
Végtelen kép és tükröződés 
„Totál  expanded  cinema"  címmel  az  1978.  augusztusi  edinburghi  
filmfesztiválon  közzétett,  és  bemutatott  előadás  anyaga  

I. 

A  „kép-művészeteket"  a  Van  Eyc-
kektől  fogva  Nicholas  Schöfferrig,  
újabban  talán  felületesen a filmet,  és  
sokkal  alposabban  az  ún.  „concept  
ait"-ot  sűrűn  foglakoztatja  a  tükrö-
ződés  jelensége,  a  tükör,  mint  kép-
tárgy  problémája.  Jól  ismert  például  
Michael  Snow  fotósorozata  (Autori-
záció,  1969):  a  művész  lefényképezte  
tükörképét,  —  a  papírképet  a  tükör-
re  ragasztotta,  erről  ismét  felvételt  
készített,  s  folytatta  a  gyakorlatot  
addig,  míg  a  képek  teljesen  el  nem  
takarták  a  tükröt.  Ez  a  szkeptikus  
etűd  azt  szuggerálja,  hogy  képalko-
tásaink  szukcesszíve  elfedik  előlünk  
az  „eredeti  valóságot",  s  hogy  min-
den  időben  később  készült  kép  tar-
talmazza  az  őt  megelőzőeket,  ame-
lyek  számára  mint  kép-tárgyak,  te-
hát  mint  „valóság"  tűnhetnek  fel.  
(Sokan  osztják  azt  a  titkos  felfogást,  
hogy  semmi  sem  múlhat  el  nyom  
nélkül,  sőt  ez  az  „őrült"  idea  tudo-
mányos  megfogalmazást  nyer  az  
anyag-  és  energiamegmaradás  téte-
lében.) 
A  tükör,  mint  a  művészek  tárgyvá-
lasztásának  célja:  autoreflexió.  Haj-
lunk  rá,  hogy  a  tükörben  valami  
olyan  jelenségnek  hódoljunk,  ami  a  
„Kép-művészetek"  tökéletes  modell-
je.  Ezért  is  nevezik  egyesek  a  mű-

Jan  van  Eyck  kettős  portréjának  hát-
terében  egy  tükör  muta t ja  a  modellek  

hátát,  s  kőztük  magát  a  festőt  

Michael  Snow:  Autorizáció  című  
müvének  részlete  

vészek  tevékenységét  „tükrözésnek",  
és  ezt  a  metaforát  már  az  irodalom-
ra  és  a  gondolkodásra,  egyáltalán  a  
tudati  tevékenységre  is  szívósan  al-
kalmazzák.  A  természettudomány,  
pl.  a  fizika,  az  algebra  és  a  geomet-
ria  —  különösen  ami  leírórendszere-
it  illeti  — éppoly  kevéssé  mentes  et-
től  a  metaforától,  még  akkor  sem,  
ha  ott  a  tükrözést  „leképezésnek",  
„vetületnek",  vagy  „ábrázolásnak"  
nevezik. 
Legvégül  akkor  kerülünk  zavarba,  
amikor  c s e l e k e d e t e i n k  be n,  
vagy  a  gyakorlati  világ  eseményei-
ben  figyelünk  fel  olyan  összefüggé-
sekre,  amelyeket  általánosan  az  ana-
lógia,  szimmetria,  lenyomat,  kép,  
tükörkép  megnevezéseivel  illetünk.  
Vajon  nem  tükre-e  a  kalapácsot  fo-
gó  kéz  a  nyélnek,  és  viszont?  Egy  
szavunk  egy  másik  szavunknak,  egy  
jogszabály,  egy  intézmény  a  másik-
nak,  vagy  a  megelőzőnek?  A  gyer-
mek  genetikus  kódja  nem  képe-e  a  
szülőkének,  egy  anyaghalmaz  a  koz-
moszban  egy  másik  anyaghalmaz-
nak?  Amikor  egy  beszélgetésben  el-



hangzik  a  kijelentés:  „értem"  —,  
nem  egy  kép  született  meg?  Egy  kö-
zölt  kép  képe  . . .  
Nem  lehet  ellenállni  annak,  hogy  el-
gondoljuk:  mi  történik,  ha  két  tük-
röt  egymásnak  fordítunk.  Az  ered-
mény  —  végtelen  tükröződés  —  
könnyen  elképzelhető,  de  ellenőriz-
hetetlen.  Ha  ugyanis  a  tükröződés  
tengelyébe  állunk,  mi  magunk  ta-
karjuk  ki  a  képet.  Ha  viszont  az  el-
lenőrző  tekintet  tengelye  nem  esik  
egybe  a  tükröződés  tengelyével,  a  
végtelen  sor  egy  véges  számnál  ki-
fordul,  eltűnik  az  ellenőrzés  köréből.  
A  végtelen  tükröződés  így  csak  egy  
testetlen,  transzparens  megfigyelő  
számára  követhető.  

II. 

Ha  egy  elektronikus  (tv)  kamerát  
saját  monitorjára  fordítunk,  az  ered-
mény  hasonló  a  végtelen  tükröződés-
hez:  a  kamera  látja,  hogy  látja,  hogy  
l á t . . .  Mivel  az  elektronikus  kép  ká-
belesen  elvezethető,  a  látvány  bárki  
számára  ellenőrizhető.  

(A)  kamera  Toronto-ban  nézi  (B)  
monitorját,  (B)  kamera  Acapulcoban  
nézi  (A)  monitorját.  Kettőjük  adását  
(C)  monitoron  követi  Budapest.  A  
kamera  és  a  monitor  közé  Toronto-
ban  egy  „x",  Acapulcoban  egy  „y"  
tárgyat  helyeznek,  „x"  és  „y"  minden  
képen  együtt  fog  látszani.  Budapest  
nem  tudja  megállapítani  a  képről,  
„x"  és  „y"  tárgy  a  valóságban  hol,  
Torontoban,  vagy  Acapulcoban  tar-
tózkodik. 

Most  már  akadálytalanul  elképzelhe-
tünk  egy  elektronikus  tükröződési  
rendszert,  amelyik  mondjuk  4  mil-
liárd  tagból  áll.  Az  alapkörben  el-
helyezett  tárgyakat  („x",  „y")  min-
denki  látja,  anélkül  persze,  hogy  
meg  tudná  állapítani,  azok  a  4.  vagy  
az  53 487.  tagja  előtt  tartózkodnak.  
Az  alapkörre  alrendszerek,  elágazá-
sok  kapcsolhatók.  Ezek  részben  
egyező,  részben  különböző  képeket  
láthatnak  az  alapkörre  „ráépülve".  
Ábránkon  Kelet:  „xyo"-t,  Nyugat:  
„xyz"-t  lát.  

III. 

Az  egész  tükröződési  rendszernek  
csak  a  képfelbontó-képesség,  és  a  
fény-,  ill.  elektronsebesség  szab  
határt.  Ha  netán  volna  egy  hegeli  
világszellem,  az  bizonyosan  folyto-
nosan  tükrözné,  vagy  filmezné  ma-
gát,  ebben  a  filmben  azonban  ál-
landó  fénysebességgel  távolodva  és  
visszatérve  benne  lennének  azok  a  
filmek  is,  amiket  önmagáról  készít.  
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Vegyünk  két  kamerát,  (A)  nézze  (B)  
monitorját,  (B)  nézze  (A)  monitor-
ját.  Az  eredmény  csaknem  azonos:  
(A)  látja,  hogy  (B)  látja,  hogy  (A)  
l á t . . . 


