Flying Carpet
Videospace Gallery, Budapest
20 May—15 July, 2011

Repülő szőnyeg
Videospace Galéria, Budapest
2011. május 20—július 15.

Bea Selmeczi

The fable comes to life.
Tamás Komoróczky puts the magic carpet in the centre of his
exhibition at Videospace.
The flying textile has concerned humans for a long time, and
it was the reason for the Japanese astronaut Vakata Koichi to
test if he could float through the Kibo space laboratory by an
object resembling an inflatable mattress in the state of weightlessness in 2009. He succeeded.
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There might be something to the story, as it is also mentioned
in the Quran, although the carpet is only floating high in the wind
there, as Allah granted Solomon rule over the winds. According
to the legend, the king flew so fast on the wings of the wind that
if he had breakfast in Damascus, he could have his dinner in
Medina (the distance between the two cities is 820 miles).

Ben Sherira mentions yet another story that led to the decline
of carpet making. In 1213 Behrooz, Prince of the Persian Dominion of Khorasan fell in love with a young Jewish girl, Ashirah,
whose father was a carpet maker. Despite his family’s protest,
Behrooz married the girl, and asked his father-in-law to weave
two dozens of flying carpets for him.

The carpet obeyed King Solomon’s will, but when the ruler got
far too conceited, it began to shake, which caused the death of
40.000 people.

When the carpets were prepared, he seated his men on them,
provided them with arrows dipped in rattle snake’s poison,
Armenian daggers and fireballs, and came to the help of his father who was at war with the neighbouring Kvarezm shah. The
castle was easily conquered by the army arriving from the sky.

Ben Sherira also recalls a peculiar case in 776 AD which was a
great obstacle to the spread of the flying carpet.

The flying carpet is a miraculous belief of a bygone age. That is,
the manifestation of that miracle.
The 13th century Jewish scholastic philosopher, Isaac Ben
Sherira has written the short history of magic carpets. He
cites two ancient texts in his chronicle: a collection of parables
published by Shamsha-Ad, the minister of the Babylonian
Nebuchadnezzar, and a collection of dialogues by the Roman
Jewish historian Josephus. Both works are lost, which makes
the credibility of Ben Sherira’s fable about the Queen of Sheba
and King Solomon difficult to establish.
He claims that the queen’s alchemist designed a small brown
carpet in 977 B.C., which could rise a few meters above ground.
The sorcerer kept experimenting, and the queen sent the
outcome to King Solomon as a love token. The green silk carpet
woven with gold was ornamented with precious stones, it was
protected from the sun by a flock of birds, and it was so long
that it could accommodate the king’s whole court.
However, the king did not accept it but passed it on to his
courtiers. Upon hearing the news, the queen got so upset that
she never had such a flying device made any more.
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As opposed to various Aladdin and Sindbad adaptations, the
big story collection links the flying carpet to the name of the
Persian prince Hussain, who bought one during his travels in
the Indian Bisnaga kingdom (Vijayanagara Empire). The carpet
seemed to be useless at first sight, but its hidden capacities
came to light with time.

The figure of a turbaned man appeared above the minaret in
Baghdad one Friday afternoon. Everyone in the bazaar was
astounded, as though they had seen a ghost. However, the
poor devil was but a soldier who had served in the palace, and
was once caught holding the hand of the youngest princess.
The eunuchs threw him out of the palace, and beat him up
badly. When the caliph heard the story, it kindled his anger.
He got the princess locked up in the tower of the palace, and
in order to humiliate her, he decided to marry her to the royal
executioner, a black slave from Zanzibar. However, the soldier
Mustafa came for his lover. He climbed up the minaret, rescued
her lover through the window, and seated her on a flying carpet. The body guards chased them on their Arabian stallions in
vain, the carpet vanished forever among the clouds.
The caliph ordered a pursuit of the carpet makers. Thirty
craftsmen were beheaded, and all objects resembling flying
carpets were gathered in.
Craftsmen who stayed alive fled to Bukhara (a city of Uzbekistan today), where the emir gave them a residence permit.
All this happened a decade before the rule of Harun al-Rashid,
that is, the writing of the Arabian Nights.

The creation of a flying carpet would open up new perspectives in air traffic.
There would be a network of invisible skyways with mobile
bars, rest areas and quick carpet repair services in the air.
Those who had no carpets of their own could use the wide
offering of rent-a-carpet, from simple rag carpets to Persian
rugs. There could be single, family and tripper versions for
larger companies.
In 2005, the Turkish designer Soner Ozenc prepared a carpet
that oriented its owner towards Mecca. The carpet named Sajjadah 1426 projects a luminescent writing on the wall, while the
its border ornaments and the image of a mosque in the centre
also light up. This method could also solve the problem of lighting the flying carpets by night with a slight development.

However, the father began to dread the son with ”celestial
power”, and therefore had him blinded. He banished the
prince’s pregnant wife and father-in-law from the country, and
had the carpets destroyed.
However, the case when a turbaned man flew from Samarkand
(Uzbekistan) to Isfahan (Iran) years later was reinforced by
several eye witnesses, so it seems that the carpet industry
was eventually only done for by the Mongolian conquest.
Genghis Khan’s soldiers found flying carpets in 1226. One of
the prisoners admitted that the construction was much more
useful than any ponies. The Khan got angry and had him beheaded, then ordered all the flying carpets in the empire to be
confiscated. This put an end to their history (so far).
Ben Sherira also shares the working mechanism of the carpet
with his readers, but unfortunately some parts of the text are
indecipherable.
At first sight, the carpet showed no difference from its traditional counterparts, its ”miracle” lay in the painting procedures.
The craftsmen came upon a special kind of clay in intact mountain springs. When they heated this to the temperature of the
seventh level of Hell in a cauldron, it assumed an anti-magnetic
property.
The masters rubbed the (wool) thread with the material this
procedure resulted, and then it was taken to the loom. The
carpet prepared in this way could then float a few or even a
hundred meters above ground, depending on the concentration of clay used.

However, the flying carpet is but a pretext for Komoróczky, an
alibi. The carpet is a symbol for wanderlust and freedom, for
overcoming boundaries, as it helps us eliminate distances. No
air tickets needed, it is driven by mere desire.
Or, rather, it is psychokinesis, the human thought forcing its
will on inanimate objects. Similarly to Luke Skywalker, who lifts
the cliff by mere concentration during his training to be a Jedi
knight.
After psychokinesis comes extramotorics, when objects and
material carriers of information are programmed by suggestion. Thus we have arrived at navigation.
Naturally, all this is also relevant for the creative process, the
way the artist gives life to inanimate matter through his ideas.
The ”animated” matter separates from its creator, strives to
break away from him completely, but its creator rules over it
by the power of his will, and drives the self-righteous product
back to its designated path.
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niteness. The field in the end depicts the mihrab of the mosque
(the Kaaba shrine of Mecca, that is, the direction of the prayer,
the niche or board indicating the Quibla) in a stylised form with
or without columns. Caucasian prayer rugs often also have a
stylised hand shape on both sides of the mihrab: this indicates
where the hand should be placed during prayer.
In addition to the specific religious symbols, the carpets are
also ornamented with other symbolic motives. We often find
on them the flame of the immortal spirit, the Boteh or tree of
life, which connects the human and the divine worlds, as it is
the emblem of the ordained prophet, the manifestation of God.
The tree in which there is no death. They often bear geometrical shapes and animal figures proclaiming the order of
the world: the peacock symbolising the figure of the prophet
who brings the message of God to the people, the Herati fish
pattern symbolising renewal and immortality, the Phoenix
reflecting the human soul or the figure of the bird that stands
for Paradise and freedom. Vegetal patterns (Gül) symbolise
eternal life and the garden of Paradise, lily stands for spiritual
purity, iris for liberation from earthly bonds, and cyprus for life
after death.
As the representation of the human form is forbidden in Islam,
quotes from the Quran have become decorative elements.
The Tughra inscription, a signature of one of the names of the
prophet or Allah is also woven into the carpet in Kufic script.

The installation entitled Dreams woven about achievement
is a carpet hanging in space, which gives the impression of
floating. This is a kind of attempt by Komoróczky to escape
because of the disturbing – political, economic, mental – signs
dominating in the world. According to the artist’s prognosis by
precognition, the spread of uncertainty and fear will not stop
in the near future, and the only available option is to escape.
Escape into another world, another dimension, and into artistic
creation.

The patterns are all addressed to the soul, proclaiming
purification or deliverance, so that the believer can be flown
to Paradise by the prayer rug one day. This is why in some
places, especially among the Turks of Anatolia, the dead person is covered with a prayer rug before being put in the coffin
to this day.

Hand looped carpets are like picture books, if one is familiar
with the interpretation of patterns and ornaments, one is able
to read from them.
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Similarly, carpet weavers take over tribal patterns from their
parents, and reconstruct them based on remembrance, but
add their own variations and creativity during the procedures.
Modified knowledge is then transmitted to the next generation.
This is how memes are passed on.
Komoróczky’s carpet patterns also symbolise the construction
of the Universe, as – according to our current knowledge – it
is built up of the multiplication and different combinations of
a single indivisible elementary particle inconceivable to the
human mind.
The whole fear and escapism is dissolved in the law of the
tapestry, constantly changing and yet permanent: whether the
carpet is flying or resting on the ground becomes insignificant,
for we travel on it anyway.
substituted magic by science, and trust the principles of physics more than their own desires. The flying carpet is driven by
thought, but it is easier to imagine with an engine.
Philosophical Wallpaper with a Droning Pattern is a ”tapestry”
consisting of 12 monitors in which versions of the same visual
material appear randomly, yielding a modern carpet pattern.
As each individual picture is diversified by internal motion, the
tapestry changes moment by moment. Komoróczky’s already
familiar musicality is present here, too, with different sounds
to accompany the movement.
Pattern variations correspond to cultural memes, which build
up human culture and society similarly to genes in the living
organism.
Memes represent the concept of the unit of cultural transfer or
the unit of imitation. Elementary units comprising the multitude
are based on a pattern, that is, they multiply by reproduction.
This involves a process in which the pattern comes to an independent life, it is passed on, but can also change in reproduction, that is, mutations may occur.

The neon installation illuminating the gallery wall, entitled The
Carpet of Souls, is a reference to a prayer rug, the patterns
of which are interwoven with symbols of God and the soul, as
well as to magical texts which help concentration and fulfil the
miracle.

Prayer rugs (Sajjadah) are often ornamented with religious
symbols: the lamps recall the lamps of mosques, the comb and
the water jug remind us of the obligatory wash before prayer.
The strictly bounded inner part of the rug symbolises the
worldly order, and the borders weaving around it refer to fi-

Patterns or structures are thus accidental and strive to get
standardised at the same time. Seemingly disintegrating
pieces of the world do in fact comprise a unity, a deeper connection.

Komoróczky’s various inscriptions, such as Aku, Engin or Entrópia (the latter referring to the physical quantity characterising the capacity of matter for change) all correspond to some
kind of scientific magical text, as humans of our times have

Finally, society or the environment selects for the variations that are realised based on the differences, mostly as a
result of deliberation. It finds mutations worth recording and
remembers them, or consciously rejects and forgets them,
and they are deselected. Only the stronger, more influential
memes survive. Mutations have repercussions on the initial
sample, which will itself change in this way. The variations will
sometimes strengthen, at other times weaken or modify each
other, creating innumerable instances of uniqueness.
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A mese életre kel.
Komoróczky Tamás a repülő szőnyeget állítja középpontba a
Videospace-ben rendezett kiállításán.
A szálló textília régóta foglalkoztatja az embereket, ezért
tesztelte a japán űrhajós, Vakata Koicsi 2009-ben, hogy végig
tud-e lebegni a Kibo űrlaboratóriumon egy gumimatrachoz
hasonló tárggyal a súlytalanság állapotában. Sikerült.
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A XIII. századi zsidó skolasztikus filozófus, Isaac Ben Sherira
írta meg a repülő szőnyegek rövid történetét. Krónikájában
két régi szövegre hivatkozik: egy példabeszéd-gyűjteményre,
amit Shamsha-Ad, a babilóniai Nebukadnezár minisztere adott
közre, és egy dialógus-gyűjteményre Josephus, a római zsidó
történetíró tollából. Mindkét mű elveszett, ezért Ben Sherira
Sába királynőjéről és Salamon királyról szóló meséjének hitelességét nehéz megállapítani.
Azt állítja, hogy i.e. 977-ben a királynő alkimistája kis barna
szőnyeget tervezett, ami néhány méterre megemelkedett a
földtől. A varázsló tovább kísérletezett, a királynő pedig elküldte Salamon királynak a végeredményt szerelmi zálogul.
Az arannyal átszőtt zöld selyemszőnyeget drágakövek
díszítették, madárraj védte a naptól, és olyan hosszú volt,
hogy a király egész udvara ráfért.
A király azonban nem fogadta el, hanem továbbadta az udvaroncainak. A királynő úgy elszomorodott a hír hallatán, hogy
soha többé nem készíttetett efféle repülő alkalmatosságot.
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Mindez egy évtizeddel Harun al-Rashid uralkodása, vagyis az
Ezeregyéjszaka meséinek megírása előtt történt.

A történetben lehet valami, mert a Korán is tesz róla említést,
bár ott a szőnyeget csak a szél röpíti a magasba, hiszen Allah
uralmat adott Salamonnak a szelek fölött. A legenda szerint
a király olyan gyorsan repült a szelek szárnyán, hogyha
Damaszkuszban reggelizett, a vacsorát már Medinában
költhette el (a két város között 1320 km a távolság).

A repülő szőnyeg a nagy mesegyűjteményben a különböző
Aladdin és Szindbád-feldolgozásokkal ellentétben Hussain perzsa herceg nevéhez kötődik, aki az indiai Bisnagar királyságban (Vidzsajanagar Birodalom) vásárolt egyet utazásai során.
A szőnyeg első látásra használhatatlannak tűnt, de idővel
kiderült rejtett képességei.

A szőnyeg engedelmeskedett Salamon akaratának, de amikor
az uralkodó túlzottan elbízta magát, rázkódni kezdett: ezáltal
40 ezer ember lelte a halálát.

Ben Sherira még egy históriát említ, amitől a szőnyegszövés
csillaga leáldozott. 1213-ban Behroz, a perzsiai Khoraszán tartomány hercege beleszeretett egy fiatal zsidó lányba, Ashirahba, akinek az apja szőnyegkészítő volt. Behroz – családja
tiltakozása ellenére – elvette a lányt, és megkérte az apósát,
hogy szőjön neki két tucat repülő szőnyeget.

Ben Sherira megemlékezik arról a különös esetről is i.u. 776ban, ami nagyban korlátozta a repülő szőnyeg elterjedését.

A repülő szőnyeg egy letűnt kor hiedelemvilágának csodája.
Vagyis a csoda manifesztációja.

Az életben maradt iparosok Bukharába (ma Üzbegisztán egyik
városa) menekültek, ahol az emír letelepedési engedélyt adott
nekik.

Bagdadban egy péntek délután a minaret fölött feltűnt egy
turbános ember alakja. Az egész bazár a szívéhez kapott,
mintha kísértetet látnának. A szegény ördög azonban nem
volt más, mint egy katona, aki valaha a palota szolgálatában
állt, de egyszer rajtakapták, amint a legfiatalabb hercegnő
kezét szorongatta. Az eunuchok kidobták a palotából és
alaposan helyben hagyták. Amikor a hírek eljutottak a kalifa
füléig, éktelen haragra gerjedt. Bezárta a hercegnőt a palota
tornyába, és hogy megalázza, elhatározta, hogy hozzáadja a
királyi hóhérhoz, egy zanzibári fekete rabszolgához. Mustafa,
a katona azonban eljött a kedveséért. Felmászott a minaretre,
az ablakon keresztül kimentette szerelmét, és egy repülő
szőnyegre ültette. Hiába üldözték őket a testőrök arab ménjeiken, a szőnyeg végleg eltűnt a felhők között.
A kalifa vadászatot rendelt el a szőnyegkészítők ellen. Harminc
kézművest lefejeztek, a repülő szőnyegre emlékeztető tárgyakat pedig begyűjtötték.

Amikor a szőnyegek elkészültek, ráültette az embereit, ellátta őket csörgőkígyó méregbe áztatott nyilakkal, örmény
tőrökkel és tűzgolyókkal, majd apja segítségére sietett, aki
éppen a szomszédos Kvarezm sah ellen viselt háborút. A várat
könnyűszerrel bevette az égből érkező hadsereg.

A mesterek a kapott anyaggal bekenték a (gyapjú)fonalat,
ami ezután szövőszékre került. Az elkészült szőnyeg pedig
attól függően, hogy milyen agyagkoncentrációt alkalmaztak,
néhány vagy akár száz méterre is elemelkedett a földtől.
A repülő szőnyeg megalkotása új perspektívát nyitna a légi
forgalomban.
Láthatatlan légi utak hálóznák be az eget mozgó büfékkel, légi
pihenőkkel és szőnyeg gyorsjavító üzemekkel. Akiknek nincs
saját szőnyege, azoknak rendelkezésére szállna a rent-acarpet széles választékkal az egyszerű rongyszőnyegektől
a perzsákig. Létezhetne egyszemélyes, családi és kiránduló
változat is nagyobb társaságok számára.
A török designer, Soner Özenç egy olyan imaszőnyeget
készített 2005-ben, ami a tulajdonost Mekka irányába tereli.
A Sajjadah 1426 névre hallgató szőnyeg egy foszforeszkáló
írást vetít a falra, miközben a szőnyeg szegélydíszítése és
a középen elhelyezkedő mecset képe is világítani kezd. Ez a
módszer kis továbbfejlesztéssel a repülő szőnyegek éjszakai
kivilágítását is megoldhatná.

Az apa azonban rettegni kezdett „égi hatalommal bíró” fiától,
ezért megvakíttatta. A herceg terhes feleségét és apósát
száműzte a királyságból, a szőnyegeket pedig megsemmisítette.
Több szemtanú is megerősítette azonban azt az esetet,
amikor évekkel később egy turbános férfi Szamarkandból
(Üzbegisztán) Iszfahánba (Irán) repült, úgy tűnik tehát, hogy
a szőnyegiparnak csak a mongol hódítás tette be végleg a
kaput.
Dzsingisz kán katonái 1226-ban repülő szőnyegeket találtak.
Az egyik fogoly bevallotta, hogy a szerkezet sokkal hasznosabb bármilyen pónilónál. A kán mérgében lefejeztette, és
koponyájából ivócsészét készített, majd elrendelte, hogy a
birodalom összes repülő szőnyegét foglalják le. Így ért véget
(eddigi) történetük.
Ben Sherira a szőnyeg működési elvét is megosztja olvasóival,
de sajnos a szöveg néhány részlete kibetűzhetetlen.
A szőnyeg ránézésre semmiben sem különbözött hagyományos társaitól, „csodája” a festési eljárásokban rejlett.
A kézművesek egy különleges agyagra bukkantak az
érintetlen hegyi forrásokban. Amikor ezt a Pokol hetedik
bugyrának hőjére hevítették egy üstben, antimágneses tulajdonságra tett szert.

Komoróczkynál azonban a repülő szőnyeg csak alibi,
ürügy. A szőnyeg az elvágyódás, a szabadság és a határok
legyőzésének szimbóluma, hiszen segítségével megszűnnek a
távolságok. Nem kell hozzá repülőjegy, egyedül a vágy hajtja.
Vagy inkább a pszichokinézis, az emberi gondolat, ami
rákényszeríti akaratát az élettelen tárgyakra. Akárcsak Luke
Skywalker a Jedi-lovag képzés során, amikor puszta koncentrációval felemeli a sziklát.
A pszichokinézis után pedig jöhet az extramotorika, amikor a
tárgyakat és az anyagi információhordozókat szuggesztíven
programozzuk. És kész a navigáció.
Természetesen mindez leképezhető az alkotás folyamatára
is, ahogy a művész az élettelen anyagba gondolataival lelket
lehel. A „lelkes” anyag leválik alkotójáról, megpróbál teljesen
elszakadni tőle, de teremtője akaratának erejével uralkodik
rajta, és az öntörvényű alkotást újra kiszabott medrébe tereli.
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A teljesítményekről szőtt álmok című installáció egy térbe
lógatott szőnyeg, ami azt a hatást kelti, mintha lebegne. Ez
egyfajta szökési kísérlet Komoróczky részéről a világban uralkodó nyugtalanító – politikai, gazdasági, mentális – jelek miatt.
A művész prekogníciós előrejelzése szerint az elbizonytalanodás és a félelem terjedése nem áll meg a közeljövőben, egyetlen lehetőségként a menekülés jöhet számításba. Menekülés
egy másik világba, egy másik dimenzióba és az alkotásba.

Az Agyzsongító mintázatú filozófiai tapéta 12 monitorból álló
„szövet”, amelyben ugyanannak a képanyagnak a variánsai
random módon jelennek meg modern szőnyegmintázatot
alkotva. Mivel belső mozgások is tarkítják az egyes képeket, a
szövet pillanatonként változik. A Komoróczkynál megszokott
zeneiség most sem marad el, a mozgásokhoz különböző
hangok társulnak.
A mintavariánsok a kulturális mémeknek feleltethetők meg,
amik az élő szervezet génjeihez hasonlóan építik fel az emberi
kultúrát és társadalmat.

A galéria falán világító neoninstalláció, A lelkek szőnyege
az imaszőnyegre utal, amelynek mintázata Isten és a lélek
jelképeivel fonódott össze, illetve a koncentrációt elősegítő
varázsszövegekre, amik a csodát beteljesítik.

szintén változik. A különböző változatok pedig hol felerősítik,
hol gyengítik, hol módosítják egymást, és így megszámlálhatatlan egyediséget hoznak létre.
A minták vagy mintázatok tehát egyszerre esetlegesek és
szabályosságra törekvők. A világ látszólag széteső darabjai
valójában egységet, mélyebb összefüggést alkotnak.
Ahogy a szőnyegszövők átveszik szüleiktől a törzsi mintákat,
majd emlékezet alapján rekonstruálják azokat, de a művelet
során hozzáadják saját variációikat és kreativitásukat is.
A módosult tudást pedig továbbadják a következő nemzedéknek. Így öröklődnek a mémek.
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A kézi csomózású szőnyegek olyanok, akár a képeskönyvek,
ha az ember ismeri a minták és díszítések értelmezését,
olvasni tud bennük.
Az imaszőnyegeket (Sajjadah) gyakran díszítik vallási szimbólumok: a lámpák a mecsetek lámpáit idézik fel, a fésű és a
vizeskancsó az ima előtti kötelező tisztálkodásra emlékeztetnek. A szőnyeg szigorúan körülhatárolt belső része a világ
rendjét jelképezi, a körülfonódó határvonalak pedig a végességére utalnak. A végén található tükörrész a mecset mihrábját (a mekkai Kába szentélyt, vagyis az imádkozás irányát,
a kiblát jelző falifülkét vagy táblát) ábrázolja oszlopos vagy
anélküli stilizált formában. A kaukázusi imaszőnyegeken a
mihráb két oldalán gyakran látható egy-egy stilizált kézforma
is: ez mutatja, hová kell helyezni a kezet ima közben.
A konkrét vallási jelképek mellett azonban szimbolikus motívumok is tarkítják a szőnyegeket. Sokszor megtalálható rajtuk a
halhatatlan lélek lángja, a Boteh vagy az életfa, ami összeköti
az emberi és isteni világot, hiszen az elrendelt prófétát, Isten
megnyilvánulását jelzi. A fát, amelyen nincs elmúlás. Gyakran
szerepelnek rajtuk a világ rendjét hirdető geometrikus formák
és állatmotívumok: a próféta alakját jelképező páva, aki Isten
üzenetét hozza az embereknek, a megújulást és a halhatat18

lanságot szimbolizáló Herati halminta, az emberi lelket tükröző
főnix vagy a Paradicsomot és a szabadságot jelentő madáralak. A növényi minták (Gül) az örök életet és a Paradicsom
kertjét szimbolizálják, a liliom a lelki tisztaságot, az írisz a földi
kötelékektől való megszabadulást, míg a ciprus a halál utáni
életet.

Komoróczky szőnyegmintázatai egyben az Univerzum
felépítését is szimbolizálják, hiszen az – mai ismereteink
alapján – egyetlen oszthatatlan, emberi ésszel felfoghatatlan elemi részecske megsokszorozódásából és különböző
kombinációiból épül fel.

Mivel az iszlámban tilos az emberábrázolás, ezért a Koránidézetek váltak dekoratívvá. Kúfi írással szövik a szőnyegekbe
a Tughra-feliratot is, a próféta vagy Allah egyik nevének
aláírását.
A minták mind a lélekhez szólnak, a megtisztulást és a
megszabadulást hirdetve, hogy a hívőt majdan imaszőnyege
repíthesse a Paradicsomba. Éppen ezért néhány helyen, főleg
az anatóliai törököknél a mai napig imaszőnyeget terítenek a
halottra koporsóba helyezése előtt.
Komoróczky különböző feliratai, az Aku, az Engin vagy az
Entrópia (az energia átalakulási képességét jellemző fizikai
mennyiség) mind egyfajta tudományos varázsszövegnek
feleltethető meg, hiszen a ma embere tudománnyal helyettesítette a mágiát, és jobban bízik a fizika elvek működésében,
mint saját vágyaiban. A repülő szőnyeget a gondolat hajtja, de
motorral egyszerűbb elképzelni.

Az állandóan változó, változásában mégis állandó szövet
törvényszerűsége minden félelmet és menekülést felold:
lényegtelenné válik, hogy a szőnyeg repül vagy a földön vesztegel, ugyanúgy utazunk rajta.
A mémek a kulturális átadás egységének vagy az utánzás,
az imitáció egységének gondolatát hordozzák. A sokaságot
alkotó elemi egységek minta alapján állítódnak elő, vagyis
reprodukcióval szaporodnak. Ez azzal jár, hogy maga a minta
önálló életre kel, átörökítődik, de szaporodása közben változhat, azaz mutációk jöhetnek létre.
A társadalom vagy a környezet végül az eltérések alapján,
többnyire mérlegelés eredményeként szelektálja a létrejövő
változatokat. Rögzítésre méltónak ítéli, és megjegyzi a mutációkat vagy tudatosan elveti, elfelejti őket, és azok kiszelektálódnak. Csak az erőteljesebb, befolyásosabb mémek maradnak fenn. A mutációk visszahatnak a kiinduló mintára, ami így
19

Escape Attempt
Museum Kiscell — Municipal Picture Gallery, Church space
2 June—7 August, 2011

Szökési Kísérlet
Fővárosi Képtár — Kiscelli Múzeum, Templomtér
2011. június 2—augusztus 7.

Kata Krasznahorkai
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??

??

??

It all began with me having to imagine a tower in the space of
a church, the nonexistant tower of a church ruin, to be built on
the inside, a tower that inevitably recalls the Himmelsleiters of
the middle ages in this space, on one hand, because the greatest difficulty in the space of the Kiscell Museum – one with
which every exhibitor struggles – is the involvement, evasion,
emptying or filling of the sacral space, the protection of the
planned work from being rushed down by space; on the other
hand, one also recalls Tatlin’s profanisation in the spiralling
madness of the Internationale, the tower with no beginning
and no end, Babel without the Bible, which is a straight way to
the loser’s side at a rocket launcher dock, the piece left on the
Earth, in the church space that is stiffened to a ruin – and on
the top of the tower, I should imagine the neon inscription, informing of the failure of the grandiose scheme to be conceived
in breathtaking height.

Having imagined all this, I should complement it with a warehouse shelving to recall museum space within the church
space, on which fossils...

all right, but a fossil in this context is no longer a fossil, but,
whether it is a bone, a jug, a cake, anything that objectified out
there becomes a relic in here, but – I am being shepherded in
the meantime – all this should not be conceived as an instance
of pathos, all right. I am also supposed to imagine further
supplementary materials, more precisely a section of a rat’s
brain, the image of which was deciphered by a biologist; the
Atlas-Coronal-orig.tif, which I had sent him, was from the atlas
of the rat’s brain – for this, too, is a pattern, its brain pattern,

the cortex (layers), which is a result of the uneven distribution
of neurons of different sizes. The width of the ROI also roughly
corresponds to one or a few cortical columns, which are the
larger units of information processing. What I have received
yet another picture puzzle about are patterns of the layered
brain, this time at the deeper domains, and at this point I recall
the sound-picture-rhythm layers of the above mentioned
tapestry – the layers which define this exhibition as well as
Komoróczky’s wallpaper systems or the degree of madness in
OCD patterns... and it is precisely these layers which – once we
imagined them – could comprise a tapestry of theory, which
should incorporate neurobiology and picture theory, evolution
and the self-generation of pattern systems, as well as the
rhythmical connections between music and image, the position
of space, the role of time and the fundamental questions of
divine providence and human error signals – the following
interview format is an attempt to escape; an attempt to escape
having to theorise all this into a textual tapestry. For we
need room and we need space for that truly nerve-racking,
nightmare-generating, dangerous and sometimes daunting
process which contains truthful information in the face of the
outlined system, and allows insight through a keyhole into
something that will find its real value in the light of the finished
work, because we are working for the future and not for the
present; and so, the following questions and answers will become a living part of this process, a piece of the organism, an
organism which one cannot touch as a whole without dragging
it down, without breaking its arc, so we are left with a single
possible solution: to add rather than to take away.

now, all this has to be transferred, mentally, to the dematerialised sphere of a video projection, brought to life by a tapestry
of rhythm, which may be reflecting on the carpet of forms and
patterns, one of the most beautiful manifestations of evolution,
a carpet of rhythms that is itself part of a tapestry of texts, a
tapestry that was woven and shaped between two languages
until its meaning was completely distorted in the cultural
translations from German to Hungarian and back, leaving us
with its throb, so this is what I should imagine now, the way all
these elements impact each other.

... Thought-versions live and then fall from grace
Only to keep up the race
Then I should imagine the lime shell cast ashore from an ancient red sea, a form frozen to be the icon of evolution, which
is reminiscent of the creation of matter and is prehistoric,
giving the whole exhibition a 3.5 milliard-year span backwards,
straight from the exhibition hall of the Berlin Natural History
Museum, where its material stands for space and time, and its
star shape for perfect, self-organising symmetry, a property
of closed systems, which immediately resonates thoughts
around chaos theory and its waning in the visual, but here and
26

Last He might step in its own trace ...
And then I remember that the Vatican has buried the hatchet
in the case of Darwinian evolution, thereby also acknowledging the esthetisation of the development of life, because the
generation of patterns, in the ”decade of the brain“, when
everything got subordinated to neurobiology without notice,
also uses Darwinian pattern generation, as much as possible,
but it is possible to some extent at least.

which was mapped in the atlas, the medium of the enlightenment, so it was copied from a page in such an atlas. The word
“coronal” refers to the plane of the section, which is perpendicular to the longitudinal axis of the animal. We can see the
cortex – which is not sulcated in rodents, unlike in primates –,
and the ‚lower‘ structures like the corpus callosum, the thalamus or one ventricle of the brain in the lower left corner of the
image. The magenta rectangle – as the filename indicates – is
a “ROI” (region of interest), which refers to the adjustable
frame of scientific image analysis. The ROI embraces the whole
height of the cortex, and emphasises the layered structure of
27
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Minden azzal kezdődött, hogy a templomtérbe kell elképzelnem
egy tornyot, egy romtemplom nem létező tornyát, amit belül
építenek föl, egy tornyot, mely ebben a térben óhatatlanul idézi
a középkori Himmelsleitereket, egyrészt, mert a legnagyobb
nehézség a Kiscelli Múzeum terében – és ezzel minden kiállító
megkűzd – a szakrális tér bevonása, kikerülése, kiürítése,
feltöltése, a tervezett munka védelme, óvása a tér által való lerohanástól; másrészt pedig párhuzamosan idéződik fel a tatlini
profanizáció az Internacionálé spirális őrületében, a torony,
aminek nincs kezdete de vége sem, Bábel Biblia nélkül, ami
egyenes út a rakétakilövőállomások vesztesének, a Földön
maradt darabnak a térfelére, a rommá merevedett templomtérben – a torony tetején pedig képzeljem el a neon feliratot,
mely a nagyívű, lélegzetelálító magasságban elképzelendő terv
kudarcáról értesít.

??

??

??

??

Ha mindezt elképzeltem, akkor ezt egészítsem ki egy dexionpolccal, ami a templomtérben múzeumi teret elevenítene meg,
melyen leletek...,

ban közvetíti a teret és az időt, csillag formájában pedig a
tökéletes, önszerveződő szimmetriát, mely a zárt rendszerek
sajátja, és ami máris megrezegteti a káoszelmélet és annak
vizuális ellaposodása körüli gondolatokat,

igenám, de ebben a közegben a lelet nem lelet, hanem ha
csont, ha korsó, ha sütemény, ha bármi, ami odakint tárgyiasult, akkor az már idebent relikvia, de – közben terelgetnek
– mindezt semmiféleképp nem egy patetikus helyzetként kell
elképzeljem, rendben. Más kiegészítő anyagot is hozzá kell
képzeljek, pontosabban egy patkányagy szeletét, melynek
képét egy biológus fejette meg;

(layers), melyet a különböző típusú idegsejtek egyenlőtlen
eloszlása hoz létre. A ROI szélessége nagyjából megfelel egy
vagy néhány kérgi oszlopnak, melyek az információ feldolgozás nagyobb egységei. Azaz nem másról kaptam ismét egy
képrejtvényt, mint az agy rétegzettségének mintáiról, mélyebb
tartományaiban is, és itt felmerül bennem a hang- kép –
ritmus rétege az előbb említett szőnyegnek – a layerek, amik
meghatározzák ezt a kiállítást ugyanúgy mint Komoróczky
tapétarendszereit vagy az őrület mértéket az OCD mintázatoknál... és pont ezek a layerek azok, melyek elképzelve, egy
teóriaszövetet hozhatnának létre, melyben a neurobiológia
és a képelmélet, az evolúció és a mintarendszerek öngenerálása, a zene és a kép ritmizált összefüggései csakúgy
helyet kellene kapjon, mint a tér helyzete, az idő szerepe, az
isteni gondviselés és az emberi hibajelzés alapkérdései – ez
az interjúformátum szökési kísérlet; szökési kísérlet az elől,
hogy mindezt egy szövegszőnyegbe kelljen teoretizálni. Mert
kell a hely és kell a tér annak a valóban idegfeszítő, lázálmokat
generáló, veszélyes és néhol ilyesztő folyamatnak, mely a
vázolt rendszer ellenében valós információkat tartalmaz és
egy kulcslyukon betekintést enged valamibe, ami a kész mű
tükrében fogja igazi értékét meglátni, mert nem a jelennek
dolgozunk, hanem a jövőnek; azaz az itt következő kérdések
és válaszok ennek a folyamatnak válnak élő részévé, az organizmus darabjává, mely organizmushoz mint egészhez nem
lehet hozzányúlni anélkül, hogy le ne húznánk, az ívét meg ne
törnénk, így csak egy lehetséges megoldás nyílt: hozzáadni,
inkább, mint elvenni.

de itt és most egy videóprojekció elanyagtalanított szférájába
kell áthelyeznem mindezt, gondolatban, melyet életre kelt egy
ritmusszőnyeg, mely talán a forma- és mintaszőnyegre felel,
mely az evolúció legszebb manifesztálódásai közé tartozik,
mely ritmusszőnyeg maga is egy szövegszőnyeg része, egy
szőnyegé, melyet addig szőttek, addig formáltak két nyelv
között, míg a kulturális fordítgatásokban németről magyarra
és magyarról németre teljesen eltorzult az értelme és csak a
lüktetése maradt,

... A gondolatvariánsok mind Őérte halva élnek
Csak hogy Ő mozgásban maradjon
Nehogy valamiképpen Magává változandjon ...

Aztán képzeljem el az őstenger vöröséből kivetett mészvázat,
mely formájában az evolúció ikonjává dermedt, mely az anyag
teremtésére emlékeztet és prehisztorikus, az egész kiállításnak 3,5 milliárd évnyi futamidőt ad visszafelé, melyet a berlini
Természettudományi Múzeum kiállítóterméből, ahol anyagá30

azaz most képzeljem el mindezt, ahogy ezek az elemek
egymásra hatnak. Es akkor eszembe jut, hogy két éve a
Vatikán elásta a csatabárdot a darwini evolúcióelmélettel, ezzel
az élet fejlődésének esztétizálását is elismerte, mert a mintaképzés, az „agy évtizedében“, mikor minden a neurobiológia
alá rendelődött észrevétlen, használja a darwini mintaképzést
is, amennyire csak lehet, de kicsit azért lehet.

az Atlas-Coronal-orig.tif, amit küldtem neki, a patkány agy
atlaszának – mert ez is minta, az agymintája, melyet még a felvilágosodás médiumában, az atlaszban térképeznek föl, szóval
egy ilyen atlasz lapjából van kimásolva. A „coronal” szó a
metszés síkjára utal, mely az állat hossztengelyére merőleges.
Látható az agykéreg – mely rágcsálókban nem barázdált, míg
a főemlősökben az –, és a kép bal alsó sarkában „alsóbb”
struktúrák, mint a corpus callosum, a thalamus és az egyik
agykamra. A magenta téglalap – mint ahogy a file neve is
mutatja – egy „ROI” (region of interest), mely a tudományos
image-analízis állítható keretét jelenti. A ROI a kéreg teljes
magasságát átfogja, és hangsúlyozza a kéreg rétegzettségét
31

Where did the work on this installation begin?
Hol kezdődött a munka ezen az installáción?

Can one win when striving upwards?
Lehet-e győzni ha felfelé törekszünk?

What roles do you assume in this installation?
Milyen szerepekben lépsz föl ebben az installációban?
What was your toughest decision?
Mi volt a legnehezebb döntésed?

What do you think about providence?
Mit gondolsz a gondviselésről?

Can one build a tower without guilt?
Lehet-e tornyot építeni bűntudat nélkül?

Where is the end of this work?
Hol a vége ennek a munkának?
What is the idea behind the lime shell from the ancient sea
and the possibilities of digitalisation?
Mi az ötlet az őstengeri mészváz és a digitalizáció
lehetőségei mögött?

Margit (Escape Attempt) 2011
Lyrics by: Tamás Komoróczky, Zoltán Halasi
Voice by Hungarian google translate
Music by: András Szőnyi
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ment of a member of the Supervisory Board of the Straw-Man
Foundation that administered her estate, under the alias
Munculus, who is potentially not identical with the President of
the Imdumb Foundation created by the TRPLX for the study of
mutism, whose alias was Ho.

Gertrude-Stein Scholar counterfictioniser of the
Saatchi-Drakenberg Foundation

All this does not explain the fact that the last waves of the epidemic took place during the time of the Biennale, that is, in 155,
and so then it was no longer in the interest of Munculus/Ho to
counter-fictionalise the complex of symptoms that was soon
to be withdrawn from circulation – in this light, subsequently –,
with the aim of medicalisation.

This article may contain original research. Please improve it by
verifying the claims made and adding references. Statements
consisting only of original research may be removed. More
details may be available on the talk page. (November 212)
This article may need to be rewritten entirely to comply
with Wikipedia’s quality standards, as It is disorganized, the
grammar is sloppy, and sources, when cited at all, are cited
improperly. You can help. The discussion page may contain
suggestions. (May 209)
Multiversalis memeplexus inferior is a mental disorder of a category not even used locally any more, listed for the last time in
the 17th Register of Mental Disorders published in 215. Related
discourse was alive for an especially long time in the Hungarian language territory, and the concept played a central role
in processes inciting profound social changes. Its international
esteem took a radically different direction before it could even
begin.
MMI was meant to describe a case of mental misconstruction
in which the infected person defined himself or herself based
on the idea that the definition of one’s self is the very acknowledgement – in the light of the then fashionable multiverse
and meme theories – that the origin of one’s consciousness is
one’s own person, that is, it is only conceivable in the world of
lower location in which it operates, and no other worlds exist,
or, being impenetrable, they are not relevant. This pathological
interiorising of self-reference culminated in an epidemic that
assumed alarming proportions before the common era, and
got out of the focus of pharmacology following the dramatic
and spontaneous recession of symptoms, only to become an
ideological breeding ground of subsequent power aspirations,
as well as a frequently recurring feature in one audacious
theory after another in popular culture. This kind of popularity
is only exceeded by the engineer Jules Parsons, the mythological figure of Hbubárd, and the TRUUMP, which preceded it in
the ranking list of the seventeen second rate sloughs of the
Times Before.

History
The phrase is first used by the curator historian Milica Kovácová for grasping the lead idea of the Komoróczky exhibition
reconstructed for the 17th Biennale of Kalocsa, but the validity
of the date of the earliest file extant has been repeatedly
debated. According to her later allegation, she was not the one
who coined the three-word ”secret name” that had a different original meaning, but it came from the artist himself, who
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thought he saw it on a documentary photo part in the archive
of the Trinitarian NPO, while memorising the picture matches
for the search narrowed to the concept of historical ”autism”.
Disregarding the unanimous results of the PSS examinations carried out on Kovácová, Moomin van Oofeuldeak cites
a severely damaged video fragment, which can be linked to
Komoróczky indirectly and not excluding every doubt, and
contains a phrase identifiable as Memeplex Inferior. This,
he claims, excludes the possibility that Kovácová’s threeword version originates from Komoróczky according to the
Longreng Principle in force for an entire decade by then, as the
disturbing juxtaposition of possible phrasal variations (earlier:
word sequences or phrasal bifurcations) is unimaginable in
a project hosted by a high ranking state exhibition hall, which
means that it is all just a transgression of authority in Kovácová’s private counter-neptunisation practice.
The address entitled The Real Betrayal of Escape – Beyond
Erroneous Interpretations and Devoid of Feigned Requisites,
published with the date 5 January 255 by the Popkomm editorial board of Wikium in the Kiskun Republic is considered to be
the basis of professional consensus. This is the document in
which we can first detect the momentum that led to the refutation of the claim that the caste of Tífhehán, still ruling today
in the Independent Turkish-Dutch Dominions along the river
Tisza, was of soulless origin. In this, the research team led by
Szabina Csányi N. analyses the Betrayal of Escape together
with the reconstructions of other projects of the Biennale,
which reflect on the connectivity theories in their respective
historical perspectives. Based on their studies, the likelihood
of Komoróczky being the main source of the spread of the disease is very low, as their studies attest that the memeplexes
necessary for the full development of MMI are not traceable in
the components of the Betrayal of Escape in the articulation
that can reach the efficiency threshold of spreading. Their
standpoint with relation to Kovácová’s role remains open to
the extent that they demonstrate the possible active involve-

A reassuring reconstruction of the pathology, which is only
of interest in a historical perspective today, is encumbered
by the fact that the authors of the small number of discharge
reports extant were sometimes employees of institutions
maintained by the first Kiskun Republic, and only some of them
were Romistanis, while sources from the Tisza region are not
available to the Wikium, and diagnoses in languages other than
Hungarian were based on the 112 (in fact 132) publication of the
School of Árgyasudvarhely, created with an aim of neptunisation as it was later demonstrated, even according to debates
of their contemporary experts.
The curse of the debates in respect of this highly encumbered
corpus of records is that ethnically based diagnosis analytics regard a particular symptom an element constituting
the disease with reference to Kovácová’s reconstruction, a
contemporary essay by the NETRAF Pope Lily Emmerich, and
the contents of Escape! by the working group granting the
Komoróczky-TRPLX award each year, published in 281 – that is,
following the change of ownership in TRPLX after the foundation of the Kiskun Republic.
Based on Csányi N.’s research, Dana de Tisaleuk of the Tisza
region points out that the use of the diatom as a symbol with
the aim of visualising the meme is a decision made in the
Betrayal of Escape which itself reproduces the memeplex of
the principle of correspondences. This is the central motive
in the Kovácová-reconstruction, and it only appeared in the
projected stream of images when the auditory environment
approximated the values of the seventeenth critical frequency.
Based on this, the MMI descriptions considered authentic by
de Tisaleuk are those which definitely demonstrate a natural
resistance to the principle of correspondences, interpreted as
the promise of recovery.
Elvis Igaassamar, who is also from the Tisza region but openly
maintains relations with residents of Vega, aims to refute
Csányi N.’s theory by mentioning the fact that the museum
objects of the Trinitarian NPO are in linear order as an early
example of the memeplex of stigmatising autism, which had

supremacy at the time, but fails to cite further data to account
for several occurrences of the autism-stigmatising memeplex
and to support its channelling to the MMI in this way.
Ted Lohol, Romistani by birth, finds the root of the regularly
recurring motive in the subtitle of the Kovácová-reconstruction
don’t you look me in the eye, better not, but he only cites all
this to support his infamous proverb theory first published in
his paper entitled Connections between the Tokaj Murders and
the Szolnok Cell in 305.
On the other hand, Péter Trokán presents the whole discourse
on the MMI reconstruction as a monstrous con in his song
published in 310, the lyrics of which claim that the MMI did not
exist at all, but is being forcefully spread, in order to unleash
the epidemic to the advantage of the snake keepers before the
Vegans arrive.

The Soullessness Trial
The Soullessness Trial (208-224), which very nearly caused
the fall of the Tífhehán caste, is the best known, disgraceful
chapter of the MMI discourse. The beginning of the series of
events (11 November 208) has been linked to an impeachment
for slander by the irregularly elected Kiskun NETRAF Pope John
Rigoreux, who came from the circles of the inglorious expansion attempt of the seventeenth Minister against Unsustainability of the First Kiskun Republic, Jacko Csányi, in which he
resented an announcement signed by Béla Tífhehán, inciting
a boycott against Farmtel and naming him as a personally
involved public personality. The alleged reason for the boycott
was that the experimental versions of the compound capable
of triggering memepherol deprivation, used in the cannabinol
substitute units of personal transmitter-receivers, got out to
a major group of users in May of that year, and 45% of them
began to show signs of MMS initially misdiagnosed as the subtype of MMI that attacks the Gyrus fusiformis. All this despite
the fact that the earliest time when their parents received
their souls, which met the originality criteria laid down in the
Ruse Conventions, was seventeen years after the last known
occurrence of the MMS.
Rigoreux’ posthumous advocate, Szabina Csányi uttered the
phrase ’soullessness’ in 211, in the Csongrád phase, after
the judge, who was from the Tisza region by origin, refused
to look her in the eye while pronouncing the sentence. The
documentation of the events unfolding in the room after this is
confused and impossible to follow, and the High Court of Fulda
does eventually annihilate the sentence in light of this, and the
trial can only continue after the establishment of the 2nd Kiskun
Republic.
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12 flacons of Natriumhypochlorit
12 flakon Nátrium-hipoklorit

St Florian statue, Museum Kiscell’s collection
Szent Flórián szobor, Kiscelli Múzeum gyűjteménye

Flocked faxmachine
Flokkolt faxgép

10 kilos of white sugar
10 kg kristálycukor

Part of facade decoration, Museum Kiscell
Homlokzatdísz, Kiscelli Múzeum

Part of facade decoration
Homlokzatdísz
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Paksi Endre Lehel

marad nyitott, hogy kimutatják a hagyatékát kezelő Szalmabáb
Alapítvány Felügyelő Bizottságának 191 és 202 között aktív,
Munculus fedőnevű tagjának potenciális aktív részvételét, aki
nem kizárható, hogy nem azonos a TRPLX által a mutizmus kutatásának céljából létrehozott Kukulok Alapítvány Ho fedőnevű
elnökével.

A Saatchi-Drakenberg Alapítvány
Gertrude-Stein ösztöndíjas kontrafiktora

This article may contain original research. Please improve it by
verifying the claims made and adding references. Statements
consisting only of original research may be removed. More
details may be available on the talk page. (November 212)
This article may need to be rewritten entirely to comply
with Wikipedia’s quality standards, as It is disorganized, the
grammar is sloppy, and sources, when cited at all, are cited
improperly. You can help. The discussion page may contain
suggestions. (May 209)

Mindez nem magyarázza a tényt, mely szerint a járvány utolsó
hullámai a biennále ideje alatt, 155-ben zajlottak le, vagyis Munculus/Honak akkor már nem állhatott érdekében a hamarosan
a használatból is kivont tünetkomplexum – ennek értelmében
utólagos – medikalizációs indíttatású kontrafikcionálása.

A multiversalis memeplexus inferior ma már lokálisan sem
használt kategóriájú mentális zavar; a 215-ös kiadású, XVII.
Mentális Zavarok Regiszterében szerepel utoljára. A magyar
nyelvterületen kiugróan hosszan élt a róla szóló diskurzus,
alapvető társadalmi változásokat előidéző folyamatok központi
fogalmaként funkcionált. A nemzetközi megítélése egészen
más irányt vett, mielőtt elkezdődhetett volna.

A ma már csak történeti perspektívából érdekes kórtan
megnyugtató rekonstrukcióját megnehezíti a tény, hogy a
fönnmaradt kisszámú zárójelentés szerzői részben az első
Kiskun Köztársaság által fönntartott intézmények alkalmazottai voltak, s csak részben Romisztániak, a Tisza-menti források a Wikium számára nem elérhetőek, a nem magyar nyelvű
diagnózisok pedig már a korabeli szakmai viták alapján is az
Árgyasudvarhelyi Iskola utólag bebizonyítottan neptunizációs
céllal létrehozott, 112-es (valójában csak 132-es) publikációján
alapultak.

Az MMI olyan tudati miszkonstrukciót volt hivatott leírni,
amelynek esetében a fertőzött annak tudatában definiálta
önmagát, hogy önmaga definíciója nem egyéb, mint az akkor
divatos multiverzum- és memetika-elméletek értelmében
annak beismerése, hogy tudatának eredete önmaga, vagyis
kizárólag ugyanabban az alacsonyabban lokalizálható világban
elképzelhető, amelyben működik, és több világ nincs, illetve
mivel nem átjárhatóak, ezért nem relevánsak. Az önreferencialitásnak ez a kóros interiorizálása az időszámítás előtt
aggasztó méreteket öltő járványban csúcsosodott ki, majd a
tünetek drámai és spontán visszaszorulását követően kikerült
a farmakológia fókuszából, hogy később hatalmi törekvések ideológiai táptalajává, nemegyszer pedig a populáris
kultúrában merészebbnél merészebb elméletek állandó
szereplőjévé váljon. Ilyen jellegű népszerűségében csak Jules
Parsons mérnök, a mitológiai Hbubárd figurája és a TRUUMP
előzi meg az Idők Előtt fertőlistájának másodrangú tizenhétjének rangsorában.

Története
A kifejezés először Milica Kovácová kurátortörténész
használatában jelenik meg a XVII. Kalocsai Biennáléra rekonstruált Komoróczky-kiállítás vezérgondolatának megragadása
céljából, azonban a legkorábbi, ezt tartalmazó fönnmaradt fájl
keletkezési dátumának hitelességét többen vitatják. Későbbi
állítása szerint nem is tőle, hanem egyenesen a művésztől
származik a három szavas, eredetileg mást jelentő „titkos
név”, amelyet egy dokumentációs részletfotográfián látni vélt
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átcsatornázását képtelen további adalékokkal alátámasztani.
A romisztáni származású Ted Lohol a Kovácová-rekonstukció
alcímében, a csak a szemembe ne nézz, ha jót akarsz látja az
MMI-dokumentumokban rendszeresen visszatérő motívum
gyökerét, azonban mindezt csak a 305-ben kiadott A tokaji
gyilkosságok és a szolnoki sejt kapcsolatai című tanulmányában először publikált, hírhedt szólás-elméletének alátámasztására hozza föl.
Trokán Péter pedig az egész MMI-rekonstrukciós diskurzust
szemenszedett átvágásnak állítja be 310-ben kiadott dalában,
amelynek szövege szerint az MMI egyáltalán nem is létezett,
és erőszakosan próbálják terjeszteni, hogy a járványt még a
vegaiak megérkezése előtt kirobbantsák a kígyótartók javára.

Jellemzői

a Trinitárius Nkft. archívumában, miközben a történeti „autizmus” fogalomra szűkített képtalálatokat memorizálta.
Moomin van Oofeuldeak a Kovácován végzett PSS-vizsgálatok
egyértelmű eredményét figyelmen kívül hagyva hivatkozik egy
súlyosan sérült videotöredékre, amely közvetetten és nem
minden kétséget kizáróan Komoróczkyval kapcsolatba hozható, s a Memeplex Inferiorként azonosítható kifejezés szerepel benne. Ez állítása szerint kizárja a Kovácová-féle háromszavas verzió Komoróczkytól származtathatóságát az akkor
már egy évtizede bevezetett Longreng-elv értelmében, hiszen
a lehetséges szókapcsolat-variánsok (korábban: szószekvenciák vagy szókapcsolat-elágazások) egymás melletti fölkavaró
szerepeltetése elképzelhetetlen egy rangos állami kiállítótér
által befogadott projektben, vagyis az egész csak Kovácová
privát kontraneptunizációs praxisának hatásköri túllépése.
A Wikium Kiskun Köztársaságbeli Popkomm szerkesztőbizottsága által 244. január 5-i keltezéssel megjelentetett A
valódi Szökési Árulás – téves interpretációkon túl és koholt
rekvizítumoktól megtisztítva című állásfoglalás tekinthető a
szakmai konszenzus bázisának. Ebben a dokumentumban
kimutatható először az a mozzanat, amely a Tisza-menti
Független Török-Holland Tartományok jelenleg is uralkodó
Tífhehán kasztját ért lélektelen származás-vád cáfolatához vezetett. Ebben a Szökési Árulást a biennále többi,
az összefüggés-elméletekre a maguk történetiségében
reflektáló projekt rekonstrukciójával együtt elemzi a Csányi N.
Szabina által vezetett kutatócsoport. Vizsgálódásaik alapján
nagyon csekély a valószínűsége annak, hogy Komoróczky a
betegség terjedésének fő forrása lenne, hiszen az MMI teljes
kifejlődéséhez szükséges memeplexek kutatásaik szerint
nem kimutathatóak a Szökési Árulás alkotóelemeiben a
terjedés hatékonysági küszöbét elérni képes artikuláltságban.
A Kovácová szerepével kapcsolatos álláspontjuk annyiban

E többszörösen terhelt emlékanyag tekintetében a viták
rákfenéje, amint a diagnózisanalízis etnikai alapon a Kovácováféle rekonstrukcióra, Lily Emmerich NETRAF-papissza egykorú
esszéjére, illetve a Komoróczky-TRPLX-díjat évente odaítélő
munkacsoport 281-es – tehát már a II. Kiskun Köztársaság
megalapítása utáni TRPLX-t érintő tulajdonosváltást követő –
Szökjetek meg!-ben foglaltakra hivatkozva tekintenek egy-egy
tünetet a kórt konstituáló elemnek.
A Tisza-menti Dana de Tisaleuk Csányi N. kutatásai alapján
arra a mozzanatra mutat rá, hogy a kovamoszat szimbólumként történő alkalmazása a mém vizualizációjának céljából
egy olyan döntés a Szökési Árulásban, amely önmagában a
megfelelések elvének memeplexét reprodukálja. Ez a központi
motívum a Kovácová-rekonstrukcióban, s csak akkor jelent
meg a vetített képfolyamban, amikor a hangkörnyezet a tizenhetedik kritikus frekvencia értékeit közelítette meg. Ennek
alapján de Tisaleuk az MMI-leírásokból azokat tekinti hitelesnek, amelyekben határozottan megmutatkozott az általa a
gyógyulás ígéreteként értelmezett természetes ellenállás a
megfelelések elvének memeplexével.

A lélektelenség-per
A kis híján a Tífhehán kaszt bukását okozó Lélektelenség-per
(208-224) az MMI-diskurzus legismertebb, szégyenteljes fejezete. Az Első Kiskun Köztársaság tizenhetedik fenntarthatatlanság elleni minisztere, Csányi Jacko csúfos végezetű
expanziós kísérletének köreiből érkező Rigoreux János
irregulárisan megválasztott Kiskun NETRAF pápa rágalmazás
elleni feljelentéséhez kötik az eseménysorozat kezdetét (208.
november 11.), amelyben kikérte magának a Tífhehán Béla
által jegyzett, a Farmtel bojkottjára buzdító és magát mint
személyesen érintett közszereplőt megnevező közleményét.
A bojkott állítólagos oka az volt, hogy az év májusában a
személyi adóvevők kannabinol-pótló egységeiben használt
memeferolhiányt kiváltani képes vegyület kísérleti variánsai
kijutottak a felhasználók egy jelentős csoportjához, akik 45%os arányban az eleinte az MMI Gyrus fusiformist megtámadó
altípusaként félrediagnosztizált MMS jeleit kezdték mutatni.
Mindezt annak ellenére, hogy szüleik az örökletes MMS utolsó
ismert előfordulása után leghamarabb tizenhét évvel kapták
meg a már a Ruszei Egyezményekben lefektetett eredetiségi
kritériumoknak megfelelő lelkeiket.
Rigoreux poszthumusz védőügyvédje, Csányi Szabina 211-ben,
a csongrádi fázisban mondja ki a „lélektelenség” kifejezést,
miután a Tisza-menti származású bíró az ítélet kihirdetése
során nem hajlandó a szemébe nézni. A teremben ettől a
ponttól kibontakozó eseményekről szóló dokumentáció
követhetetlenül zavaros, és a Fuldai Legfelsőbb Bíróság ennek tükrében meg is semmisíti az ítéletet, és a pert csak a II.
Kiskun Köztársaság megalakulása után folytathatják.

A szintén Tisza-menti, de a vegaiakkal nyílt kapcsolatot
fönntartó Elvis Igaassamar a Trinitárius Nkft. múzeumi
tárgyainak sorba rendezettségét a korban hegemón autizmus-stigmatizáció korai példájaként a Csányi N.-féle elmélet
megkérdőjelezése céljából említi, de az autizmus-stigmatizáló
memeplex több megjelenését, és az MMI-be ezúton történő
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egyszer volt a sokszor leszbe csapdos át | Kreálmány csupán a gondolatból ácsolt
rácsos állvány | Amorf stanecli az egész, oly ismerős: Minden történő egy-idős |
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| Belőle merít az Egy | Tudatáramokat vegyít | El-Egyít | Elemi tudatrészecskék
villanása: vaku | És tárul Őfelé a kapu | Tudatunk kihunyó fénye Az Ő dicsőségigénye. | Akár a hibbant, mindent magába szippant | Csatornarostélyain át a térnek | A gondolatvariánsok mind Őérte halva élnek | Csak hogy Ő mozgásban maradjon | Nehogy valamiképpen Magává változandjon | Mert azonnal semmivé hamuhodna Amint Önazonossá állapodna. | Szeret minket használni | Ezenközben
használ ki. | Benne pontvégtelen bozsog, zúgást fokoz | Hogy rácsatlakozz, felbizseregve | Futtatná programok miliárdját | Leszívva mindnyájunk energiáját | Hogy
tovább élhessen, velőnkhöz férhessen. | Nem új a gondolat a nap alatt tehát | Az
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| That’s what He draws on, the One | flows of consciousness mingle | Into a blend
eventually single | Particles flash in the mind | open up so that He might | as consciousness is fading | The desired glory be gaining | As if his brain was cracking |
he just keeps on sniffing | Through the sewage grates of space | Thought-versions
live and then fall from grace | Only to keep up the race | Last He might step in its own
trace | And turn into ashes instantly | settled back to His Own identity | He likes to
keep us hostage | To His own advantage | His infinite points are humming | Causing
amplified buzzing | So you will join in, all tingle | A milliard programs He would run |
On our collective energy, and leave us numb | So that He can stay alive | worming
into our marrow and mind | Nothing new under the sun to see | The once-upon flaps
towards the scores-to-be | It is no more than a creation | a grated timber scaffold
of conceptions | An amorphous mesh-bag so familiar | every incident is identical |

NY

Vocals: A draught is running through the mind

Vokál: A tudatban huzat van
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Video-stills, Margit (Meme), 10 min, 2011
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Anticipated Target Concepts
Lajos Vajda Studio, Szentendre
24 September—10 October, 2010
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Anticipált célképzetek
Vajda Lajos Stúdió, Szentendre
2010. szeptember 24—október 10.

Bea Selmeczi

In his exhibition entitled Anticipated Target Concepts (Vajda
Lajos Studio, Szentendre), Tamás Komoróczky engages in
predictions. He simultaneously explores the future and the
development of his own personality with its possible tracks.
He employs every possible method to achieve this goal: divine
intervention (in a theological sense and also in the form of
deus ex machina), sorcery, voodoo, and reading from bones
and broken tiles.

coffee set and theatre masks, a total chaos at first sight. However, everything has its place and meaning. The objects coated
with flock have lost their original functions, and their quality
has changed. They have become the conserved imprints of old
times.

on the ground, which he incorporates into the exhibition material after some restoration. The musty cellar, the Gothic arch
and the flaking plaster strikes the visitor as a witches’ kitchen
anyway, with some secret recipe boiling in the pot. Naturally,
this presentation is just a tool, a medium for Komoróczky, and
it does not reflect the genius aesthetics of the Romantic era or
Swimburne’s occult art theory; it is just an attitude of exploring
artistic and ontological questions by lining up symbols in the
service of science.

While Komoróczky explores the possible future, he remembers
the past, his own past, and objectifies it. By this gesture, he
also immediately questions the importance of knowing the
future, as if he was producing fossils in advance from answers
not even born yet.
Komoróczky defies the fear of the unknown one more time: he
goes around it, he touches it, he recoils in fright, he falls on his
knees before its majesty, and then he mocks it. After nothing
and chaos, he calls fate into question: the order which is possibly more dreadful than nothing and chaos.

The puppet-video witches appearing as ghost figures, chanting the prophecy from Macbeth, are an image of humans
alarmed by their own dark side (their tyrannical nature, the
recurring desire to murder, and then the guilt caused by the
desire). Komoróczky invokes supernatural powers (this is
what the soothsaying accessories are for), in order to learn
whether there is a way for the world and the personality to
leave this obsessive circle.

Three logs of wood cast from plaster are placed on a pedestal
in a triangular arrangement, and two shin-bones on another
signify the power found in nature that we carry within us, the
kindling of the invisible flame of ideas, a symbol for change
inherent in permanence or permanence inherent in change.

He then seems to put all this in parentheses with the spinning
wheel, beside which Lachesis holds the fibre for Clotho, who is
spinning the thread of life, which is finally cut by Atropos. The
three Moirae not only decide the fates of individuals, but they
also set the destiny of the entire Globe. Notwithstanding all
the soothsaying, practices and mysteries, fate will overwrite
doubts and hopes.
The „forged signature of God” logo, lit by a stroboscope, on the
other hand, is beyond the archaic conception of fate, as the
mention of higher powers and predestination is a mere refusal
to accept responsibility.

Komoróczky takes possession of the inherently magical space
of the Vajda Lajos Studio with the precision of an archaeologist, and this is how he comes upon the bone outline painted
52

There are fossils, some kinds of found objects in the boxes:
texts left from Komoróczky’s former exhibitions, an animal
horn, a fax machine, VHSs, bones, glass. In one of the boxes
padded with old newspapers and straw, there is a porcelain
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Fertile Obscurity / Termékeny homály, video, 8 min, 2010

Selmeczi Bea

Komoróczky Tamás Anticipált célképzetek című kiállításában
(Szentendre, Vajda Lajos Stúdió) jóslásokba bocsátkozik.
Egyszerre kutatja a jövőt és saját személyiségfejlődését,
illetve annak lehetséges útjait. A cél érdekében minden
lehetséges módszert bevet: az isteni beavatkozást (annak
teológiai és deus ex machina értelmében is), a boszorkányságot, ördögi praktikákat, a voodoot, valamint a csontokban és
a széttört cserepekben olvasást.

Aztán mintha mindezt zárójelbe tenné a rokkával, melynek
szöszét Lakheszisz ereszti, hogy Klóthó megfonhassa rajta
az élet fonalát, és Atroposz végül elvágja. A három Moira nemcsak egy ember életét, de az egész glóbusz sorsát is irányítja.
Hiába minden jóslat, praktika és misztérium, a sors felülírja a
kétségeket és reményeket.
Komoróczky a régész pontosságával veszi birtokába a Vajda
Lajos Stúdió eleve mágikus terét, így akad rá a földre festett
csontrajzra, amit némi restauráció után beemel a kiállítási
anyagba. A stúdió dohos pincéjéről, gótikus boltívéről, málló
vakolatáról eleve egy boszorkánykonyha jut eszünkbe, ahol
valamilyen titkos recept rotyog a fazékban. Természetesen
Komoróczkynál ez a megjelenítés csak eszköz a közvetítésre,
nem a romantika korának zseniesztétikáját, sem Swimburne
okkult művészetszemléletét tükrözi, pusztán a szimbólumokat
a tudomány szolgálatába állító művészeti és ontológiai kérdéseket boncolgató attitűd.

A dobozokban fosszíliák, afféle talált tárgyak sorakoznak:
Komoróczky régebbi kiállításaiból megmaradt szövegek, egy
állatszarv, faxgép, VHS-ek, csontok, üvegek. Az egyik újságpapírral és szalmával kibélelt dobozban porcelán kávéskészlet
és színházi maszkok hevernek, szóval első látásra teljes a
káosz. Azonban mindennek megvan a helye és jelentése. A
flokkolt (bársonyporral bevont) tárgyak elvesztették eredeti
funkciójukat, minőségük megváltozott. Már csupán régi idők
tartósított lenyomatai.

A báb-videó boszorkányok szellemalakként jelennek meg a
Macbeth-i próféciát kántálva, a saját árnyoldalától (zsarnoki
természetétől, vissza-visszatérő gyilkolási vágyától, majd
a vágy okozta bűntudattól) megrettenő ember képeként.
Komoróczky a természetfeletti erőket hívja segítségül (erre
szolgálnak a jóskellékek), hogy megtudja, van-e mód a személyiség és a világ kilépésére a rögeszmés körforgásból.
Miközben Komoróczky a lehetséges jövőt kutatja, visszaemlékszik a múltra, múltjára, és tárgyiasítja azt. Ezzel a gesztussal a jövő tudásának fontosságát is azonnal megkérdőjelezi,
mintha már előre fosszíliákat gyártana a még meg sem
született válaszokból.
Egy posztamensen három – háromszög formában lehelyezett
– gipsz-öntvény fahasáb, egy másikon két lábszárcsont jelzi a
természetben található, magunkban hordozott erőt, illetve az
ideák láthatatlan lángjának gyújtósát, ami az állandóságban
rejlő változást vagy a változásban rejlő állandóságot szimbolizálja.

A stroboszkóppal megvilágított „Isten hamis kézjegye” logó
azonban már túlmutat az archaikus sorsképzeten, hiszen
a felsőbb hatalmak és a predesztináció emlegetése merő
felelősséghárítás.

Komoróczky újra az ismeretlentől való félelemmel néz
farkasszemet: körüljárja, megérinti, ijedtében hátrahőköl, leborul fenségessége előtt, majd kigúnyolja. A semmi és a káosz
után a sorsot vonja kérdőre. A rendet, ami talán a káosznál és
a semminél is félelmetesebb.
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Flocked objects in boxes, 2010
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Flokkolt tárgyak dobozokban, 2010
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Video-stills, Throne of Blood, 2:04 min, 2011

Throne of Blood, citation from Akira Kurosawa’s same titled film,
(an adaptation of Williams Shakespeare’s Macbeth)
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Strange is the world

Különös a világ

Why should men

Mert az emberek

Receive life in this world?

Életet kaptak ezen a földön

Men’s lives are as meaningless

Az életük értelmetlen

As the lives of insects

Mint a bogarak élete

The terrible folly

A borzalmas butaság

Of such suffering

Milyen szenvedés

A man lives but

Csak egy ember él

As briefly as a flower

Röviden, mint egy virág

Destined all too soon

Túl hamar dönt

To decay into the stink of flesh

Rothadó hússá válik

Humanity strives

Az emberiség küzd

All its days

Minden nap

To sear its own flesh

Hogy megégesse saját húsát

In the flames of base desire

A lángokra vágy

Exposing itself

Felfedve magát

To Fate’s Five Calamities

A Végzet Öt Csapása

Heaping karma upon karma

Sors tetézte sors

All that awaits Man

Erre vár az ember

At the end

És végül

Of his travails

Nehéz munka árán

Is the stench of rotting flesh

Rothadó hús bűze marad

That will yet blossom into flower

Még a nyíló virág is

Its foul odor rendered

Bűzös szagot áraszt

Into sweet perfume

Illatos virágából

Oh, fascinating

Oh, elbűvölő

The life of Man

Az ember élete

Oh, fascinating

Oh, elbűvölő

Video-képek, Véres trón, 2:04 perc, 2011

Véres trón, idézet Akira Kurosawa azonos című filmjéből
(ami Shakespeare Macbeth-jének egy feldolgozása)
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