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Tomaso Kemény

Az „új” költői cselekvés mítosza 
Tomaso Kemény feljegyzései

Az avantgárd és a neoavantgárd arra törekedett, hogy elhomályosítsa a hagyományt, hogy a for-
mák és az értékek számára új ösvényeket nyithasson. A Rút Birodalmának korszakában nem ma-
radt számunkra semmi, amit lebontani, lerombolni, nevetségessé tenni, elpusztítani lehetne.

Mindenütt a szellemi és formai üresség triumfál, miközben az ízléstelen, az erkölcstelen és a 
tehetségtelenség kérkedik uralmával. Nem marad más hátra, csak a „felforgató szépség” parancsa 
szerint élni, és egy olyan mítosz megszületéséért harcolni, amely képes újraértékelni-elfogadni, 
hogy gyengék és legyőzöttek vagyunk, és a globális korrupcióra alapozott Rút Birodalmából való 
„lehetetlen” szabadulásra várunk. Itt az idő, hogy újraértékeljük sorsunkat, amely már nem transz-
cendens és rajtunk kívül álló akarat, hanem a bensőnkből fakadó akarat-vágy.

  Ha a cinikus tudatosság a jövő megalkotására való minden képesség elvesztésére kárhoztatja 
a világot, a „költői hit” legyen az, amely a hitetlenség felfüggesztését el tudja érni. Amely képes 
elérni, hogy feltételek nélkül csatlakozzunk azon „illúziókhoz”, amelyek lehetővé teszik, hogy – 
Ugo Foscolo szerint – „csillagok között járjunk”, mivel a lehetetlen és a csodálatos iránti éhséget 
részesíti előnyben, amely a Rút Birodalma és azon esztelenségek elleni lázadáshoz vezetnek és 
fognak vezetni, amelyek minden kortársunk életét tékozolják szerte.
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  A mítosz olyan, szándékteli költői akciók sorozatából fog megszületni, amelyek képesek lesz-
nek kihívást jelenteni ama korszak mély fáradtsága ellen, amely az emberi sors hősi viszonyai 
iránti alapvető várakozások végletes hanyatlásához kötődik – ilyen kihívások érkeztek a mitikus 
kezdetektől fogva, amikor is Prométheusz feláldozta magát, hogy a tüzet engedje át nekünk, és 
az ember mindig is nekifeszült, hogy a fennállót meghaladja. Mindazonáltal igazságtalan volna 
a lelki-szellemi kimerültségért teljes egészében társadalmainkat hibáztatni, a Rút véghetetlen Bi-
rodalmát, melyben élnünk adatott – mivel mindegyikőnk felelős azért, hogy lemondott az embe-
ri lehetőségek valódi magasságában élt életről, és mindnyájunkat az „élőholtak” rajában hagyott 
felsorakozni. 

  A cinikus józanész ellenében csakis a „valóság” által javasolt és szükségessé tett viszonyok-
kal konfliktusban álló életre kell törekednünk, hogy készek legyünk egy még ismeretlen, mitikus 
szépség fénylő igényein alapuló világ megszületéséhez hozzájárulni, amely a ragyogás koronázta 
Itália testéből még nem teljesen kitépett fenséges hagyomány újjáalakult átszellemülése lesz. Egy 
ismeretlen szépségnek alakot adni csak akkor lesz lehetséges, ha – mint azt Enneasában már Pló-
tinosz megsejtette – az azonosságon és a különbözőségen túl az emberek az ismert világ határait 
átlépve a szépség változatos igényei szerint élnek. Aki a szépséget önmagától különbözőnek látja, 
nem járul majd hozzá az új mítosz diadalmas megszületéséhez. (A szépség változatosan alakuló 
létéhez elég legyen néhány történelmi tüneményre: a románkori, a reneszánsz, a barokk, a ro-
mantikus, a szürrealista szépségre utalni.) 

  Százötven évnyire az Egységes Itália megszületésétől, egy bennünket újjáteremtő mítosz 
jövendő megszületésének halaszthatatlan megjelenését érzékelve, és annak tudatában, hogy 
semmiféle Isten és semmiféle kormány nem mozdítja ujját sem a Rút Birodalma ellen, a szélben 
szálló szikrát megragadva papírra vetettem A Szépségben Egyesült Itália Kiáltványát. Ebben arra 
szólítottam fel honfitársaimat, hogy önkéntesként sorakozzanak fel a Végtelen meghódítására, 
mely Végtelent a Giacomo Leopardi által megénekelt Végtelen dombja testesíti meg Recanatiban, 
Marche tartományban.

  Áradtak a csatlakozást jelző üzenetek a költők, művészek, filozófusok, szabad és lacaniánus 
pszicho-analitikusok, tanárok, műgyűjtők, diákok köréből, és egy katolikus paptól is érkezett 
ilyen, a Sion hegyről visszaérkezett Marco Lunghitól. Uruguayból a mail-art atyja, Clemente 
Padin érkezett. A harchoz való csatlakozás üzenetei azért szóltak, hogy a Rút Birodalmának 
jelképes uralma ne magasodjon végleg a világ fölé. Ezen üzeneteket - még az „ezrek” recanati-i 
küldetése előtt (ha Garibaldi nem lett volna halandó, ő vezérelt volna bennünket utánozhatat-
lanul) - a közfigyelem számára Silvia Agliotti már kiállította Milánóban, A Kortárs Művészet 
hősi lendülete Galériában. Az expedíciót a Recanati: l’Italia Unita nella Bellezza (17 marzo 1861 
– 17 marzo 2011) a cura di Tomaso Kemeny című kiadvány dokumentálja (Arcipelago Edizioni, 
Milano, 2011).

  Az ezrek között, akik közül érdek nélküli közreműködése folytán mindenki felsorolásra volna 
érdemes, megemlítjük az eredeti hangú költőt, Szőcs Gézát, továbbá a nemzetközi hangköltészet 
mesterét, Szkárosi Endrét, akik Budapestről érkeztek, valamint a tudós poétát, Angelo Tonellit és 
a „sámán”-költőt, a dél-karolinai Massimo Magiarit.

  Nevessenek hát e sorok közül is a lehetetlen vágyának sáncásói. Pascal Picq-kel emlékeztetek 
rá, hogy „a szépség kutatása egyesíti az emberiséget”. Félő, hogy a Rút Birodalma mindannyiun-
kat egy emberutáni korba ragad el, ahol mindennek ára lesz, de értéke semminek.

Szkárosi Endre fordítása


