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A grafikai partitúra olyan absztrakt grafika, amelyet az előadó saját fele-
lősségére zenévé alakít át. Az olyan partitúrák, amelyek grafikai elemeket 

tartalmaznak ugyan, de konkrét lejátszási útmutatóval vannak ellátva, valójá-
ban nem grafikai partitúrák, hanem alternatív lejegyzések. A grafikai partitúra 
alapvetően abban különbözik a konvencionális kottaírástól, hogy nem olvassák, 
hanem szemlélik. Azáltal, hogy az előadó átülteti vizuális benyomásait a hang-
zás közegébe, mintegy magát a befogadási folyamatot teszi hallhatóvá; a zene 
így annak leírásává válik, amit a grafika kivált a szemlélő-előadóban. 
Alapvetően minden grafika átalakítható hangzássá. A grafikai partitúra rajzolója 
azonban rendszerint zeneszerzőként és zenészként is jártas a hangzás létreho-
zásának folyamataiban, és ezáltal képes a zenei átalakítást grafikusan elősegí-
teni; például amikor egy képi felszínt időhöz kötött gondolkodással strukturál. 
Így a vízszintes idő-tengelyként, míg a függőleges hangmagasság-tengelyként 
kezelhető, ami megfelel a zene hagyományos olvasásmódjának. Ez leegysze-
rűsíti a tájékozódást; a pont és a vonal viszonya a területhez azonban absztrakt 
marad és az előadó szubjektív arányérzékére van bízva. 
Roman Haubenstock-Ramati 1971-es a Zene és az absztrakt festészet című 
szövegében ezt írja: „Így válnak a pont, a vonal és a terület – az absztrakt fes-
tészet és grafika alapelemei – a zene lejegyzésének alapelemeivé, mely minden 

zenén kívüli elemtől megszabadította magát.” 
Kijelentésében zavaró lehet, hogy a zenei 
alapelemek – a ritmus, a dallam és a harmónia, 
melyek az absztrakt grafikában nem mutatkoz-
nak meg – itt zenén kívüli elemeknek nevez-
tetnek. Gyakorlatilag a teljes zenei szemantika 
eltűnik a „felszabadított” hangzás javára. 
Ezt a felszabadító aktust John Cage már 1951-
ben végrehajtotta a véletlen által generált Music 
of Changes című művében. Cage-nél viszont 
nem arról van szó, hogy egy tiszta, „minden 
zenén kívüli elemtől megszabadított” zenét 
szűrne le, hanem arról, hogy a komponálás 
feltételeit és ezzel végső soron magát a zene 
fogalmát dekonstruálja. 
A retorikának ez a különbözősége kiviláglik 
a két eltérő művészettörténeti kontextusból. 
John Cage követi Marcel Duchamp konceptu-
ális alaptételét, aki 1914-ben paradigmaváltást 
indított el a művészetben azáltal, hogy iparilag 
létrehozott hétköznapi tárgyakat műtárgyként 
mutatott be. Ezzel azt demonstrálta, hogy az 
esztétikai tapasztalat nem a műtárgy specifikus 
tulajdonságaitól, hanem a néző viselkedésétől 
függ. Ennyiben alapvetően minden tetszőleges 
tárgy esztétikai tapasztalatot válthat ki. 
Ezt a felismerést ültette át John Cage a zenébe, 
azáltal, hogy a zenei beszédet hangesemé-
nyek összefüggéstelen sorával helyettesítette, 
melyek paramétereit véletlenszerű eljárással 
határozta meg. A hangoknak „önmaguknak” 
kellett lenniük, ahelyett, hogy zeneszerzők 
szándékainak puszta szállítói legyenek. 
Haubenstock Ramati ezzel szemben Kandinszkij 
absztrakt festészetéből indul ki, aki 1910 körül 
a tiszta tárgynélküliség festészetének (azaz 
a minden nem-festészeti elemtől megszaba-
dított festészet) nyomatékos igényével lépett 
fel. Kandinszkij absztrakciója az expresszio-
nizmus következménye, mely mintegy a tárgyi 
motívum deformációjának és lerombolásának 
folyamatán át jutott el a formától és színtől való 
megszabaduláshoz. A minden nem-festészeti 
elemtől megszabadított festészet a tiszta szub-
jektív tapasztalás festészete. Tehát egymással 
polárisan ellentétes felállásokkal van dolgunk: 
egyfelől az összes szubjektív kifejezési akarás-
tól megszabadított, önmagáért való tárggyal, 
másfelől a minden tárgyiasságtól megszaba-
dított, tiszta szubjektív kifejezéssel. 
A hangzó eredményben ez az ellentét nem fel-
tétlenül követhető. Mindkét esetben hatályon 
kívül helyeződik a zenei szintaxis, a hangköz-
viszonylatok semlegesülnek, a hangszín pedig 
elsődleges paraméterré mutálódik. Az, hogy a 
hangzat önmagáért való tárgyként vagy egy 
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Absztrakció képben  
és hangban. 
A grafikai partitúra funkciójáról
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zenész szubjektív kifejezéseként jelenik-e meg, 
végső soron a hallgató viszonyulásán múlik.  
A zenei lejegyzés képében azonban nyilvánvaló 
a különbség, és éppen ezért alapvetően külön-
bözik a létrehozás folyamata is. 
John Cage sosem adta fel a hangmagasság 
és –tartam koordináta-rendszerét. Bár vélet-
len-eljárással semlegesítette a hangköz-viszo-
nyokat, maguk a hangzások parametrikusan 
meghatározottak maradnak, hogy gyakorlatilag 
biztosítsák a hangközviszonyok közömbössé-
gét. Ez bizonyos fokig ellentmondást hordoz: a 
zeneszerzési folyamatban az egyes hangzatok 

paraméterei a pénzfeldobás kiszámíthatatlanságára vannak bízva, míg a kot-
taképben meghatározottnak mutatkoznak. 
Roman Haubenstock Ramati-nál ezzel szemben a zenei jelkarakter nemcsak a 
hangzásban, hanem az írásképben is hatályon kívül helyeződik. A zenei jeleket 
absztrakt formák helyettesítik; a parametrikus döntés az előadó önkényére van 
bízva. Kompozíciójának címe, a Decisions arra utalhat, hogy az előadás lénye-
gében döntéshozások folyamata. 
Az első zenei megközelítési kísérletek mindenekelőtt felvetik a kötelezőség kér-
dését. A szabad asszociatív improvizációtól a részletek aprólékos kidolgozásáig 
különböző árnyalatok lehetségesek. A grafikai partitúra alapvetően a megha-
tározatlanság mozzanatát tartalmazza, melyet az előadásnak meg kell őriznie. 
Az absztrakció következtében a hangesemények már semmilyen kronológiá-
nak sincsenek alávetve; tetszőleges egymásutániságuk megfelel a szemlélő 
kalandozó tekintetének, mely hol folytonos, hol ugrásszerűen egyik részletről a 
másikra lép, s mindenütt a maga tetszése szerint időzik. A hangmagasság kon-
cepciója mint elsődleges paraméter is áldozatul esik az absztrakciónak: azáltal, 
hogy a hangzatok sorrendje már nem melodikusan kötött, tárgytalanná válnak 
a hangközfunkciók; vagyis a hangmagasság már nem zenei jelöléssel, hanem 
csupán a hangzat tulajdonságaként jelenik meg. 
Értelmetlen lenne tehát a grafika absztrakt formáit parametrikus zenei jelölé-
sekké megtenni, még ha ez gyakorlatilag lehetséges is. A kötelezőség mindenkori 
megfelelő mértéke csak kísérletező elmélyedés útján állapítható meg. A grafika 
ebben impulzus-kioldóként, struktúramodellként és differenciálási alapul szol-
gál. Az interpretációnak végső soron nem a grafikai minta illusztrációját, hanem 
egy önmagában konzisztens zenei darabot kell létrehoznia. 
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