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MANUALIZMUS
Napjainkra elvesztünk a digitális környezet sűrű erdőjében. Az elektroniká-
val, a digitális környezetben idővel minden eltűnik. A mű esszenciája meg-
marad a kotta-partitúra / szöveg / kép által; csak is általuk. A szöveg, ábra 
lényegüket tekintve elpusztíthatatlanok. A szöveg (a szövött anyag) messze a 
legmarandandóbb megőrzési, átmenekítési formája, módja az információnak. 
A digitális állományhoz, ha nem nyúlunk hozzá (nem frissítjük, nem mentjük 
át) elveszik, önmagától megsemmisül, viszont az írott anyag, ha nem nyúlunk 
hozzá megmarad. Vissza a manuálprogramozáshoz, vissza a gyökerekhez! 
Ellentmondás az is, hogy egyre kevesebb lehetőségünk adódik a digitális kör-
nyezeten kívüli publikálásra. Itt az ideje tehát, komolyan visszanézni.

Manualscore Opus 1.1
Példa egy egyszerűen, manuálisan programozott műre, mely eképpen bármi-
kor, bárhol könnyedén reprodukálható (az eltérések a zenéhez, a partitúrából 
történő előadások analógiájára – hasonló distanciákat produkálhatnak). 
1. Képméret: 720x576 pixel, vagyis (W) 25,4 x (H) 20,32 cm, ahol 72 pixels/
inch a felbontás; a háttér fekete színű
2. Mozgó elemek:
Függőleges vonalak (8 db – nevük: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34). 
Vastagságuk és színük:
Fehérek (nevüknek megfelelően vastagságuk): 1, 2, 3, 21, 34 mm
Középszürkék (50%, szintén nevüknek megfelelően): 5, 8, 13 mm 
(A nagyobb számjelzésű vonalak mindig alatta vannak a kisebbnek, tehát a 
kisebbek takarják a nagyobbakat/szélesebbeket.)
3. Idő – a vonalak mozgása:
A kép bal széléről jönnek be a középig, ahol be is fejezik a mozgást (minden 
vonal fokozatosan fade-elődik ki – 0–100%):
1, 2, 3 – az első 1 sec., a második 2 sec. és a harmadik 3 sec. alatt jut a kép 
középpontjáig (és éri el a 100% fedettséget).
A kép jobb széléről induló vonalak (minden vonal fokozatosan fade-elődik ki – 
0–100%):
21 (21 sec. alatt) és a 34 (34 sec. alatt) érnek középig.
Középről jönnek elő a szürke vonalak (5, 8, 13); ezek nem mozognak (minden 
vonal fokozatosan fade-elődik ki – 0–100%)
4. Mű teljes hossza:  34 sec.
5. Minden vonalhoz egy hang van rendelve (szól, mikor a vonal látható, illetve 
mozog)
1=c, 2=cis, 3=d, 5=e, 8=g, 13=c’, 21=gis, 34=a
Panorámázás (stereo): Balról bejövő vonalak hangja a bal sávon kezdődik 
és a végére “középre ér”, mindkét sávon egyszerre szól, a jobbról bejövőké 
a jobb sávról indulva hasonló módon haladnak “középre”, a középen levők 
mindkét sávon szólnak végig (L-R).
Minden hang fokozatosan erősödik, amíg a vonal középre nem ér, illetve a 
nevének megfelelő időhosszig (l. szürkék). (0–100%).
6. Tempo: 4/4, 120 bpm, Cmajor. Cathedral Organ.

A következő lapokon a mű minden egyes képkockája szerepel (850 kép), az 
írás szabályainak megfelelően haladva. 



MANUALISM
At present we had lost in the thick of the forest of digital environment. Every-
thing is/will be destroyed in time with using electronics, digital technique. The 
essence of  the work of art is survived by the score / text / picture; by way of 
these. The text, figure, essentially are indestructibled. The text (wove material) 
is far most the lasting preservation, salvaging form, medium of information. If 
we leave the digital world alone (if we don’t make copies from time to time), it 
will be destroyed by itself, on the other hand if we leave the writing materials 
alone they are surviving. Back to the manual-programming, back to the roots! 
This is a contradiction, that we have less and less possibility to publish in addi-
tion to digital environment. Thus it is time to look back.       

Manualscore Opus 1.1
The following example is a simply describable work of art, which is thus can be 
reproduced at any time and anywhere lightly (differences could be produced 
likewise the wtitten down music along the different performances). 
1. Frame size: 720x576 pixels, namely (W) 25,4 x (H) 20,32 cm, where the 
resolution is 72 pixels/inch; the background is black.
2. Moving elements:
Perpendicular lines (8 pieces – names: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34). 
Thickness and colors of lines:
White (their thickness is equal to their names): 1, 2, 3, 21, 34 mm
(Middle) Greys (50%, also their thickness is equal to their names): 5, 8, 13 mm
The narrower lines cover the (part of) wider lines.
3. Time – the moving of lines:
A – They are coming in from the left side of the frame and going to the middle 
part of the frame, where they finish the moving (all lines fade in gradually – 
0–100%):
1, 2, 3 – the first in 1 sec., the second in 2 sec. and the third in 3 sec. get to 
the middle part of the frame (and reach the 100% covered tint)
B – Lines moving from the right side of the picture (all lines fade in gradually – 
0–100%):
21 (in 21 sec.) and 34 (in 34 sec.) get to the middle part of the frame.
C – The grey lines (5, 8, 13) appear from the middle side of the picture/frame; 
they are not moving (all lines fade in gradually – 0–100%).
4. Total time of the work of art: 34 sec.
5. All lines are connected with a tone (you can hear the tone when the line is 
seen)
1=c, 2=cis, 3=d, 5=e, 8=g, 13=c’, 21=gis, 34=a
Track Pan (stereo): All the lines which start from the left or right side are 
parallel with the sound. When lines reach the middle part of the frame the two 
tracks, L and R sound together. Which lines are not moving the parallel sound’s 
pan are not changing (L–R).  
All sound are getting louder till they reach the middle part of the frame (stop) 
or become 100% covered tint.

Next pages contain all the 850 frames. You could read these pictures as text. 
All tables include 50 frames.





































Manualscore Opus 1.2.1
A Manualscore Opus 1.1 variánsa. Abban különbözik tőle, hogy a kép- és a 
hangsáv megduplázódik olyan formán, hogy fordítva is lejátszásra kerül. Így 
2-2 video- és audio sáv fut együtt. A transzparencia a többrétű találkozások 
miatt nagyobb szerepet kap. A hangsáv (mivel megduplázódik) együtt alkotja 
az előbbi verzió hangerősségét.  

A következő lapokon a mű minden egyes képkockája szerepel (850 kép), az 
írás szabályainak megfelelően haladva. 

Manualscore Opus 1.2.1
Variation of the Manualscore Opus 1.1.

Following pages: all the 850 frames (readable as a normal text).





































Manualscore Opus 1.2.2
A Manualscore Opus 1.2.1 variánsa, ahol a mozgó vonalak színei:
Az általam szerkesztett, szinesztézián alapoló rendszert alkalmazom 
(dyenescale), miszerint (RGB): 1/ 102,45,145, 2/ 153,197,145, 3/ 255,242,0, 
4/ 255,158,166, 5/ 0,84,166, 6/ 248,148,29, 7/ 248,18,
52, 8/ 0,166,81, 9/ 238,138,45, 10/ 238,28,36, 11/ 39,150,118, 12/ 
199,178,154.
Így a vonalak színei (RGB):1 = 102,45,145, 2 = 153,197,145, 3 = 255,242,0, 
5 = 0,84,166, 8 = 0,166,81, 13 = 102,45,145, 21 = 238,138,45, 34 = 
238,28,36.

Manualscore Opus 1.3
Egy újabb variáns. A Manualscore Opus 1.1 kép- és hangsávjai olyan formán 
változnak meg, hogy az elemek más-más időpontokban lépnek be, de ugyan-
azt csinálják, mint a legelső verzióban. Így az 1 számú elem 21 másodpercnél, 
a 2-es 13 szekundumnál, a 3 – 8 sec.-nél, az 5 – 5 sec.-nél, a 8 – 3 sec.-nél, a 
13 – 2 sec.-nél és 21 – 1 sec.-nél. A 34-es számú elem a helyén marad.

Végső megjegyzés:
Amennyiben a három variánst (1.1, 1.2.1 és 1.3) egymás után játszuk le, akkor 
az elején és végén 3-3 másodperc feketetét (loop-olt verziónál) vagy esetleg 
loop nélkül feliratot helyezünk el a 3-3 másodperchez, de mindenképpen a 
hang halkabban indul és 1 másodpercnél éri el a tetőpontot (majd értelem 
szerűen megint halkul). 

Manualscore Opus 1.2.2
Variation of the Manualscore Opus 1.2.1.

Manualscore Opus 1.3
Variation of the Manualscore Opus 1.1.
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