
Turbuly Lilla

NÉGY HANGRA

Azt mondják, az esô még napokig kitart.
Más lett ez a város: új házak, emberek.
Megcsúszott az út a vízmosás miatt.
Szállodában lakni ott, ahol éltem veled.

Tudok egy sokkal jobb szobát, mért ne.
De jó színed van, az Isztrián nem esett?
Annyi mindenre emlékeznem kéne.
Háztetôkre látni, és nem olyan meleg.

Régen beszéltünk, vártam, hogy hívsz talán.
Olyan furcsa nyár ez, sok vendég elmaradt.
Ma délután négykor meghalt az apám.
Felhôt se láttam ott két hosszú hét alatt.

Tudom, még sokáig nem lehetsz velem.
Jól vagyok, hidd el, épp egy parkban ülök.
Annyi mindent kéne elfelejtenem.
Most leteszem, mert mindjárt lemerülök.

Van, amit nem mos el sem esô, sem tenger.
Lesz itt egy nyíl, mint a Rókus oldalán.
Apró részlet, amit az ember nem felejt el.
Eddig ért a víz kétezer-kettô nyarán.

Czilczer Olga

FELVÉTEL INDUL

Látom, igencsak ügyködsz, nehéz derékkal,
kontár kertész, a körül a rózsatô körül, mely ott
vert gyökeret, éppen ott, a kedves, a csapodár, a
félnótás, a szegény ördög, az ügyeletes szélnek el-
lenlengô, a balekjelölt; ott virít ô, a rózsa: panel-
házunk tövében.
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Mit keres ott éppen ô, nem kérdem, ehelyett
téged veszlek ostrom alá. Mit csinálsz ott, öregfiú,
éppen ott, a te köszvényes karoddal, a te kris-
tálymetszô ujjaddal, mely maga is ólomkristály.
Kihûlt ujjaid közt azzal az elefántcsont bevona-
tú billentyûsorral... váltogatott üvegkalapácsok-
kal tán csak nem egy karót akarsz... Azt, éppen
azt. Nézd, milyen törékeny! Hajlik és törik, gyen-
ge és fiatalka. Nem inkább öreg, öregecske a szen-
tem? A gyengeség persze ismérve az öregségnek,
miként a fiatalságnak is, ezt a kérdést hát ne fe-
szegessük.

Az vagyok, tán kontár, mondja J, nem épp föld-
munkásnak jöttem e világra, de azért nem adom
fel, nem lehet-e megtanulni ezt is, miként min-
den más emberi munkát? A jó pap is ezt teszi, s
mondják, holtig, mondja, miközben el is készül.
Egy dúr hármassal támasztja meg a panelrózsát.

Bátran erôs. Hars dúr akkord arpeggiója tart-
ja mostantól a magasba szökkenô dallam színét,
illatát.

Karót ver egy fiatal (vagy öreg) rózsatô mellé,
odakötözi ágait, majd fölegyenesedik, kiegyen-
geti még fiatalos (vagy már öreges) derekát, én
pedig lenyomok egy gombot. Ezt a zenepillana-
tot meg kell örökíteni.

TELEFONHANG

Cseng. Senki. Alighogy leteszem a kagylót,
cseng újra. Felvegyem, mint azt az illatosított pa-
pír zsebkendôt, amit a buszmegállóhoz menet ej-
tettem el, de hátha nem is én, hanem más, s hát-
ha nem is zsebkendô volt az, hanem...

Ki az? Nyafogós nôi hang. Hogy teheti ezt ve-
lem (kicsoda?), mondja. Naponta elhagy, napon-
ta visszajön. Miközben a Nap halálhajója – in-
nen oda, onnan ide úsztában – képtelen kikötni.
Mondjam meg, mondja, reggel van-e vagy este.

A hang ismerôs. Gyanakszom. Honnan szól,
kérdem, s kitôl? A címét mondja legalább, ha már
a szerzô nevét elfelejtette! Nem tudja azt sem.

Lássuk csak. Hátha nem is a Nap, valaki más.
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Ott fekszik, a folyó keresztjére feszül, tempózik az
árral, vagy annak ellenében, de hát, kérdem én,
tehet-e egyebet?

A hôsnô (nemének nem épp a legprominen-
sebb képviselôje) nyilván a tanácsomra vár.

Persze ki is tépheti, mondom. Bízhatja a szélre
sorsát (melyet megírtak, ha sem maga, sem én
nem tudjuk is, ki), teheti a poros polcra, vagy
szórhatja szét lapjait, mintha csak véletlenül.

Most meg a papírhasadás. S ha nem is papír az,
hanem...

Czigány Magda

MÛVÉSZ A GÉPBEN: 
A KOMPUTERMÛVÉSZETRÔL*

Ha elfogadjuk, ha nem: legfontosabb kortársunk a komputer. A ma negyven-negy-
venöt évesek egy idôben születtek vele, és mire felnôttek, pályát választottak, munká-
ba álltak, már alapjában határozta meg életüket. A számítógép az 1980-as évek köze-
pére a legnélkülözhetetlenebb munkaeszköz lett; használata lassan szinte minden
szakmára, foglalkozásra kiterjedt. De a komputer már születésének pillanatától több-
re aspirált: látványosságot akart produkálni, mûvészetet csinálni, mûvészi alkotásokat
létrehozni. A számítógépes mûvészet történetét összefoglaló írásokban az elsô ilyen
mûvet 1950-bôl jegyzik fel, ez Ben Laposky OSCILLON-ja, mely az elektronikus hullám-
vonalak képi megjelenítésében azok vizuális hatásának szépségét közvetíti a nézônek.
A hatvanas években beindulnak a rendszeres kísérletezések is: német és amerikai ma-
tematikusok és a színen megjelenô komputertudósok létrehozzák az elsô elektronikus
rajztáblák programját. Számítógéppel alkotott képeket állítanak ki elôször Németor-
szágban (Technische Hochschule, Stuttgart, 1965), majd az USA-ban, Kanadában és
Angliában (EAT: EXPERIMENTS IN ART AND TECHNOLOGY, New York, 1967, CYBERNETIC SE-
RENDIPITY, London, 1968). Az elsô könyv a komputermûvészetrôl 1971-ben jelent meg
Londonban; Herbert W. Franke COMPUTER GRAPHICS, COMPUTER ART címû mûvében kí-
sérli meg összefoglalni a születô új mûvészet elsô két évtizedének történetét.

Az új keletû mûvészet fogadtatása meglehetôsen vegyes volt. Elvétve, fôleg a „be-
avatottak” részérôl lelkendezô, a jövô mûvészetét fedezve fel benne, többnyire azon-
ban elnézô a mûszakiak legújabb játéka iránt, sôt néha gúnyolódó, lekezelô vagy el-
lenséges. A New York Times szerint például, ha a számítógép valóban mûalkotást hoz
létre, akkor feltételezhetjük, hogy a gép maga a mûvész, és produktuma valami új ke-
letû „deus ex machina”. Vagy a programtervezô technikust tekintsük mûvésznek? Eset-
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* Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem konferenciáján – Liebfrauenberg, 1988. május – elhang-
zott elôadás szerkesztett szövege.


