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Analyse Bartók Strijkkwartet 4.1 (1928) 
 
Inleiding 
Deze analyse is onderdeel van het CTS 3 thema ontwikkeling van het strijkkwartet bij Haydn, 
Beethoven, Brahms, Ravel, Bartók.  
 
Bartók componeerde in totaal zes strijkkwartetten, die een indruk geven van de evolutie van zijn 
persoonlijke componeerstijl. Ze omspannen een periode van 31 jaar (1908-1939). 
Antokoletz noemt het vierde kwartet als hét voorbeeld van Bartóks experimenten met tonaliteit, 
harmonie en vorm.  
Contextuele informatie: WW I onderbrak Bartóks ethnomusicologische veldwerk; hij besteedde toen 
veel tijd aan categoriseren van materiaal. Ook had hij intensief contact met andere componisten. In 
1922 wordt de International Society for Contemporary Music (ISCM) opgericht. Er zijn in dat verband 
contacten met de Schoenberg school, Milhaud en Stravinsky. De experimenten met het ordenen van 
toonhoogtemateriaal in (symmetrische) toongroepen, zijn vergelijkbaar met de experimenten en 
ontwikkelingen rondom Schoenberg1 en Berg. 
Kenmerkend voor Bartók wordt het werken met een symmetrische onderverdeling van het octaaf2, 
het werken met intervalcycli en symmetrische omkeringen.3 Spiegeling speelt een sleutelrol, ook in 
de relaties tussen de 5(!) delen van dit kwartet: het derde deel staat centraal als “spiegeldeel”.  
Er is in de negentiende eeuw een ontwikkeling te traceren ten aanzien van principes van symmetrie 
in toonladders en akkoorden bij diverse componisten uit Rusland, Hongarije en Frankrijk.4 
 
Algemene indruk bij het luisteren en lezen 

• De harmonie is voortdurend dissonant tot zeer dissonant en doet atonaal aan 
• De textuur is zeer regelmatig contrapuntisch/polyfoon als gevolg van verregaand 

complementaire ritmes en stemmencombinaties die samen een contrapuntische verbinding 
aangaan; bijvoorbeeld buitenstemmen tegenover middenstemmen (bijvoorbeeld 54), 
doorimitatie van motieven (bijvoorbeeld 16) of motieven die “stretto-achtig” gebracht 
worden (bijvoorbeeld 71 e.v.) 

• Er is sprake van voortdurende motivische ontwikkeling 
• De muziek doet aanvankelijk complex, abstract en “geconstrueerd” aan.  
• Er is een groot aantal duidelijke geledingspunten; de vorm wordt duidelijk “gearticuleerd”; 

de belangrijkste geledingsmiddelen zijn: rusten en verandering van textuur 
• Traditionele textuurkenmerken als hoofdstem/nevenstem, sequens, imitatie, omkering, 

orgelpunt, ostinato, worden ingezet. 
 
Sonatevorm? 
We sluiten aan bij de globale duiding van de sonatevorm van Antokoletz (blz. 157):5 
P (1) 
TR (14) 
S (30) 
C (44) 
Dev. (49) in de doorwerking zijn 5 episoden te onderscheiden: 1(49), 2(58), 3(65), 4(75), 5(82) 

 
1 In Schoenbergs vrij atonale werken vinden we experimenten met toongroepen (bijv. 6 Kleine Klavierstücke) 
2 De traditioneel tonale onderverdeling van het octaaf in kwart en kwint is per definitie niet symmetrisch; wel zijn er in 
harmonisch opzicht experimenten met symmetrische akkoorden die enharmonische worden omgeduid (French 6th, 
verminderd septiemakkoord, overmatige drieklank). Al in 1842 gebruikt Glinka een heletoonstoonladder, bijvoorbeeld. 
3 Dit is een van de redenen waarom de tritonus een belangrijk interval wordt in de 20e-eeuwsemuziek van na 1900. Het is 
een sleutelinterval bij Debussy, Bartók en Messiaen. Datzelfde geldt voor de tritonus in de dodecafonie. 
4 Debussy, Stravinsky, Scriabin, Kodály, en daarnaast Schoenberg, Berg en Webern. Antokoletz bespreekt deze ontwikkeling 
in hoofdstuk 1 van The Music of Béla Bartók. 
5 Deze sluit nauw aan bij de bespreking door Bartók in zijn essays. 
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Recap P (93) 
TR (104) 
S (119 
C (126) 
Coda (134,5) 
 
Tonaliteit? 
In de meer traditionele sonatevormen is de tonale structuur een essentieel kenmerk van het 
vormverloop. Daar is hier nauwelijks of geen sprake van. We kunnen (hooguit) zeggen dat het eerste 
deel op/in/rond C eindigt. Wel is er sprake van centrale toongroepen en tooncentra. Bijvoorbeeld de 
C’s in altviool en cello vanaf 13 t/m 24. 
 
Seriële behandeling van toongroepen (motivic cells) en intervalcycli (interval cycles) 
Aan de basis van dit werk staan drie intervalgroepen die zowel in lineaire zin(melodisch-motivisch) 
als verticale zin (akkoorden) worden gebruikt.6 

 
 
Intervalcycli 
In het volgende schema zijn de verschillende intervalcycli op een rij gezet. 
Wat opvalt is de beperkte transponeerbaarheid van de cycli; in dat opzicht is er sprake van een 
overeenkomst met Messiaens systeem van 7 modes á transpositions limitées. 
 

 
 
De werkwijze van Bartók is “technisch” gezien vergelijkbaar met wat er in de dodecafonie gebeurt 
met verschijningsvormen van de twaalftoonsreeks7: alleen worden deze principes toegepast op 
kleinere toongroepen. De werkwijze ten aanzien van textuurkenmerken is vergelijkbaar met die van 
de dodecafonie en (uiteraard) de traditionele muziek uit het “common practice” tijdperk; we 
herkennen de traditionele textuurkenmerken zoals in het begin aangegeven. 
 
 

 
6 De gebruikte cijfers representeren zogenaamde pitch-classes; 0 staat voor C (octaafonafhankelijk), 1 voor cis/des enz. zie 
ook de webpagina op skole.nl over pitch-class set analyse 
7 In de volgende gedaantes: oorspronkelijk (1-12), kreeft, omkering, kreeft van de omkering 
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Verbanden tussen toongroepen 
(Voorbeelden uit artikel Leo Treitler) 
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Voorbeelden van werken met motieven 
(Hoofdzakelijk gebaseerd op Babbitt8) 
 

 
 

 
8 Artikel The String Quartets of Bartók 
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