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George Legrady
vizuálmûvészete
Seattle új könyvtárában

Az elmúlt évtizedben Észak-Amerika városaiban
könyvtárak sokasága épült, illetve renoválás ré-
vén öltött pazar külsõt. Az örvendetes jelenség-
rõl Luis Herrera, a Public Library Association
elnöke így beszél: „A könyvtárak a nagyvárosi
megújulás szimbólumai, a felvilágosodás fáklyái.
Egy új könyvtár a közösség büszkeségét táplál-
ja, a kultúra és az oktatás alapintézményeként
épül bele a közösségi térbe.”1

Az észak-amerikai könyvtárépítési verseny-
(láz)ban az ember csak ámul és bámul. Ebben a
ténylegesen nemes versengésben – hiszen a ha-
szonélvezõje ennek nem más, mint a mindenko-
ri használó-olvasó – az okoz örökké meglepe-
tést, micsoda érzéki és esztétikai élményt nyújtó
tereket képesek létrehozni a képzelõerõvel bõ-
ven megáldott építész-tervezõk. A bõség zavará-
ban csupán három könyvtárat idézünk fel rövi-
den, mindegyik mérföldkõ a maga nemében.

A kanadai Vancouver központjában, a Könyv-
tár téren (!) (Library Square) található a lenyû-
gözõ panorámájú Vancouver Public Library. Az
1869-ben alapított könyvtár új központi épülete
1995-ben nyílt meg, tervezõje Moshe Safdie.2

A 2006 tavaszára várható avatásánál már si-
mán csodának ígérkezõ Minneapolis Central

Minneapolis Central Library

Library3 tervezõje a híres argentin Cesar Pelli.
Elég annyit mondani róla, hogy õ tervezte a Ku-
ala Lumpur-i Petronas ikertornyokat… Az 1885-
ben alapított Minneapolis Public Library új épü-
letének tervei, leírása és képei megtalálhatók az
építész honlapján.4

A még épülõ Minneapolis Central Librarybe
egyelõre ráérünk bekukkantani – az „ügyeletes
varázs” azonban a Seattle Public Library (SPL)
2004. május 23-án megnyílt épülete, tervezõje a
holland Rem Koolhaas. Ezzel a mûvével a könyv-
tári tereket és szolgáltatásokat ihletett módon meg-
újító Koolhaas 2005-ben elnyerte a legnagyobb
nemzetközi építész-elismerést, a Pritzker-díjat.5

Seattle Public Library

Vancouver Public Library
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Az SPL „nappalija”:
The Norcliffe Foundation Living Room

Maradjunk most már Seattle, a Csendes-óceán-
parti város 1891-ben alapított központi könyvtárá-
nál. Minket, magyarokat némiképp felvillanyozhat
az a tény, hogy két kinti honfitársunk révén a
magyar szellem is képviselve van ebben a
hiperkörnyezetben. A könyvtár 5. emeletén talál-
ható a referensz-részleg, a Charles Simonyi Mixing

Chamber. (Ez az elnevezés – mixing chamber –
olyan térre utal, ahol a legkülönfélébb emberek ta-
lálkoznak, kavarognak, keverednek…)

A referenszpult

A tájékoztatóterem névadójáról, Simonyi Ká-

rolyról érdemes tudni azt, hogy Budapesten szü-
letett 1948-ban; a legjobb egyetemeken végzett
(Berkeley, Stanford), majd a Xerox PARC ku-
tatólaboratóriumában kifejlesztette az elsõ, Bravo

nevû szövegszerkesztõt. 1981-tõl 2002-ig a Mic-
rosoft vezetõ programozója volt, nevéhez fûzõ-
dik a Word, az Excel stb., s ma önálló szoftver-
cége van.

Egy másik budapesti születésû honfitársunk,
az 1950-ben született George Legrady az 56-os
forradalom után menekült el családjával Magyar-

országról. 2004 júliusában kapott megbízást a
Seattle Public Library igazgatótanácsától, hogy
a könyvtár mûvészi gazdagítása céljából – két
másik mûvész már futó projektje mellett – egy
elektronikus mûalkotást hozzon létre a Könyvtár
korlátok nélkül (Library Unbound) elnevezésû
mûvészi munkaterv keretében. A University of
California Santa Barbara-i campusának tanára,
Legrady Tegyük láthatóvá a láthatatlant! (Making
the Invisible Visible!) címmel alkotta meg elekt-
ronikus installációját, amely nemrégiben mûkö-
désbe is lépett – éppen a Charles Simonyi Mixing
Chamberben.

Hat nagyméretû plazmaképernyõt helyeztek
ki a referenszpult mögötti üvegfalon. A monito-
rokon nyomon követhetõ folyamat egyfajta vi-
zuális térképet rajzol arról, ami az installáció al-
címe: Amit a közösség olvas. Szemléletes vissza-
igazolása ez annak, hogy mi is az olvasók ér-
deklõdése egy adott pillanatban, mit kölcsönöz-
nek. A sajtójelentések szerint a projekt célja olyan
mûvészi munka létrehozása volt, amely Legrady
szavaival a „társadalom dinamikus természetét
tükrözi, monitorizáló jellegû tájékoztatást nyújt,
mindamellett stimuláló esztétikai élményben ré-
szesít”.6

A látványképernyõk a referenszpult mögött

A mûvészi megvalósítás mögött Legrady azon
felismerése rejlik, hogy adatból mûtárgy transz-
formálható – a könyvek kölcsönzése és a média
a könyvtárat adatcsere-központtá teszik. Az in-
formációfolyam matematikailag megfogható, sta-
tisztikai analízist lehet vele végezni, és vizuáli-
san meg lehet jeleníteni. Kulturális szempontból
az eredmény megbízhatóan tükrözi azt, hogy a
könyvtári olvasók közössége mit tart fontos in-
formációforrásnak egy adott idõszegmensben.

A képernyõkön valós idejû animált megjele-
nítést látunk, amelyet egy statisztikai algoritmu-
son alapuló program állít elõ az óránként beér-
kezõ adatokból. Az adatok a kronologikus sor-
rendben kikölcsönzött könyvek/DVD-k/CD-k/
VHS-szalagok listája. (A dinamikus megjelení-
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tés késéssel követi a kölcsönzési tranzakciót, ami
garantálja a kölcsönzõk anonimitását.) Napi át-
lagban a kölcsönzési tételek száma 36 ezer. A
könyvrekordokban szereplõ Dewey-jelzetet hasz-
nálja föl a mûvész arra, hogy követhetõvé vál-
jon, vajon mi az aktuális tematikai sláger az adott
pillanatban. Az öt plazmaképernyõn négyféle
vizualizációs téma (vagy divatos idegen szóval
’topik’) fut.

George Legrady és vizuálképernyõi az SPL-ben

Az elsõ vizuáltéma neve Statisztika. Az el-
múlt órában, illetve a reggeli nyitás óta kiköl-
csönzött könyvek és egyéb anyagok (CD, DVD)
számát vetíti ki numerikus formában. A háttér-
szín szinkronizálva van, minden órában változik
– reggel narancsszínnel kezd, délre sárgára vált
át, egy órakor zöldre, késõbb délután kékre, majd
bíborra. Ily módon színnel tudták kódolni az idõ
múlását is.

A Statisztika látványa

A napszakonként változó – itt délutáni színû –
Statisztika  (Összesített, Szakkönyvek, Szépirodalom,
Könyvformátum stb.)

A második vizuáltéma neve Lebegõ címek,
ami az elmúlt órában kölcsönbe adott mûvek
(könyvek és egyéb formátumok) címeire utal.
Ez a megjelenítés a kikölcsönzött tételek szek-
venciáját idõsíkban bontja ki lineáris ábrázolás-
sá. A címek jobbról úsznak be a képernyõre és
lassan haladnak bal felé, amíg az adott órának
az anyaga ki nem úszik a képernyõrõl. A tételek
közötti távolság az idõ függvénye, az egymás
után következõ kölcsönzések közel lesznek egy-
máshoz. A lyukak az ábrázoláson a kölcsönzési
aktivitás szünetelését jelzik. A címek színkódol-
tak: vörös a könyv, zöld a multimédiás. A kép-
ernyõn elfoglalt virtuális helyüket Dewey-szak-
jelzetük határozza meg.

A harmadik vizuáltéma a Dewey pontmátrix.
A címek osztályozási jelzetük alapján szóródnak
a képernyõn 000–999 közötti tartományban. A
pontmátrix-esõ ezt a fõ szakjelzetet hosszában
10 oszlop, függõlegesen pedig 10 kocka megje-
lenítésével hozza elõ. A kikölcsönzött tételek
címei két módon kerülnek a képernyõre: vagy
simán felbukkannak a megfelelõ Dewey-kocká-
ban, vagy az égbõl pottyannak – ha Dewey-jel-
zet nélküli, szépirodalmi anyagról van szó.A Dewey pontmátrix
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Könyvcímek sárga színbe, DVD-címek zöldbe
öltöznek, egyéb formátumok címei kékre van-
nak festve. Az animáció végére a kockák színei
tükrözik azt, hogy melyik Dewey kategóriákban
volt a legmagasabb kölcsönzés.

A negyedik vizuáltéma a Kulcsszó-térkép.A
képernyõk egyforma cellákra vannak fölosztva
balról jobbra, és a cellák színkóddal vannak el-
látva a száz Dewey alkategória szerint. Az el-
múlt órában kikölcsönzött összes cím fõ szavai
egy hosszú listába vannak rendezve. A címek-
hez tartozó kulcsszavakat a rendszer ehhez a
címszólistához hozzáadja és numerikusan rende-
zi a cím Dewey-alkategória linkjének a rekord-
jából. Aztán a kulcsszavakat egyesével „kilökik”
a színpadra, fehér vonalak mutatják a Dewey
kapcsolatokat. A kulcsszó pozíciója a színpadon
úgy van kalkulálva, hogy a Dewey alkategóriák
közé van beékelve. A kulcsszavak színe is így
van meghatározva, átlagolással. A kulcsszavakat
úgy hozzák elõ, hogy a leggyakrabban használttal
indítják. Csak azok a szavak kerülnek képernyõre,
amelyeknek minimum kilenc találata volt és leg-
alább két Dewey alkategóriában szerepelnek.

George Legrady SPL-beli munkájának elõké-
pe saját, eddig legismertebb alkotása, a párizsi
Georges Pompidou Centre-ban 2001-ben elkez-
dett Pocket Full of Memories (PFOM) mûvészi
projekt, amelynek központi témája az emléke-
zet, az archiválás, valamint a hallgatói részvétel,
interakció. A Zsebben hordott emlékek egy ins-
tallációból és egy hozzá kapcsolódó weblapból
áll. Az installáció arra szólítja fel a látogatót,
hogy egy éppen nála lévõ, tetszõlegesen válasz-
tott tárgyat beszkenneljen, majd e tárggyal kap-
csolatosan kérdéseket válaszoljon meg. A láto-
gatók ezreinek zsebébõl, tárcájából elõkerült hét-
köznapi tárgyak így szkenneléssel képernyõre ke-
rülnek, s néhány azonosító kérdéssel-válasszal –
afféle metaadattal – tágabb összefüggésbe, kon-
textusba is ágyazódnak. A kirajzolódó kétdimen-
ziós térképen a látogatóknak a tárgyhoz fûzõdõ
személyes kommentárjai is olvashatók. A PFOM
digitális objektumai és azok kulcsszavas leírása
adatként gyarapszanak, s a Kohonen-féle önszer-
vezõ algoritmus segítségével az adatok rende-
zett állapotban íródnak ki a képernyõre – a sze-
mantikai leírások által meghatározott hasonlósá-
gi jegyek alapján kerülnek egymás közelébe, il-
letve távolabbra. Elõször az adatbázis üres – de
a növekvõ látogatói bekapcsolódással és aktív

közremûködéssel
egy folyamatosan
növekvõ adatbázis
és egy erre épülõ,
a kapcsolatok alap-
ján szervezõdõ
tárgytérkép születik
meg.

Zsebben hordott emlékek

Legrady installációja 2003 tavaszán a rotter-
dami elektronikai mûvészeti fesztiválon vett részt,
2003 októberében pedig Budapestre is eljutott:
az Aura kiállításon volt látható a budapesti C3
Kulturális és Kommunikációs Központ (C3 – Cen-
ter for Culture and Communication)7 rendezésé-
ben.8 (A Zsebben hordott emlékek megvalósításá-
ban fontos szerepet kapott két hazai tervezõ,
Fernezely Márton és Szegedy-Maszák Zoltán is.)

Befejezésül: sikerült üzenetet váltanom
George Legradyval nem sokkal azután, hogy a
seattle-i installációja mûködni kezdett. Jelez-
te, hogy szívesen készítene egy ilyen könyvtá-
ri látványobjektumot szülõvárosában, Budapes-
ten is. Szerény véleményem szerint egy ilyen
mûvészi és technológiai együttes a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárában
’szólna legjobban’.

Bánhegyi Zsolt
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