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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í Skapandi tónlistarmiðlun. Óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 

 



Útdráttur 

Béla Bartók var eitt helsta tónskáld Ungverja á 20. öld. Eftir hann liggur fjöldi tónverka, bæði 

hljómsveitarverk, konsertar, kammertónlist, verk fyrir píanó og ein ópera. Á meðal tónsmíða 

eftir hann er píanóskólinn Mikrokosmos, „lítill heimur“ stuttra tónsmíða fyrir byrjendur sem 

þyngjast smátt og smátt og verða loks efni til kennslu á framhaldsstigi. Lögin eru 153 og 

skiptast í sex bækur. Hér verður upphafið að Mikrokosmosi rakið og hvernig hugmyndin að 

honum kviknaði. Nokkur laganna verða greind og kafað í einkenni þeirra. M.a. má sjá ljóslega 

áhrif ungverskra þjóðlaga sem Bartók safnaði sem og þjóðlögum annarra þjóða í Mið- og 

Austur-Evrópu. Samanburður verður gerður á þessum píanóskóla Bartóks og öðru kennsluefni 

frá 20. og 21. öld og sérstaða Mikrokosmosar skoðuð í því ljósi. Bartók var sjálfur þaulvanur 

píanókennari og verða kennsluaðferðum hans lýst hér og vitnað í nemendur hans.  

Mikrokosmos er ekki aðeins skóli í píanóleik. Í honum endurspeglast hugmyndir Bartóks í 

tónsmíðum og opna glugga inn í heim hans sem tónskálds.     
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Inngangur  

Píanókennurum er falið það verkefni að finna spennandi kennsluefni fyrir nemendur sína. 

Efnið þarf að hæfa hverjum og einum og vekja áhuga nemandans. Úr mörgu er að velja, bæði 

æfingum og lögum. Kennarinn þarf að gæta þess að þetta tvennt sé jafnt á vogarskálunum svo 

nemandanum fari fram og geti tekist á við sífellt erfiðari og skemmtilegri viðfangsefni. 

  Flestir hljóðfæraleikarar kannast við ungverska tónskáldið Béla Bartók. Á meðal verka 

hans er stór lagaflokkur sem nefnist einu nafni Mikrokosmos. Tónskáldið hugsaði flokkinn 

sem kennsluefni í píanóleik fyrir byrjendur. Hér verður fjallað um þetta tiltekna verk og 

sérstöðu þess á meðal annarra píanóskóla. Uppruni laganna verður rakinn og hvað það var 

sem ýtti tónskáldinu af stað. Gerður verður samanburður á Mikrokosmosi og öðru nýlegra 

kennsluefni og reynt að sýna í hverju sérstaða píanóskóla Bartóks liggur.  

  Bartók var sjálfur þaulvanur píanókennari. Hér verður kennsluaðferðum hans lýst og 

vitnað í nemendur hans. Í verkum sínum sótti Bartók víða innblástur. Mest áhrif á stíl 

tónskáldsins höfðu rannsóknir Bartóks á ungverskum þjóðlögum sem og á þjóðlögum annarra 

Austur-Evrópu þjóða. Áhrifin sjást greinilega í Mikrokosmosi. Þar má finna lög í fjölbreyttum 

þjóðlagastíl ólíkra landa. Athygli vekur hversu frjálslega tónskáldið fer með tóntegundir. 

Haldið er úr einni tóntegund í aðra og kirkjutóntegundir og pentatónstigar stinga sífellt upp 

kollinum. Bartók lék sér einnig að mismunandi hrynjandi. Þannig er Mikrokosmos eins og 

lítil tilraunastofa þar sem ægir saman þjóðlegri tónlist frá Mið- og Austur-Evrópu og 

persónulegum stíl Béla Bartóks 

 

1. Æviágrip 

Béla Bartók var ungverskt tónskáld og píanóleikari sem fæddist árið 1881 og varð þekktur 

fyrir að vera eitt helsta tónskáld Ungverja á 20. öld. 

Hann fékk mikla hvatningu í æsku til þess að leggja stund á tónlist og þá sérstaklega að spila á 

píanó. Aðeins fjögurra ára gamall byrjaði móðir hans að kenna honum á hljóðfærið. Áhugi 

hans á tónsmíðum kviknaði mjög snemma og þegar hann var aðeins sjö ára gamall kom í ljós 

að hann var með absolút heyrn. 

Fyrstu tónsmíðar hans voru dansar á borð við valsa, sveitadansa (Ländler), masúrka og polka 

sem hann nefndi oft í höfuðið á vinum eða fjölskyldumeðlimum. Hann byrjaði snemma að 

koma fram opinberlega og skeytti oft inn á milli eigin tónsmíðum.  

Bartók var aldrei við góða heilsu. Hann glímdi við ýmsa sjúkdóma sem barn, þar á meðal 

alvarleg veikindi í lungum. Þrátt fyrir veikindin sótti hann um í tónlistarháskóla Vínarborgar 

og í Franz Liszt-Akademíunni og sýndu báðir skólar mikinn áhuga á að veita honum 



inngöngu. Bartók ákvað að læra í Búdapest og hóf nám hjá prófessor István Thomán á píanó 

og János Kössler í tónsmíðum. Bartók líkaði kennsla Kösslers illa; fannst hann ekki veita sér 

nægan innblástur. Það skýrir kannski að tónsmíðar hans vöktu síður athygli en leikni hans við 

píanóið. Síðar á ferli sínum sem tónskáld varð hann fyrir áhrifum frá fjölbreyttri vestrænni 

tónlist. Bartók var upphaflega mjög hrifinn af tónsmíðum Richards Strauss og Franz Liszts. 

Síðar hreifst hann af Debussy, Stravinsky og Schönberg og tónlistinni sem þeir sömdu.  

Afstaða hans til eigin tónsmíða breyttist mikið þegar leið á ferilinn. Hann heillaðist sem ungur 

maður af tónsmíðum Beethovens en síðar fór hann að líta æ meira upp til barrokktónsmíða 

J.S. Bachs. Þá höfðu ungversku þjóðlögin mest áhrif á hann og þjóðlagaarftur fleiri þjóða í 

Austur-Evrópu.  

  Bartók fannst hann skorta frumleika og sérstöðu og hafði mikla löngun til að eigna sér 

stíl sem hafði ungverskan kjarna. Hann rannsakaði tónlist ungversks sveitafólks og 

þjóðarbrota innan ungverska keisaraveldisins. Hann safnaði fyrstu ungversku lögunum árið 

1906 en síðan bættust við lög frá Slóvakíu, Rúmeníu, Serbíu og Búlgaríu. Honum þótti 

munurinn á ungversku lögunum eftir landshlutum áhugaverður: honum fannst hann rekast á 

tónlisterlegar „mállýskur“. Þannig gat sama lagið verið mjög mismunandi eftir bæ eða 

landshluta, allt eftir hefðinni á hverjum stað. 

Þjóðlögin voru Bartók ekki aðeins gott efni í útsetningar heldur voru þau ekki síður innblástur 

fyrir nýjar tónsmíðar. Sérstaða þjóðlaganna fólst í því hversu melódísk þau voru og 

hrynjandin fjölbreytt.1 Béla Bartók tókst að skapa sér sinn eigin stíl í tónsmíðum sem þykir 

mjög sérstakur og skýr. Sjálfur sagði hann að tónsmíðar sínar tækju mið af ungversku 

þjóðlögunum. Þau skiptust oft í mislangar hendingar og tónbilin í laglínunni væru mjög 

fjölbreytt, ekki bara tvíundir og þríundir eins og oftast eru í þjóðlögum heldur líka ferundir og 

sjöundir. Mjög algengt er að lögin endi á fallandi ferund. Lögin eru mörg í gömlum 

kirkjutóntegunum og þótti Bartók það losa sig undan „ofríki dúr og moll-kerfisins“.2 

Tónlist Bartóks hefur alltaf einhverja tónmiðju. Þótt hún sé ómstríð og krómatísk liggur alltaf 

einhver ákveðin tóntegund til grundvallar.3 

  Sígaunatónlist var mjög vinsæl hjá borgarbúum á þessum tíma. Þar stóðu menn í þeirri 

trú að hún væri þjóðlagatónlist Ungverja.4 Béla Bartók og félagi hans Zoltán Kódaly vissu 

                                                           
1 Gillies, Béla Bartók. 

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000040686#omo-9781561592630-e-0000040686 
 
2 Árni Heimir Ingólfsson, Saga Tónlistarinnar, 494 
3 Árni Heimir Ingólfsson, Saga Tónlistarinnar, 494 
4 Gillies, Béla Bartók  



hins vegar betur. Sígaunatónlistin var aðeins Vestur-evrópsk tónlist sem sígaunar léku á sinn 

ákveðna hátt. Ungversku þjóðlögin voru af allt öðrum toga. Þau áttu uppruna sinn að rekja 

austan úr Asíu, þaðan sem Ungverjar komu fyrir um 1100 árum. 

Bartók skipti ungversku þjóðlögunum í þrjá flokka: laglínur í fornum stíl, laglínur í nýjum stíl 

og blendinga. Í eldri stílnum voru bæði hægar og hraðar laglínur. Bartók líkti hægari 

laglínunum við söngles þar sem hrynjandin er frjálslegri og laus við reglubundna 

taktskiptingu. Þau eru oft í pentatónískri tóntegund. Í hraðari lögunum er hrynjandin stöðug 

og ákveðin og tengist oft líkamlegri athöfn t.d. vinnu á akrinum eða dansi. Eitt af einkennum 

laganna í nýjum stíl er öfug punktering í dans- eða göngutakti. Þessa öfugu punkteringu má 

rekja til ungverska tungumálsins. Áherslan er alltaf á fyrsta atkvæði og stutt atkvæði geta því 

haft áherslu eins og í íslensku. Bartók þótti gömlu lögin miklu fjölbreyttari og þótti leitt að 

þau höfðu vikið fyrir þeim nýju: 

Áður áttum við lög sem tengdust ákveðnum athöfnum, mér liggur við að segja helgiathöfnum: 

þetta voru brúðkaupssöngvar, uppskerulög, líksöngvar, ákveðin tegund jólalaga, 

stríðnissöngvar, barnalög, söngvar í leik... Nýju lögin...eru ávallt sungin af mörgum í einu, 

einradda, hvort heldur við vinnu eða á göngu, t.d. þegar hermenn marsera eða þegar verkafólk 

heldur heim af akrinum. Þetta eru einnig danslög – leikin af þorpssígaunum – eða sungin við 

gamanvísur. Fjölbreytileiki fyrri tíma hefur vikið fyrir einni einfaldri laggerð.5 

2. Bartók sem kennari 

Nemendur Bartóks hafa lýst því hvers konar kennari Bartók var. Ernö Balogh var nemandi 

Bartóks á árunum 1909 til 1915. Balogh sagði að allir nemendur hans hefðu litið upp til 

kennara síns og elskuðu snilligáfu hans og djúpstæða þekkingu á hverri einustu hendingu 

tónlistarinnar. Hann var blíður og kurteis í framkomu, hafði mikinn skilning á tónlistinni og 

með skýrri rökhugsun útskýrði hann öll smáatriði af miklum sannfæringarkrafti. Hann var 

sanngjarn í kennslu sinni, en gat þó ekki leynt óánægju sinni með þá nemendur, sem honum 

fannst ekki vera nægilega hæfileikaríkir.  

  Það sem einkenndi kennslu Bartóks var að hann hugsaði alltaf um tónlistina fyrst og 

spilamennskuna síðan. Hann útskýrði uppbyggingu tónsmíðarinnar og ásetning tónskáldsins, 

undirstöðu tónlistarinnar og mikilvægi hendingamótunar. Hann hafði endalausa þolinmæði til 

að útskýra hvernig mætti móta tónlistina, bæta ásláttinn og pedalnotkun Hann lagði mikla 

áherslu á að hrynjandin væri sem nákvæmust og að ryþmísk hlutföll væru sem skýrust ásamt 

því að áslátturinn og áherslurnar á hverja nótu hæfðu verkinu. Að mati Györgys Sándór var 

                                                           
5 Gunnsteinn Ólafsson, Leiðin til Allegro Barbaro 



Bartók ótrúlega frumlegur og fær píanisti. Hann talaði lítið um tækni en lagði mikla áherslu á 

að æfa sig heima. Aðspurður hvernig maður ætti að æfa sig settist hann sjálfur við hljóðfærið 

og spilaði sína túlkun á verkinu. Eitt sinn þegar Sándór spilaði sónötu eftir Liszt fyrir kennara 

sinn, hrósaði Bartók honum fyrir flutninginn, settist við hljóðfærið og spilaði verkið á sinn 

máta. Þessi kennsluaðferð hefur verið staðfest aftur og aftur af nemendum hans og þeim sem 

urðu vitni að kennslu Bartóks. Þessa aðferð lærði hann hjá kennara sínum, Thomán og hafði 

gagnast honum vel. Þannig lagði Bartók alltaf meiri áherslu á að leita leiða í túlkun frekar en 

að leysa tæknileg vandamál. Þótt hann hafi verið sagður virtúósískur píanisti vöktu virtúósísk 

tækniatriði ekki áhuga hans. Tónlistin skipti hann öllu máli.6 

3. Mikrokosmos verður til 

Í mars 1908 fékk Bartók samning við útgáfufyrirtæki Károlys Rozsnyai til að gefa út Fjórtán 

bagatellur op. 6. Rozsnyai þessi vildi gjarnan að Bartók sæi um kennsluútgáfu á Veltempraða 

hljómborði Bachs. Hann gaf einnig út Tíu auðveld lög BB51 (1908) og fyrsta stóra safn 

Bartóks af þjóðlagaútsetningum, Gyermekeknek eða Fyrir börn (1908-1910) sem innihélt 42 

slóvakísk og 43 ungversk þjóðlög. Markmið Bartóks var að kynna fyrir ungum píanistum 

einfaldleika og fegurð þjóðlaganna. 

  Erich og Elma Doflein þróuðu í Þýskalandi á fyrri hluta 20. aldar, skóla í fiðluleik sem 

heitir Geigenschulwerk eða einfaldlega Fiðluskóli. Doflein hjónin báðu um leyfi Bartóks til að 

mega hafa nokkur laga hans úr Gyermekeknek í kennslubókinni. Bartók þótti hugmynd 

fiðlukennaranna forvitnileg og vildi gjarnan semja fleiri verk sem innihéldu einfalda 

þjóðlagatónlist frá fleiri þjóðum, til dæmis Serbíu, Úkraínu og Arabíuskaganum, en einnig 

Slóvakíu og Ungverjalandi. Bartók samdi 44 fiðludúó árið 1931 að beiðni Doflein-hjónanna 

sem hann hugsaði fyrst og fremst sem kennsluefni en ekki til tónleikahalds.  

Þegar Bartók sá hvernig Doflein-hjónin fléttuðu lög hans úr Gyermekeknek inn í fimm binda 

fiðluskóla sinn (1932) langaði hann að þróa sinn eigin píanóskóla sem hann síðar kallaði 

Mikrokosmos.7 Orðið mikrokosmos mætti þýða sem heim verka í lítilli örveröld eða 

einfaldlega heim barnanna. 

  Upphafið að Mikrokosmosi má rekja til píanónáms sonar Bartóks, Péter Bartók hjá 

föður sínum. Þegar drengurinn náði níu ára aldri árið 1933, ákvað Bartók að kenna honum 

píanóleik, alveg frá grunni. Hann notaðist ekki við hefðbundinn píanóskóla og tækni heldur 

lét hann son sinn syngja fyrst um sinn. Síðar spunnu þeir æfingar, sem voru að einhverju leyti 

                                                           
6 Bayley, The Cambridge Companion to Bartók, 92-95. 
7 Gillies, Béla Bartók, „1926-34“.  



til að æfa sjálfstæði fingranna. Í miðjum tímum settist Bartók oft við skrifborð sitt og skrifaði 

niður stuttar æfingar sem hann lét Péter síðan greina strax og læra fyrir næstu kennslustund. 

Kennslustundirnar með Péter voru tónskáldinu mikil hvatning til að semja fleiri auðveld lög 

til kennslu. Lögunum fjölgaði svo ört að Péter átti erfitt með að halda í við þau. Að lokum 

raðaði Bartók lögunum upp í röð eftir erfiðleikastigi til þess að gefa þau út á bók sem við 

þekkjum nú sem Mikrokosmos og inniheldur alls 153 lög. Bækurnar má nota í heild sinni 

alveg frá því nemandinn byrjar að læra og þangað til hann er lengra kominn í námi sínu. Efnið 

hentar bæði yngri og eldri nemendum.8 

3.1 Uppbygging Mikrokosmosar 

Mikrokosmos bækurnar eru byggðar þannig upp að farið er yfir helstu tæknilegu atriði sem 

verða á vegi byrjenda í píanóleik. Það sem er ólíkt með Mikrokosmosi og hefðbundnu 

píanókennsluefni er að engar sérstakar leiðbeiningar fylgja varðandi  píanótækni eða grunn í 

tónfræði. Kennaranum er ætlað að fara yfir þann hluta píanókennslunnar og er það á ábyrgð 

kennarans að kenna nemandanum tækniæfingar sem henta hverju sinni. Röðin á lögunum er 

aðeins tillaga tónskáldsins og er kennarinn ekki skyldugur að fara eftir nákvæmlega þeirri röð 

sem lögin eru í. Í fyrstu fjórum bókunum má reyndar finna tækniæfingar aftast í bókunum 

sem viðauka. Röðin á lögunum er aðeins tillaga tónskáldsins og kennarinn er ekki skyldugur 

til að fara eftir þeirri röð.  

  Efni Mikrokosmosar er mikið að vöxtum. Nemendur þurfa augljóslega mislangan tíma 

til þess að fara í gegnum allt efnið. Bartók mælti með því að annað efni yrði notað samhliða 

Mikrokosmosi og nefndi hann Nótnabók Önnu Magðalenu Bach sem dæmi, þá sérstaklega 

meðfram fjórðu bók Mikrokosmosar. Lagavalið er algjörlega frjálst og undir kennaranum 

komið að velja þau lög sem hann telur henta hverju sinni. Tempóin við hvert lag eru líka 

frjálsleg og einungis tillaga tónskáldsins, sérstaklega í fyrstu þremur bókunum. Eftir því sem 

líður á efnið verður tempóið ósveigjanlegra og í síðustu tveimur bókunum ætti tempóinu sem 

upp er gefið að vera fylgt eins nákvæmlega og hægt er.9  

3.2 Lög Mikrokosmosar 

Fyrsta bók Mikrokosmosar byrjar á einföldum lögum. Lengdargildi nótnanna eru hálfnótur og 

heilnótur og takturinn er fjórskiptur. Bækurnar eru ekki settar upp eins og kennsluefni ætlað 

börnum. Fyrir lengra kominn píanista líta lögin út eins og æfingar í blaðlestri eða tækni. 

Ef kafað er dýpra í lög Mikrokosmosar má finna ýmsar óvenjulegar en fallegar laglínur.

                                                           
8 Béla Bartók, Mikrokosmos vol. 1, 4. 
9 Béla Bartók, Mikrokosmos vol. 1, 8.  



 

Mynd 1. Fyrstu lög Mikrokosmosar eru sex einradda lög.  

Fyrstu lög Mikrokosmosar eru sex einradda lög. Yfirleitt eru börn ekki látin spila með báðum 

höndum samtímis fyrst um sinn. Miðja hljómborðsins er oftast byrjunarreitur nemandans svo 

það er tilbreyting að byrja með tvær áttundir á milli handanna.  

Hver kennari hefur sína leið til að kenna sínum nemendum. Ýmsum aðferðum má beita til 

þess að kenna ungu barni lögin úr fyrstu bók Mikrokosmosar. Það er undir kennaranum komið 

að velja þá leið sem hentar hverjum nemanda fyrir sig. Dæmi um aðferðir sem hægt er að nota 

til að kenna algjörum byrjanda lagið er að spila það fyrst og leyfa nemandanum síðan að 

herma eftir án þess að hafa nóturnar fyrir framan sig. Gott er að sýna nemandanum sitt hvora 

höndina fyrst, þá getur kennarinn sýnt hvaða fingur slær efstu nótu lagsins og hvaða fingur 

slær þá neðstu. Önnur leið sem Bartók virðist hafa verið mjög hlynntur er að kenna barninu að 

syngja lögin fyrst um sinn. Það er góð leið til að æfa tónheyrn og að geta spilað eftir eyranu.  

Ef um er að ræða lengra kominn nemanda sem kann nú þegar að lesa nótur væri áhugavert að 

fara í gegnum bækurnar á annan hátt. Bækurnar henta vel þeim nemendum sem vilja eitthvað 

meira en að læra bara á píanó og eru tónsmíðalega þenkjandi.  

3.3 Notkun kirkjutóntegunda 

Bartók notar mjög snemma aðrar tóntegundir en einungis dúr og moll. Kirkjutóntegundir eru 

mjög áberandi í Mikrokosmosi. Strax í fyrstu bókinni koma tvær þeirra fyrir, dóríski og 

frýgíski tónstiginn. Aftast í bókinni eru útskýringar við lög sem merkt eru með stjörnu. Þar 

má finna útskýringu við lag númer 32, sem heitir einfaldlega „Í dórískum tónstiga“. Dóríski 

tónstiginn er formerkjalaus frá d, en í þessu tiltekna lagi er hann frá c og því með tveimur 

lækkunarmerkjum, es og b. Þannig í raun er hann moll-tónstigi með stórri sexund og lítilli 

sjöund. Kirkjutóntegundirnar voru notaðar frá miðöldum og fram á 17 öld. Eftir tíma J.S. 

Bachs fóru þær að fjara út og dúr- og moll-tónstigarnir tóku nánast alveg við. Í þjóðlagatónlist 

frá Austur-Evrópu og Asíu eru kirkjutóntegundirnar þó mjög áberandi og hafa ávallt verið 

notaðar í tímans rás. Frýgíski tónstiginn kemur fyrir í lagi númer 34 í fyrstu bókinni og er 

hann einnig útskýrður aftast í bókinni. Frýgíska tónstigann má greina sem moll tónstiga með 

lítilli tvíund, lítilli sexund og lítilli sjöund, en hann er formerkjalaus frá tóninum e.  



 

Mynd 2. „Dúr og moll“  

Í annari bókinni er lag sem heitir einfaldlega „Dúr og moll“. Lagið er mjög sérstök leið til 

þess að kynna dúr og moll tónstigana því það hljómar eins og það sé hvorki í dúr né moll.  

Við nánari skoðun kemur í ljós að hægri hönd leikur í f-moll og vinstri höndin í lýdískri 

kirkjutóntegund frá f.   

  Bartók þótti mjög áhugavert að uppgötva pentatóníska tónstigann í ungversku 

þjóðlögunum. Pentatóníski tónstiginn er fimm nótur þar sem tónbilin eru ýmist stórar tvíundir 

eða litlar þríundir. Tónstiginn er mikið notaður í Asíu, ekki síst í Kína, en einnig má finna 

hann hjá Indjánum í Norður-Ameríku og víðar. Ensk þjóðlög eru til dæmis oft undir sterkum 

áhrifum frá pentatóník ef vel er að gáð, til dæmis í laginu Down by the Salley Gardens.  

Ungverjar eiga rætur sínar að tekja til Mið-Asíu og þaðan koma pentatónísk áhrif í þjóðlög 

þeirra.  

 

Mynd 3. Lag númer 61 er í pentatónískri tóntegund 

3.4 Spilað og sungið 

Það virðist hafa verið Bartók mikilvægt að nemendur æfðust snemma í því að spila ásamt 

öðrum. Í annarri bókinni má finna nokkur lög fyrir tvö píanó til dæmis lög númer 43,44 og 55. 

Þetta bendir til þess að Bartók hafi þótti sjálfsagt að það væru tvö píanó í hverri kennslustofu.  

Eins og komið hefur fram þótti tónskáldinu mjög mikilvægt að syngja í kennslunni. 

Nokkrum laganna fylgir meira að segja texti. Lag númer 14 er einradda og hendurnar spila 

samstígt. Lagið heitir „Spurning og svar“. Á milli nótnastrengjanna er svo texti sem fjallar um 

tvo einstaklinga, líklega bændur. Annar þeirra vill fá hrífu hins og er tilbúinn að láta í staðinn 

epli af trénu sínu. Hinn vill ekki láta hrífuna sína af hendi. Líkt og í hrynjanda tungumáls þá 

fer röddin oft upp á við þegar spurt er spurningar. Bartók lætur laglínuna fara upp á við þegar 

spurt er og síðan niður á við þegar svarið kemur. Tónskáldið mælir með því að tveir nemendur 



æfi að syngja lagið saman áður en þeir læra að spila það. Mjög góð æfing er að æfa sig í að 

spila og syngja á sama tíma, fyrir tónheyrn og samhæfingu. Lagið kemur svo aftur fyrir í 

annarri bókinni (lag nr. 65) en þá heitir það „Samtal“. Lagið er nú í nýjum búningi og er eins 

og hefðbundið sönglag með undirleik. Píanóröddin er fimmundir í báðum höndum spilaðar 

stakkató. Bartók gerði sér grein fyrir því að píanónemendum er hollt að æfa sig að spila sem 

fyrst með öðrum hljóðfæraleikurum. 

3.5 Tæknileg atriði 

Mörg laganna eru samin til þess að takast á við ákveðin tæknileg atriði. Bartók þótti 

mikilvægt að báðar hendur væru jafnsterkar og fimar. Í fyrstu bókinni er æft að breyta stöðu 

handarinnar á hljómborðinu. Hún er látin stökkva og hitta á mismunandi staði hljómborðsins 

með mismunandi fingrasetningum. Einnig er æft að spila gagnstígt en það sem mest er æft er 

sjálfstæði fingranna og fingrafimi. Hann fer í atriði eins og að halda niðri einni nótu og spila 

aðrar á meðan, sem krefst mikillar þolinmæði og aga. Í lagi númer 71 í þriðju bók er æfing í 

að spila þríundir, en það getur verið ansi krefjandi að spila slíkar æfingar þannig að þær 

hljómi vel og samtaka. Ásamt því að innihalda mikið af æfingum fyrir fingurna er líka töuvert 

af æfingum sem takast á við atriði tengd tónlistinni sjálfri. Lag númer 104 í fjórðu bók heitir 

„Ferðalag um nóturnar“ og er góð æfing í að tónflytja laglínur. Mikrokosmos inniheldur ekki 

aðeins áhugaverð og öðruvísi lög en þau eru líka góð æfing fyrir heilann. Bartók fer fremur 

geyst af stað og notar laus formerki óspart og ýmsar takttegundir sem eru heldur óalgengar í 

byrjun náms. Að mati Bartóks var nemendum hollt að flókinni nótnaskrift og takttegundum 

strax svo að slík atriði flæktust ekki fyrir þeim síðar í náminu

 

Mynd 4. Á milli nótnastrengjanna er fjórðapartsnóta sem á að vera undirstrikuð með kraftmikilli 

hreyfingu eins og stappi.  

Í lagi númer níu á myndinni að ofan kemur bindibogi yfir takt í fyrsta skipti fyrir í bókunum. 

Stappið á fyrsta slagi annars takst er hugsað til að hjálpa nemandanum að halda réttum takti, 

en einnig til að fá tilfinningu fyrir hrynjandinni.   

  Bartók var undir greinilegum áhrifum frá barokk tónskáldinu J. S. Bachs. Áhrifin sjást 

sérstaklega í lagi númer 79 í þriðju bók, en það lag er tileinkað þýska tónskáldinu. Áhrifin má 



einnig sjá í þeim lögum þar sem hann notar kontrapunkt, laglínur í keðju, speglar laglínur, 

beitir hermiröddun og svo framvegis. Í annarri bókinni má einnig finna nokkra kanóna eða 

keðjusöngva og einn menúett númer 50 sem er líklega eitt af mest spiluðu lögunum úr 

bókunum.  

3.6 Myndlíkingar  

Vinsælt er að nota myndlíkingar í kennsluefni fyrir börn og er Mikrokosmos þar engin 

undantekning. Bartók lét lögin heita nöfnum sem má augljóslega túlka með tónlistinni, til 

dæmis í lagi númer 51 sem heitir „Öldur“. Þar lætur hann styrkleikabreytingar túlka vaggandi 

öldurnar. Lag númer 125 heitir „Bátsferð“. Vinstri höndin spilar veika legato-laglínu sem er 

hægt að túlka sem vatn. Lagið er í anda Debussys.  

Lag númer 63 heitir „Suð“ þar sem hljóðfærið líkir eftir suði í flugu. 

Bartók tekst að búa til mjög sérstakt andrúmsloft með áslætti og áferð laganna. 

Styrkleikabreytingar fara eftir andrúmslofti lagsins. Sem dæmi má nefna lag númer 107 en þar 

eru mjög þéttir hljómaklasar. Með því að spila þá mjög veikt tekst Bartók að búa til afar 

sérstakt og yfirnáttúrulegt andrúmsloft, en lagið heitir „Laglína í þokunni“. Þar má einnig sjá 

áhrif Debussys. Með sterkum áherslum og marcato-merkingum notar hann píanóið eins og 

slagverk. Til dæmis í lagi númer 110 en einnig í dönsunum í búlgarskri hrynjandi í sjöttu bók. 

3.7 Búlgarska hrynjandin 

Bartók notar gjarnan takttegundir sem má finna í þjóðlögum þeirra landa sem hann heimsótti. 

Í fjórðu bók Mikrokosmosar eru tvö lög sem eru í búlgarskri hrynjandi. Það sem einkennir 

hrynjandina er að slögin innan hvers takts eru ójöfn, þ.e. samsetning slaganna í taktinum er 

ekki alltaf eins. Til dæmis í lagi númer 113 sem er í 7/8 er samsetningin 2+2+3 og í lagi 

númer 115 sem er í 5/4 er samsetningin 3+2.  

Lag númer 126 í fimmtu bókinni heitir „Taktskipti“ og byggir einnig á búlgarskri hrynjandi.  

Formið á laginu er AAB. Til að byrja með er tóntegundin mixólýdísk frá c en lagið verður 

ótóntegundabundið í síðari hlutanum. Greina má samt að tónninn c myndar tónmiðju allan 

tímann. Hljómsetning laglínunnar er síbreytileg. Ný formerki skjóta upp kollinum og breyta 

hljómsetningunni hvað eftir annað þannig að endurtekning á A er ekki eins í síðara skiptið. 

Taktskiptingin í A er: 2/4 3/8 3/8 5/8. Þessi sama röð er tvítekin. B byrjar á sömu 

taktskiptingu en verður síðan eingöngu í 5/8. Í B-hluta byrjar laglínan í hægri hendi en færist 

síðan í þá vinstri. Laginu lýkur með stuttum coda; C-dúr hljómur ómar með liggjandi pedal og 

búlgarskri hrynjandi í hægri hendi. 

   



  Síðustu sex lög Mikrokosmosar eru sex dansar í búlgarskri hrynjandi og lögin eru öll 

orkumikil sem einkennir hrynjandina. Fyrsta lagið er í 9/8 eða 4+2+3/8. Það byrjar á 

krómatísku mótífi sem færist í vinstri hendi þegar hægir hönd byrjar að leika laglínuna. Um 

miðbikið kemur stuttur meno vivo kafli. Í lok hans er dýnamíkin komin upp í forte og færist 

þá aukinn hraði í tempóið. Áður en lagið klárast kemur aftur hægur kafli og í þetta skiptið er 

hann enn hægari en áður. Kaflinn er calmo og laglínan er spiluð yfir hljóma sem eru brotnir 

upp. Skyndilega er leikið á sama hraða og í upphafi, áttundir hljóma niður á við í sterkri 

dýnamík og enda með snöggum og sterkum hljómi.  

Annað lagið er í 7/8 og skiptist í 2+2+3/8. Það er leikið stakkató og er auðvelt að ímynda sér 

þjóðdansara í kröftugum dansi meðan lagið er leikið. Í Búlgaríu er þessi tegund af dansi 

kölluð „rachenitsa“. Til að fá skýrar áherslur og láta píanóið hljóma nánast eins og slagverk 

eða hamar merkir Bartók inn martellato (hamrandi) og marcato (með áherslu). Lagið endar 

svo á endurtekningu á fimmund í bassa í mjög veikri dýnamík þangað til að það heyrist varla í 

hljómnum.  

Síðasta lagið í Mikrokosmosi er sjötti dansinn í búlgarskri hrynjandi. Það er í 8/8 og skiptist 

3+3+2/8. Lagið er eitt af vinsælustu lögum Mikrokosmosar og hljómar oft spilað eitt og sér. 

Einnig er það oft spilað í píanókeppnum hérlendis. 

4. Samanburður við annað kennsluefni 

Kennsluefni fyrir byrjendur í píanóleik hefur þróast mikið frá því Bartók bjó Mikrokosmos til. 

Bækur Bartóks eru ekki mikið nýttar til kennslu nú á tímum Ástæðan gæti verið sú að 

bækurnar eru ekki eins aðgengilegar fyrir yngri börn og nýlegt kennsluefni ætlað börnum. 

Mikrokosmos-bækurnar eru hefðbundnar nótnabækur en ekki hannaðar sérstaklega með börn 

í huga, allavega ekki sjónrænt. Nýlegri kennslubækur í píanóleik fyrir ung börn eru yfirleitt 

myndskreyttar með skrautlegum myndum og ítarlegum útskýringum á grunnatriðum sem 

mikilvægt er að þekkja þegar stigin eru fyrstu skrefin í náminu. 

  Dæmi um vinsælt kennsluefni fyrir unga nemendur er píanóskóli Bastiens. 

Blaðsíðurnar í bókinni eru langsniðnar til þess að hægt sé að hafa nótnaskriftina stærri.  Í 

bókinni ætluðum byrjendum er byrjað á því að sýna hvernig sitja skuli við hljóðfærið og stöðu 

handanna. Því er lýst með myndum í lit ásamt útskýringum. Næst er farið í fingrasetningu og 

númerin á hverjum fingri fyrir sig. Í kjölfarið eru leikir og æfingar til að hjálpa nemandanum 

að leggja númer fingranna á minnið. Farið er ítarlega yfir allan grunn og það er ekki fyrr en 

töluvert seinna í bókinni sem hefðbundin nótnaskrift er kynnt til leiks.10 
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  Önnur vinsæl kennslubók er Píanóævintýri (Piano Adventures) gefin út af Faber. 

Fyrsta bókin byrjar á setustöðu við hljóðfærið, handstöðu og svo framvegis, einnig lýst með 

myndum. Síðan er farið í númer fingranna og ýmsar æfingar gerðar til að leggja þau á minnið. 

Síðan eru ásláttar æfingar, bæði á hljómborðið sjálft en líka á lokið. Þá eru leikin lítil lög og 

við hvert lag eru myndir af dýrum eða einhverju öðru sem mætti líkja eftir meðan lagið er 

leikið. Í einu laganna eru til dæmis maurar að grafa sig niður, tákn þess að leikið skuli sífellt 

neðar á píanóið. Fuglar á flugi leiða nemandann til að spila ofar og ofar á hljóðfærinu. Loks á 

blaðsíðu 20 er nótnastrengurinn kynntur til sögunnar og í kjölfarið g- og f- lykill. Síðan eru 

nótnaheitin kynnt og byrjað á mið-c. Síðan eru taktboðar sýndir en mikil áhersla er lögð á að 

læra nótnaheitin og ýmsar tækniæfingar til að æfa áslátt og beitingu handanna.  

  Ein vinsælasta bókin sem kennd er á Íslandi er Píanóleikur eftir Björgvin Þ. 

Valdimarsson. Þar er hefðbundin nótnaskrift strax kynnt til sögunnar og er hún líka 

langsniðin. Lítil æfing á mið-c er á fyrstu blaðsíðunni og örvar sem benda á taktboða og 

taktstrik. Í kössum við hliðina á eru g- og f- lykill og fjórðapartsnóta og þögn. Lítill hundur 

fylgir svo út bókina með stuttum skilaboðum og áminningum til nemandans. Líkt og 

Mikrokosmos inniheldur bókin mörg þjóðlög og leikur Björgvin sér að því að útsetja þau fyrir 

börnin á skemmtilegan máta, á töluvert einfaldari hátt en gert er í  Mikrokosmosi. Í byrjun 

bókar Björgvins eru skilaboð til kennarans um að hann ætti að athuga hvort nemandinn kunni 

að spila eitthvað einfalt lag eftir eyranu. Ef ekki ætti kennarinn að koma honum á sporið. Í 

framhaldinu af því ætti handstaða, fingrasetning og ásláttur að vera lagfærð. Síðan ætti 

nemandinn að semja lítið lag og halda áfram að vinna með síðarnefndu grunnþættina. Að 

lokum bætir hann við að því meira sem hægt sé að leika sér við hljóðfærið, því skemmtilegra 

verði námið!11  

Lokaorð 

Bartók hafði augljóslega sterkar skoðanir á hvernig píanókennsla ætti að vera. Hér er aðeins 

stiklað á stóru í þessu viðamikla kennsluverki Bartóks. Til að kafa dýpra í þann heim þyrfti 

umfangsmeiri rannsókn. Mikrokosmos er einstök heimild um hugarheim Bartóks.  

Bækurnar eru engu öðru kennsluefni líkar. Að mati höfundar væri öllum píanónemendum 

hollt að skoða og læra hluta af Mikrokosmosi. Efnið er ólíkt því hefðbundna efni sem 

píanónemendur eru látnir spila. Lögin eru dýrmæt kynning á því hvað felst í fjölbreyttum 

þjóðlögum Ungverja. Nemendur kynnast annarri menningu en þeirri sem þeir eru vanir að 

heyra. Höfundur hefur enn ekki rekist á píanókennara sem hefur notað Mikrokosmos í heild 

                                                           
11 Björgvin Þ. Valdimarsson, Píanó-leikur. 



sinni til kennslu. Síðustu tvær bækurnar, þær fimmta og sjötta eru vinsælastar en þar eru lögin 

á hærra erfiðleikastigi og verkin heilsteyptari. Áhugvert væri að sjá hvernig kæmi út að kenna 

nemdana Mikrokosmos í heild sinni, alveg frá byrjun. Jafnvel gera rannsókn á hvernig 

þekking nemandans væri frábrugðin þeirra nemenda sem ganga í gengum öðruvsísi nám með 

annarskonar kennsluefni.  
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