
 

Felhívás 

Egy óra Bartókkal 
Kiállítással egybekötött koncertsorozat 

Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából 
a Magyar Tudományos Akadémia  

Zenetudományi Intézetében 
(Budapest, I. Táncsics Mihály u. 7.) 

 
 
A MTA Zenetudományi Intézete koncertsorozatot indít, melyre – elsősorban 
középiskolás korosztályból – diákcsoportok jelentkezését várjuk. A koncertsorozatra a 
tanítási időszakban, 2006. április 25. és június 15., illetve szeptember 5. és október 31. 
között kerül sor. A koncerteket előzetes egyeztetés szerint keddi, szerdai és pénteki 
napokon tartjuk. A koncertek műsorát kifejezetten fiatal közönség számára állítjuk 
össze Bartók kisebb, főként gyermekek tanítására komponált műveiből. Ezek az apró 
darabok, mint a zongorára írt Gyermekeknek és a Mikrokozmosz, vagy a két hegedűre 
írt 44 duó darabjai, a kis formák világában valódi mesterművek. Kodály Zoltán írta 
Bartók gyermekkarai kapcsán: „ahogy a gyermekhez fordul, abban nincs semmi a 
’pedagógus’ fontoskodásából vagy a magát gyermekké álcázó felnőtt selypítéséből. 
Nem ’száll le’ a gyermekhez, úgy nézi, mint embertársát. Ahogyan csak az láthatja, 
akiben fehér hajjal is épségben maradt a gyermek.”  
A koncerteken fiatal művészek, a Bartók Zeneművészeti Szakközépiskola és a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói lépnek fel. A mintegy 20 perces, 
változatosan összeállított koncertekre a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti 
Múzeumában megtekinthető, Bartók útján című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan 
kerül sor. A kiállítás az 1961 óta működő Bartók Archívum gyűjteményére épül, és 
nagy számú eredeti, részben korábban nyilvánosan nem látható dokumentumot mutat 
be. Bartók Béla zeneműkéziratai, népzenei gyűjtőfüzetei, írásainak vázlatai, levelei, 
fényképei mellett a családtagjaitól, művész-partnereitől származó dokumentumok 
áttekintést adnak a 20. század legjelentősebb magyar muzsikusának életútjáról, 
sokoldalú zeneszerzői, népzenekutatói és zongoraművészi tevékenységéről. A 
kiállításon történő 30 perces tárlatvezetés a meghirdetett program részét képezi. 
Kérjük, tiszteljen meg bennünket érdeklődésével és látogasson el a Zenetudományi 
Intézetbe. Jelentkezését időpontegyeztetés céljából legalább 10 nappal a tervezett 
látogatás előtt várjuk a bartokutjan@zti.hu e-mail címen, a 375-92-82-es telefax 
számon, vagy Gyarmati Eszternél (06 20 361-5521). 
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