfsson, Dettifoss and other orchestral works,10 
26 %hlen, Jón Leifs, tónskáld í mótb"r, 119 
27 Jón Leifs, Íslenzkt tónlistare!li, Skírnir 
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„Ísland [hefur] ekki a!eins var!veitt "úsund ára tungu heldur 

einnig frumvísi germanskrar tónlistar. . . Íslendingar hafa sjálfir varla 

átta! sig á "jó!lögum sínum e!a afla! sér "ar yfirs#nar.  Til "ess liggja 

tvær ástæ!ur.  Í fyrsta lagi hafa miklir samgönguerfi!leikar á Íslandi 

hindra! andleg samskipti manna á milli héra!a.  Í ö!ru lagi for!ast íbúar í 

nor!ri og germanir af fálátri göfgi a! ausa tilfinningum sínum yfir a!ra“. 

 

Jóni fannst miklar andstæ!ur vera á menningu su!ursins og nor!ursins.  Annars 

vegar var "a! hi! einfalda, kaldranalega og beinskeytta sem fannst í nor!rinu, hvort 

sem "a! var í listum e!a mannlegum samskiptum og svo hins vegar hi! skreytta, hl#ja 

og ofhla!na í su!rænni löndum.  Fannst honum hinir norrænu eiginleikar hafa var!veist 

best á Íslandi og í sta! skrautflúrs og málalenginga t.d. ítalskrar tónlistar tileinka!i hann 

sér knappan stíl íslensku "jó!laganna í sinni listsköpun.28   

 

„E!lilega hefir andi íslenzkra "jó!laga mótast af náttúru landsins og 

hörmungum "eim, sem á "jó!inni dundu.  Djúpa alvöru flytja lögin og 

hrikaleik og har!neskju meiri en nokkur önnur "jó!lög.  $ar er oft sem 

biti! sje á jaxl tönnum gníst gegn örlögunum.  Gle!skapar ver!ur einnig 

vart, en "á lendir oft í har!gerum (groteskum) gáska og köldum hlátri.  

Ríkir "ar ramíslenzkur andi og sá norrænasti.  Trúarau!m#kt og 

"oku"unglyndi má einnig finna, en oftast b#r "ar undir hulin har!neskja.  

Fagurt tákn "ess a! örlögin fá ekki buga! Íslendinga.  Íslenzku "jó!lögin 

má telja ímynd "ess norrænasta og má, ef athygli fylgir, greinilega sjá hva! 

norrænt b#r í mestu tónskáldunum (Bach, Beethoven, Brahms, Reger o.fl.), 

og ber "ar "ó miki! á su!rænum sætleik“. 

 

Árin 1926, 1928 og sennilega 1933 fer!a!ist Jón Leifs um landi! og tók upp 

íslensk "jó!lög á tæki sem hann haf!i a! láni frá Hljó!ritasafninu í Berlín, Berliner 

Phongramm Archiv.  $etta haf!i aldrei veri! gert á!ur hér á landi og me! "essu fékk 

                                                 
28 %hlen, Jón Leifs, tónskáld í mótbyr, 120 
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hann sta!festingu á kenningum sínum um "jó!lagasöng.29  Skrá! dæmi Bjarna 

#orsteinssonar voru of sléttfeld og voru vi!hafnartónar og anna! flúr ekki nótera! 

nægilega vel.  Me! "ví a! taka sönginn upp var miklu einfaldara a! glöggva sig á hinu 

sanna e!li "jó!laganna "ar sem nótur eru í raun mjög ófullkomin lei! til "ess a! 

var!veita "au.   

Jón nota!i íslensku "jó!lögin í verkum sínum á $msan hátt.  Hann átti "a! til a! 

útsetja "au "annig a! "a! endurspegla!i sem best e!li laganna eins og í Íslensk !jó"lög 

fyrir píanó frá árinu 1925 sem kom út ári! 1928.  #etta var fyrsta tilraun Jóns til "ess a! 

gera allri al"$!u "jó!lögin a!gengileg í hljó!færaleik og fylgdu vísur me! sem fólk gat 

sungi! vi! lögin.30  Jón hljómsetti einnig "jó!lögin og skeytti stundum nokkrum saman 

í ABACBA’ form eins og í Rímnadanslögunum.  Hann átti einnig til a! nota hluta úr 

"jó!lögum í hljómsveitarverkum sínum eins og í Forleiknum a" Galdra Lofti og svo 

Íslandsforleiknum "ar sem hann leita!ist til vi! a! s$na í verkinu „hi" tónræna e"li 

íslenskra !jó"laga algjörlega ófegra", án !ess a" leyfa tónsmí"akunnáttunni a" hafa 

nokkur áhrif”.  Verki! er samansett af átta stefjum "ar sem tvö eru eftir hann sjálfan en 

hin eru "jó!lög, $mist tvísöngslög e!a rímnalög.  Eftir "ví sem lei! á ferilinn var! stíll 

hans einstrengingslegri og nota!ist hann helst vi! eigin stef sem hann bygg!i á 

einkennum íslenskra "jó!laga. 

 

 

!"#$%!$&'()%
 

Béla Bartók fæddist 25. mars ári! 1881 í bænum Nagyszentmiklós á 

su!austurbrún ungversku sléttunnar, á svæ!i sem er nú í Rúmeníu.  Mó!ir hans var 

"$sk en tala!i engu a! sí!ur fullkomna ungversku og fa!ir hans var skólastjóri í 

bændaskóla. Menntun veitti mönnum "ó sjaldan félagslega upphef! í sveitahéru!um 

Ungverjalands.  Fa!ir hans upphaf!i "ví sjálfan sig á "ann hátt a! útbúa sér 

skjaldarmerki og taka sér lága!alstitilinn Szuhafoi "ar sem sta!a hans sem skólastjóri 

bændaskóla var ekki í takt vi! félagslegan metna! hans.  Sonur hans dróst a! hluta til 

                                                 
29 Hallgrímur Helgason, Tónskáld og tónmenntir, 98-99 
30 Úr formála Jóns a! útsetningum sínum á íslenskum "jó!lögum fyrir píanó frá 1925 
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inn í !essa heimatilbúnu lága"alsímynd fjölskyldu sinnar og !egar hann var ungur 

skrifa"i hann „Béla von Bartók” á tónlistarhandrit sín.  #egar hann giftist í anna" sinn 

ári" 1923 var hann titla"ur szuhafoi Bartók Béla. 

 #rátt fyrir a" tónlistaruppeldi Bartóks haf"i veri" algjölega !$skt hneig"ist hluti 

af honum til ungversks !jó"ernisma.  Hann af!akka"i til dæmis styrk til náms vi" 

Hochschule der Musick í Vín svo hann gæti stunda" nám vi" Tónlistarakademíuna í 

Búdapest, sennilega a" hluta til af !jó"ernislegum ástæ"um.  Samt sem á"ur !ótti 

Bartók borgin vera of !$sk fyrir sinn smekk.  Bartók og Kodály fluttu til Búdapest úr 

sveit rétt fyrir aldamótin 1900 og fór !a" nokku" í taugarnar á !eim a" !$ska var 

tungumál listarinnar í borginni, og !á sér í lagi tónlistarinnar.  Margir mikilvægir 

tónlistarmenn í borginni, og !ar á me"al kennarar !eirra vi" skólann, tölu"u tæpast 

ungversku og kusu !$sku fram yfir hana sem og meirihluti nemendanna sem a" stórum 

hluta voru #jó"verjar og Gy"ingar.  Bartók tala"i reiprennandi !$sku, en !$ska var 

tungumál Austurríkis sem haf"i kúga" Ungverjaland, og var hún !annig talin hindra 

!róun Ungverjalands og !ar me" sjálfstæ"i !ess.  Jafnvel franska var talin betri !ar sem 

Ungverjaland var ekki undir yfirrá"um Frakklands og oft var sóst eftir frönskum 

menningaráhrifum frekar en !$skum.31 

Í bréfum Bartóks frá árunum 1901 og 1902 kvartar hann undan !ví a" !$ska sé 

tölu" á félagssamkomum og hve miki" sé um !$skumælandi fólk í tónlistargeiranum, 

einkum !á af Gy"ingum.  Hann átti samt í nánu sambandi vi" í !a" minnsta tvo 

tónlistarmenn sem voru Gy"ingar.  Annar !eirra var píanókennarinn hans, István 

Thomán, sem haf"i lært hjá Lizt og hinn var Emma Gruber sem sí"ar giftist Kodály, en 

hún var píanisti og tónskáld.  Í gegnum !au tvö kynntist Bartók bestu 

tónlistarmönnunum í borginni, !ar á me"al starfsfólki tónlistarakademíunnar.  #rátt 

fyrir !essi tengsl sín vi" !au lét hann samt sem á"ur stöku neikvæ" ummæli falla um 

Gy"inga og baktala"i #jó"verja vegna andú"ar sinnar á !$sku í Ungverjalandi. 

 Ári" 1903 byrja"i honum a" gremjast mjög hve litlu máli ungverska skipti vini 

hans og fjölskyldu og hve ó!jó"ernissinnu" !au voru og byrja"i hann a" !jösna 

Magyar menningunni upp á fjölskyldu sína.  Hann fór a" tala vi" mó"ursystur sína 

                                                 
31 Hooker, The political and cultural climate in Hungary at the turn of the twentieth century, The 
Cambridge companion to Bartók, 16-17 
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eingöngu á ungversku sem hún skildi ekki nægilega vel og hann !tti eftir "ví a# systir 

hans yr#i köllu# Böske, sem var ungverska styttingin á Elizabeth, í sta# Elzu, sem var 

"!ska gælunafni# sem hún haf#i gengi# undir.  Á lokatónleikunum sínum klæddist 

hann "jó#legum ungverskum búningi sem vinir hans reyndu án árangurs a# fá hann 

ofan af og hann var í sömu fötum "egar svítan hans Kossuth var frumflutt ári# 1904.  

Hún vakti mikil vi#brög# og mótmæltu margir austurrískir me#limir hljómsveitarinnar 

"ví hve illa Bartók haf#i afmynda# "jó#söng Austurríkis, Gott erhalte.  Hins vegar 

voru ungverskir tónlistarmenn og gagnr!nendur himinlifandi me# verki# og kvá#u "a# 

yfirfullt af ekta ungverskum anda og Bartók var sag#ur vera fyrsta ekta ungverska 

sinfóníska tónskáldi#.32 

 Í tónsmí#um sínum frá 1902 til 1907 var Bartók óme#vita# ungverskur, enda 

undir áhrifum verbunkos stílsins, og vi#hélt Magyar tónlistarvenjum sí#ara tímabils 

Lizts.  Hann átta#i sig "ó fljótlega á "ví hve takmarkandi verbunkos stíllinn var enda 

blanda#ist hann illa vi# póstrómantíska tónmáli#. $rátt fyrir a# hann léti af rómantíska 

ungverska stílnum skaut verbunkos andinn samt sem á#ur upp kollinum í tónlist hans 

alla ævina.  Sá hluti tónlistar hans var# a# tákni "jó#arinnar.  Hann var samt sem á#ur 

me#vita#ur um a# verbunkos stíllinn væri ekki hinn sanni ungverski stíll og í 

sjálfsævisögu sinni frá árinu 1921 segir hann: 

 

„Ég átta!i mig á "ví a! ungversku stefin sem oft eru ranglega talin "jó!lög 

og eru í raun meira e!a minna ómerkileg "jó!leg listræn lög, eru ekki 

sérlega a!la!andi og "ess vegna byrja!i ég ári! 1905 a! leita a! tónlist 

bænda sem fram a! "eim tíma var algjörlega órannsöku!.” 

 

$a# atvik sem marka#i "essi tímamót hjá Bartók ger#ist ári# 1904 í Gerlice puszta.  $ar 

heyr#i hann ekta transylvanískt "jó#lag sungi# af ungri konu.  Hann skrifa#i systur 

sinni: 

 

                                                 
32 Hooker, The political and cultural climate in Hungary at the turn of the twentieth century, The 
Cambridge companion to Bartók, 17-18 
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„Ég er kominn me! n"ja áætlun:  Ég ætla a! safna ungversku #jó!lögunum 

og lyfta #eim á æ!ra plan listisöngva me! #ví a! útbúa #eim hinn allra 

besta píanóundirleik“.   

 

Sumari! 1906 byrja!i Bartók "ví a! safna "jó!lögum í sveitum landsins ásamt 

tónskáldinu Kódaly.  Til a! byrja me! var hann a! leita a! fallegum söngvum til "ess 

a! nota í tónsmí!um sínum og hann var ekki a! velta fyrir sér neinum vísindalegum 

spurningum sem vi!komu "jó!lagasöfnun.  #jó!lagahef!in í "orpunum átti undir högg 

a! sækja vegna gervi"jó!laganna sem ur!u vinsæl í landinu vegna flökkuleikhópa og 

sígaunahljómsveita.  D$rmætur hluti tónlistararflei!arinnar heyr!ist a!eins me!al eldri 

kynsló!arinnar og mikil hætta var á a! "essi arflei! myndi deyja út.  Til "ess a! auka 

skilning sinn á ungverskum "jó!lögum byrja!i hann einnig a! safna slóvöskum og 

rúmenskum "jó!lögum og fljótlega var hann farinn a! safna meira af tónlist "a!an en 

frá Ungverjalandi.33  Hann n$tti sér hljó!upptökutæknina vi! söfnun sína sem "á var 

n$lunda en me! henni gat hann fanga! sérkenni hvers lags og söngvara mun betur en 

me! hef!bundinni nótnaskrift.34 

Ári! 1906 gáfu Bartók og Kódaly út safn 20 ungverskra "jó!laga í útsetningum 

sem voru mjög óhef!bundnar og vöktu lítinn áhuga hjá almenningi.  #etta var "a! 

fyrsta af mörgum skiptum sem n$jum verkum Bartóks var hafna! af almenningi e!a 

"eim sem sáu um flutning tónlistar.  Sumir gagnr$nendur ré!ust á framúrstefnuna í 

tónlist hans og köllu!u hana bæ!i ljóta og óungverska.35 

Ári! 1911 skrifa!i Bartók ritger!ina Um ungverska tónlist.  #rátt fyrir a! hann 

skrifi "ar frá mjög vísindalegu sjónarhorni leynir markmi! hans a! sannfæra almenning 

um gildi elstu ungversku "jó!laganna sér ekki.  Í ritger!inni sést einnig hvernig 

"jó!arbrot og stéttaskiptin "ess tíma gengs$r!i verkefni!: 

 

„Á me!al laganna má finna fjöldamarga söngva sem sígaunar fengu 

lána!a frá slóvenskum nágrönnum sínum og a!lögu!u sér og runnu #au 

                                                 
33 Erdely, Bartók and folk music, The Cambridge companion to Bartók, 27 
34 Burkholder, A history of western music, 829 
35 Hooker, The political and cultural climate in Hungary at the turn of the twentieth century, The 
Cambridge companion to Bartók, 18 
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svo inn í ungverska !jó"lagatónlist fyrir tilviljun.  Hin hrokafulla Magyar 

yfirstétt lítur til !essara söngva me" !jó"ernislegum áhuga og skyldurækni.  

Á sama tíma finnst !eim hinar n#uppgötvu"u, d#rmætu, ævafornu Magyar 

laglínur frá Transylvaníu vera óskiljanlegar og skrítnar. . . $eir hvorki 

skilja né elska !essa !jó"lagatónlist sem svo sannarlega er komin frá !eim 

sjálfum“. 

 

Í !essum stutta kafla má sjá margt sem var einkennandi fyrir !etta tímabil.  Má 

!ar nefna hve miki" ungversk menning átti ö"rum !jó"arbrotum a" !akka, hræsnina 

sem falin var í sumum !jó"ernislegum áhuga og sinnuleysi efri stéttanna gagnvart lægri 

stéttum.36 

#egar Bartók blanda"i !jó"lögunum saman vi" hina hef"bundnu klassísku tónlist 

lag"i hann áherslu á hva" tónlistarhef"irnar tvær áttu sameiginlegt á sama tíma og hann 

lag"i áherslu á hva" væri mest einkennandi fyrir hvora fyrir sig.  Bá"ar hef"irnar notast 

vi" tónmi"ju, díatóník og $msa skala.  #ær notast vi" einnig laglínur og mótíf sem eru 

endurtekin og ger" tilbrig"i vi".  Samkvæmt klassísku hef"inni nota"ist Bartók svo vi" 

kontrapunkt og hef"bundin atri"i eins og fúgur og sónötuformi".  Úr 

!jó"lagatónlistinni n$tti hann sér flókna ritma, ör taktskipti, kirkjutóntegundir, 

blanda"a skala og skreyttar laglínur.  Me" !ví a" leggja mikla áherslu á alla !essu ólíku 

!ætti skapa"i Bartók tónlist sem var kontrapúntístk snúnari en tónlist Bachs og meira 

skreytt og ritmískt flóknari en !jó"lagatónlistin sjálf. 

Sem dæmi um !etta má nefna verki" Tónlist fyrir strengi, slagverk og selestu.  

Fyrsti kaflinn !ar er flókin fúga og annar kaflinn er í sónötuformi.  #ri"ji kaflinn notast 

vi" tónefni úr fyrsta kaflanum og lokakaflinn er rondó !ar sem fúgustefi" er búlgarskur 

dans og kemur til sögu aftur og aftur í breyttri mynd.37 

 Hægt er a" skipta tónsmí"um Bartóks ni"ur í 3 tímabil sem spretta út úr tveggja 

ára stö"nun tímabilsins á undan.  Fyrsta tímabili" var hi" rómantíska námstímabil !ar 

sem Bartók studdist vi" listrænu dægurlögin og verbunkos stílinn.  Næsta tímabili" 

einkenndist af uppgötvun og notkun á ekta !jó"lögum !jó"arbrotanna í Ungverjalandi.  

                                                 
36 Hooker, The political and cultural climate in Hungary at the turn of the twentieth century, The 
Cambridge companion to Bartók, 22-23 
37 Burkholder, A history of western music, 832-834 
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!ri"ja og seinasta tímabili" einkenndist af sameiningu tónmáls austur evrópskrar 

#jó"lagatónlistar og tónsmí"atækni vestur evrópskra meistara en #ar ná"u tónsmí"ar 

Bartóks hva" mestu flugi.38 

  

!

!

!

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Suchoff, Béla Bartók, a celebration, 3 
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Jón Leifs og Béla Bartók áttu fjöldamargt sameiginlegt eins og fram hefur 

komi!. "eir voru bá!ir miklir #jó!ernissinnar sem kom me!al annars í ljós í ákvör!un 

#eirra hvar #eir ákvá!u a! mennta sig.  Bartók neita!i a! fara til Vínar og Jón vildi ekki 

fara til Kaupmannahafnar.  Löngun #eirra til a! slá ferskan #jó!legan tón sem svar vi! 

andú! #eirra á erlendum yfirrá!um leiddi #á a! #jó!lögunum sem #eir heillu!ust mjög 

af. "eir einsettu sér a! var!veita #au me! #ví a! safna #eim og fer!u!ust #eir um og 

tóku upp #jó!lög sem fólk söng fyrir #á. Oft mætti #eim skilningsleysi og oftar en ekki 

hrein andú! á starfi #eirra og tónlist.  "eir skrifu!u bá!ir greinargó!ar ritger!ir um 

#jó!lögin til a! vekja fólk til vakningar um #ann hluta menningararfs síns og leyndi 

ákafinn sér ekki í skrifum #eirra. Ári! 1911 skrifa!i Bartók Um ungverska tónlist og 

ári! 1922 birtist Íslenskt tónlistare!li í Skírni hér á Íslandi.  "eir útsettu #jó!lögin og 

ger!u #au a!gengilegri almenningi á $msan hátt og tileinku!u sér einkenni #eirra í 

tónsmí!um sínum og eru #eir í dag fyrst og fremst #ekktir sem mjög #jó!leg tónskáld.  

 "rátt fyrir a! #eir bygg!u bá!ir tónlist sína á #jó!lögum var hún engu a! sí!ur 

gjörólík enda svífur ekki sami andinn yfir vötnum í #jó!lagatónlist landanna tveggja.  

Íslensku #jó!lögin eru oft #ung og kaldranaleg á me!an a! #au ungversku eru oftar en 

ekki leikandi létt og hrö!.  Tónlist #eirra bar #ess merki auk #ess sem Bartók n$tti sér 

mun frekar hef!bundnar tónsmí!aa!fer!ir eins og kontrapunkt, fúgur og sónötuformi!.  

Hann da!ra!i einnig vi! fleiri stílategundir en Jón sem fljótlega festist í #eim 

kaldranalega stíl sem var! a! hans einkennismerki. "a! var helst snemma á ferlinum 

sem einhvers konar kontrapunktur heyrist í verkum Jóns og má #ar nefna kantötuna 

"jó!hvöt og Eddu I.    

"a! er kannski ekki a! undra a! áhrifa Jóns gætti ekki í tónsmí!um annarra 

lengi vel eftir lát hans, sér í lagi í ljósi #ess a! tónlist hans naut engrar vi!urkenningar á 

sínum tíma og lá óhreyf! áratugum saman.  Enn #ann dag í dag bí!a nokkur stórvirki 

hans eftir a! ver!a flutt í fyrsta sinn og má #ar nefna Eddu óratóríur númer 2 og 3.  Á 

sí!asta áratug hefur vegur Jóns Leifs fari! mjög vaxandi og haft #ó nokkur áhrif á 

íslensk tónskáld eftir a! áhugi á honum  vakna!i á n$ og frambo! á tónlist hans á 

geisladiskum jókst svo um muna!i.  Bartók hefur hins vegar haft mun meiri áhrif á 
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vestræna tónlistarsögu og er af mörgum talinn eitt af !remur stærstu tónskáldum 20. 

aldarinnar ásamt Stravinsky og Schoenberg. 

 

 

Egill Gu!mundsson 

______________________ 
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