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Bland Miklós Maros generationskamrater hörde det till undantagen att kalla ett verk stråkkvartett
(på olika språk) även om det de facto komponerades stråkkvartetter. Anders Eliasson kallade sin
stråkkvartett komponerad 1975 Disegno för att ta ett exempel. Men också bland generationskamrater förekom termen ibland. Redan 1971 hade Daniel Börtz komponerat Quartetto II och Gunnar Ahlberg hade 1973 resp. 1974 komponerat Stråkkvartett nr 1 och 2. För de föregående generationerna
svenska tonsättare var benämningen inget problem. 1977 komponerade t.ex. Jan Carlstedt sin Quartetto V och Claude Loyola Allgén omarbetade sin Quartett no.4 från 1953.
Miklós Maros hade åren innan String quartet no.1 komponerat i genomsnitt fyra verk per år för en till
tio medverkande och besättningsformer av olikartat slag. Många var komponerade med hans fru,
sångerskan Ilona Maros i åtanke eller för deras kammarmusikensemble Marosensemblen. När man
kastar en blick i partituren ser man att det är fråga om användande av alla tolv toner och att notationens tidsenheter inte enbart uttrycks genom konventionella notvärden utan genom mer eller
mindre utdragna linjer som markerar tidslängden hos varje ton, ”sekundnotation” eller optisk notation. Det går därför inte att skriva ut enskilda stämmor utan alla spelar efter partituret. Det här var ett
allmänt tillvägagångssätt som också gjorde musikerna mer lyhörda och mer medskapande.
Att kalla ett verk stråkkvartett år 1977 var rättframt även om det inte var direkt provocerande. Verket är tillägnat Mircea Saulesco som var primarie i Saulescokvartetten, vilken hade uruppfört andra
nutida verk. Uruppförandet skedde dock inte av Saulescokvartetten, som tyvärr upplöstes utan av
Briokvartetten i Rättvik den 4 juli 1983.
Det är ett kort verk i en sats med en speltid på 7 minuter. Frånsett olikheter i speltid och tonspråkfinns starka likheter i kompositionsteknik och instrumentbehandling med de flera decennier senare
komponerade stråkkvartetterna 2 och 3. Låt oss titta närmare på detta.
Notex 1

1

Kvartetten inleds med att alla stämmor sätter an tonen trestrukna g, utom vlc som spelar fiss
(Notex 1). Vl 1 spelar en knappt hörbar kromatisk melodi medan de andra stämmorna spelar flageoletter i sammanträngt läge, vilket låter som himmelska toner. Vl 1 gör ett fortissimoutbrott i det
höga läget med stora språng nedåt. Därefter sker återgång till förutvarande himmelska toner. Därmed har förgrund och bakgrund definierats. Likheter med stråkkvartett nr 3 är det höga, sammanträngda läget och användningen av flageoletter.
Nästa händelse är att vl 1 repeterar utbrottet ovan med samma tonföljd och snabbt följs av vla och
vlc i högt läge med stora språng nedåt. Vlc tonförråd består av tre terser.
Återgång till flageoletter, nu i vl 1, vl 2 och vla medan vlc gör forteutbrott och snabbt drar med sig
vla.
En kulmen nås med glissando till fortissimo i högt läge (Notex 2) varefter tonhöjden gradvis faller
Notex 2

under stegvis kromatisk rörelse och under diminuendo till en vilopunkt med upprepat toninnehåll i
boxarna.
Den stegvisa kromatiska gestaltningen känns igen från stråkkvartett nr 3.
Den inledande melodin tas upp igen, nu i vl 1 och vlc, pianissimo, sul ponticello i spritt läge. Mot dem
kontrasterar mellanstämmornas forte-pizzicaton som ansätts oregelbundet och föregås av ett utbyggt förslag, arco. (Notex 3). Även detta känns igen från stråkkvartett nr 3.
Snart spelar alla stämmor pizzicato-ackord med allt fler toner och förkärlek för kvintstaplingar för att
kulminera i ett forte fortissimo. Kvintackorden upprepas i varje stämma men förses med föränderliga
förslag.
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Notex 3

Till ackompanjemang av tremolo-pizzicato i vlc och vla i högt läge börjar en långsam duett i vl 1 och vl
2 där alla 12 toner förekommer. (Notex 4).
Notex 4

Man kan likna avsnittet med en långsam, melodisk sats II i ett större verk. Däri finns en likhet med
stråkkvartett nr 3.

3

Efter en tydlig cesur med fermat vidtar ett fortissimo-avsnitt i samma tempo. Det inleds av en rubato-figur, där varje stämma spelar samma tonmaterial i med- och motrörelse. (Notex 5). Här börjar
den tredje delen av stråkkvartetten.
Notex 5

Figuren utgör ett utbyggt förslag till det påföljande långa intensiva ackordet. Även i de följande förslagen spelar de olika instrumenten samma toner. De långa tonerna utgör ett kromatiskt tonförråd.
De långa, intensiva ackorden påminner om början av stråkkvartett nr 3.
Om detta avsnitt utgjordes av samtidiga ackord spelas i påföljande avsnitt ackord, nu som dubbelgrepp, med individuella insatser. (Notex 6). Varje instrument spelar ett enda eller två ackord. RuNotex 6

bato-figurerna i form av utbyggda förslag innehåller ackordtonerna + deras förslag.
Avsnittet utgör en tonal plattform, först med stark dynamik men efterhand svagare. Ur den oregelbundna rörelsen lösgör sig vlc och sedan vl 1 med melodier som påminner om dem i Notex 3. Efterhand inträder vla och vl 2. Tonerna blir allt längre och ackordväxlingarna sker samtidigt i alla stämmor. Förslag i forte följs av allt svagare långa ackord (Notex 7).
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Notex 7

Rubato-figuren i exemplet känns igen från avsnittets början, Notex 5. Den avslutande figuren före
slutstrecket, i fortissimo, består av samma toner spelade baklänges, Retrograd i den regelrätta serietekniken.
Om detta bestämda påpekande att ”nu är det slut” hade saknats hade musiken förflyktigats på
samma sätt som i stråkkvartett nr 3.
Det är ett elegant och sinnrikt konstruerat stycke i ett totalkromatiskt tonspråk. Jag har velat påvisa
tre delar med var sina karaktärer. Trots det lilla formatet framträder kompostionstekniska drag som
man kan återfinna i stråkkvartett nr 3 (och med stor sannolikt också i andra verk). De måste anses
tillhöra Miklós Maros personstil oavsett om det som här är fråga om ett kromatiskt tonspråk eller
som pentatoniskt grundad musik i stråkkvartett nr 3. Den stora skillnaden mellan kvartetterna är att
nr 1 börjar sökande och slutar med en definitiv punkt medan nr 3 börjar mycket kraftfullt och slutar i
intet. Specifikt för nr 1 är den mer flytande rytmiska gestaltningen. Även i användandet av spelarter
på instrumenten finns starka likheter mellan de två stråkkvartetterna. Specifikt för nr 1 är pizzicatotremolo som vidgar sig och drar sig samman igen.
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