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Új vizek, új ég 
Földrajzi és mitológiai toposzok Ady Endre és Dino Campana 
költészetében 

Jelen tanulmány két XX. század eleji lírikus költői képzeletének 
összehasonlító elemzésére tesz kísérletet. Az összehasonlítás alapját 
költészetük földrajzi és mitológiai toposzainak párhuzamai képezik. 
Egyikőjük magyar: Ady Endre, a másik olasz: Dino Campana. Noha Ady 
minden kétséget kizáróan a korszak (s tán nem is csak a korszak) 
legnagyobb magyar költője, s Campana is a forrongó itáliai irodalom 
hosszú távon egyik legjelentékenyebbnek bizonyuló alakja, felmerül a 
kérdés: miért éppen ők kapcsolandók össze az elemzésben, ők, akik 
minden valószínűség szerint egymás létezéséről sem tudtak. 

Nos, mindenekelőtt azért, mert az európai protoavantgárd két 
kiemelkedő költőjének költői képzelete - szerkezetüket és meghatározó 
toposzaikat illetően - meglepő párhuzamokat és hasonlóságokat mutat. 
Ady költészete a magyar költői nyelv modernizációja szempontjából is 
kulcsfontosságú: a költői eszmélkedés szimbolista és posztszimbolista 
indíttatásain túl első köteteinek (legfőképpen: Új versek, 1906, Vér és 
arany, 1907, valamint Az Illés szekerén, 1908) intuitív - asszociatív 
nyelvkezelése teljesen kortársi párhuzamot mutat az érlelődő avantgárd 
más nagy előfutárainak nyelvhasználatával. Campanának a kanonizált 
itáliai költői tradíciókból kevéssé eredeztethető, radikálisan modern és 
így a kor kritikai irodalma által kevéssé interpretálható költészetét is 
sokáig a szimbolizmus megkésett adaptációjaként próbálták leírni, holott 
éppen zaklatott, sokszor alogikus nyelvkezelése világosan a kortárs 
avantgárd költészet analógiáját kínálja. 

És mit jelent egyáltalán az, hogy költői képzelet? A fogalmilag csak 
tökéletlenül azonosítható fantázia - a racionális megközelítés definíciós 
nehézségei ellenére - működésében számos konkrét, meghatározható 
összetevőt mozgósít, így a költői képzeletnek különféle tartalmai vannak: 
látomások, képek, vizuális mozzanatokban is jelentkező megérzések, 
hangok, mindezek emlékei, nem mindig tudatosuló mitologémák és 
archetípiák, mozgások és mozdulatok, cselekvések és történések 
töredékes emlékképei stb. - továbbá mindezen komponensek időben és 
térben szabadon kapcsolódó számtalan gazdag kombinációja. 
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Ugyanakkor minden képzeletnek, vele együtt képzettartománynak 
megvan a maga sajátos struktúrája és működésmódja, miáltal különös, 
szerves összefüggésrendszert képez. így a költészet történetében és 
jelenvalóságában a költői képzeletek megszámlálhatatlan sokasága 
működik - s ezeknek természetszerűleg vannak közös tartalmaik, 
motívumaik, közös vagy hasonló szerkezeteik, illetve tartósan használt 
közös képzeteik, toposzaik, közhelyeik (loci comunes). Ezek a közös 
vagy hasonló mozzanatok azonban - természetesen - a végső költői 
eredményt tekintve sohasem lehetnek azonosak (még a legszorosabb 
imitáció elvét követőekben sem). 

így lehet az, hogy két egymástól, ha időben nem is, de térben 
meglehetősen távol álló, egymásról mit sem sejtő költő életművében 
figyelemkeltő hasonlóságok és párhuzamosságok vannak mind a 
visszatérő tematikai mozzanatokat, mind a motívumrendszert, mind pedig 
az alaptoposzokat és azok szerkezeti rendjét illetően. Mind Adynál, mind 
Campanánál a visszatérő költői alapképzetek sajátos háromszögelési 
pontokat képeznek. Ady költészetében az egyik ilyen lehetséges 
motivikai csoportosítás az Isten-Halál-Sze relem háromszögben 
képzelhető el az istenes versek, a halálversek és a szerelmi költészet 
bizonyos darabjai alapján hozzátéve természetesen, hogy e főtémák 
motívumai gyakorta illeszkednek össze egy-egy költeményen belül. Más 
minőségek alkotnak hasonlóképpen háromszöget az új, a régi, illetve a 
jelen idősíkjainak összeilleszkedésével. Az új, mint ismeretes, 
egyértelműen pozitív tartalmú Ady költészetében, a korabeli 
posztszimbolista és avantgárd tendenciák poétikáinak megfelelően 
esztétikai önértéket képez. A régi egyaránt hordozhat negatív vagy 
pozitív költői értékminősítést, versenként, szövegkörnyezetenként 
változóan. Egy újabb hárompólusú konstrukciót alkot Isten, az Ördög 
vagy Sátán, illetve a Semmi archetípiája. Isten megjelenhet jó vagy rossz 
értékazonosításban, az emberi élet pozitív vagy negatív tartalmainak 
eredeteként, hasonlóképpen az Ördög is. (Mindkettőre jó példát kínál „A 
Nincsen himnusza" 111.) A Semmi, a Nincsen pedig mint a lét 
otthontalanságának, az akár individuális, akár nemzeti elhagyatottság-
érzetnek ontológiai szintre emelt közege jelenik meg. 

Mindezen háromszögben elképzelt minőségviszonyok természetesen 
folyamatosan egymásba játszanak, összeilleszkednek, hiszen a költői 
képzelet egyéni, sajátos működési mechanizmusai szerint egyedi 
verskomplexumot alkotnak, illetve abba rendeződnek. A költői 
képzeletvilág olyan archetípiái ezek, amelyek számos költészetben 
játszanak központi szerepet. 
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Dino Campana költészetében az alapmotívumok, a képzelet 
bázistartományának spirituális minősítései szintén jellegzetes módon 
rendeződnek háromszögben megragadható konstrukciókba, s bár az olasz 
költőt is jellemző termékeny homály, gyakori ambivalencia sok 
szempontból mutat rokonságot Ady (és a kor több más költőjének) érzet-
és gondolatvilágával, ezeknek a háromszögben megragadható költői 
toposzoknak az értékminősítései állandóbbak, egyértelműbbek, vagy 
legalábbis kevésbé ambivalensek, mint a magyar költő esetében. így 
Campanánál is megtalálható - egyértelműen és jellegzetesen - az Uj-
Régi-Jelen alapviszonyrendszere, őnála azonban az Új egyértelműen 
pozitív, jövőre irányult értéktartalma mellett a Régi is konstans 
értékhordozó: rendszerint orfikus-misztérikus minőséget és tartalmakat 
idéz fel. Hasonlóképpen egyértelmű a Jelen minősítése is: Adyval 
szemben, akinél az erős kritikai attitűd mellett ezt a jelképivé emelt 
időréteget is bizonyos ambivalencia kísérheti, Campanánál a Jelen 
egyértelműen és félreérthetetlenül a Rossz, a kiürült, folytathatatlan élet 
terepe. 

Egy másik visszatérő trianguláris képzetstruktúrát alkot Campanánál 
az érdekes módon mindig a Jelen időtartományában megjelenő (fizikai 
és-vagy lelki) Fájdalom, a mindig a Jövőhöz kötődő Extázis, az 
önkívület állapota, valamint az emberi lényből, a természetből vagy az 
érzékelhető kozmikus megjelenési formákból (tengeri vagy földi 
horizont, éjszaka stb.) eredő, testi-fizikai Szépség, amely a kritikailag 
értékelt és brutális valóságként megélt jelen és a csupán önkívületi 
állapotként megélhető jövő közötti feszültségből egyfajta szintézisként 
kiutat kínál. Láthatóan komplex képzetstruktúrákról van tehát szó, 
amelyekben az idősíkok, a testi és egzisztenciális tartalmak, valamint a 
fogalmi-esztétikai minőségek sokrétűen illeszkednek össze. 

Az ekképpen formalizálható alapminőségeken túl a két költőnél 
számos rokon vonás észlelhető a szemléletet, a világérzékelést és a 
hozzájuk társuló kifejezési eszköztárat, egyszerűbben szólva a költői 
nyelvet illetően. így mindkettőnek van egy visszatérő, folyamatosan 
manifesztálódó, álomszerű vágyképe, amely egy, a létezés, a 
gondolkodás és a tudatvilág nemzeti keretek között kondicionált 
valóságán túli, tágasabb és magasabb szellemi világ elérésére irányul. 
Ettől nem elválaszthatóan, sőt éppen ebből a szellemi-egzisztenciális 
igényből következően mindkettőjük képzeletében egy, az európai 
gondolkodás és intellektuális identitás köréből kiragadó, egzotikus, 
területen kívüli sugallat és inspiráció munkál. A mindezt a költői 
kifejezésben materializáló nyelvet mindkettejüknél sok hasonló 
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alapvonás jellemzi: erőteljes, különös és feszült nyelvezet, zaklatott, 
sokszor töredezett szintaxis, sajátos szóhasználat, bizonyos szavak, 
szószerkezetek, szókapcsolatok, motívumok, emlék- és képtöredékek 
sokszor csökönyös (ostinato) ismétlése. A progresszív repetíció 
szerkesztési elve Campanánál félreismerhetetlen, szinte állandósult 
eljárássá válik, s az ismétlésnek (különösen korai költészetében) 
kitüntetett poétikai jelentőségére Adynál a jól ismert Karinthy-paródiák is 
utalnak 121. Ugyancsak mindkettejük költői nyelvében nagy szerepe van a 
robusztus, olykor barbár, olykor misztikus hangzásnak. 

Van azonban költői képzeletüknek egy olyan, meglepően mély 
rokonságot mutató szerkezeti hasonlósága, amely a költői látás- és 
gondolkodásmód középpontjába állított, állandósult földrajzi és 
mitológiai toposzokon alapul. Ennek a - szintén trianguláris formában 
elképzelhető - szellemi szintű motivikai szerkezetnek három főtengelye 
van: az egyik a hely és a tér horizontális dimenziójáé, a másik az időé, 
vagyis a történeti, archetipális és utópisztikus dimenzióé, a harmadik 
pedig a konceptuális dimenzióé, amely sajátos, jellegzetes, többnyire 
állandósult értékminősítéseket és konnotációkat hordoz. 

A geográfiai vonatkozású költői képzetek három csomópontja Adynál: 
egyrészt Magyarország, a haza, amelynek értékminősítése kritikai, és 
szinte kizárólagosan negatív, érzelmileg szorongató tartalmakat hordoz -
egyben a Jelenidőt, a fatális történelmi örökséget és helyzetet, a 
kilátástalanságot, más szóval a nyomasztó perspektívahiányt jelöli, 
állandósult értékminősítése a Rossz. Másrészről ott van Párizs jól ismert, 
szimbolikussá növelt toposza, amely a Jelenidőn túlnyúló vágyat, a Jövő 
sóvárgását és ígéretét jelenti, egyben a személyes, szellemi és vitális 
menedéket is a nemzeti és egyetemes vonatkozásban egyaránt érvényes 
otthontalanság-élmény, az egyéni és kollektív neurózis világában. De 
jelenti - ezektől nem elválaszthatóan - az értékautonómiát hordozó Új 
ígéretét és megvalósuló gyakorlatát is. A harmadik állandósult földrajzi 
toposzt - amely egyben a legenigmatikusabb is - a Kelet-mítosz sajátos 
költői minősége jelzi. Ez utóbbi az időtengelyen egyértelműen a Réginek 
és a Múltnak felel meg, hordozza azonban az időtlenség képzetét és 
érzetét is. Egzisztenciális és erkölcsi értékminősítése kettős: általában a 
pogányság vitaiizmusát képviseli, a kortársi valóság lelki-szellemi 
kimerültségéből és az ehhez kapcsolódó morális depresszióból kivezető 
kiutat jelöli, ám sok esetben a múlthoz kapcsolódó Rossz, a jelen létezést 
meghatározó történelmi örökség negatív minősítését is sugallja. 
Esetenként azonban a mozdulatlan béke nosztalgiájának pozitív sugallatát 
is hordozhatja (pl. Alom egy méhesről vagy Hazamegyek a falumba). /3/ 
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Campana költői világában ugyanez a hármasság valamelyest eltérő, de 
hasonló intenzitással funkcionalizált földrajzi toposzokban jelenik meg. 
A kiindulás, Itália, vagyis a haza, a „patria" fogalma és költői 
minősítése hasonlóképp radikális kritikai megítélést mutat: a Jelen 
„pátriája" még egyértelműbben a Rossz, az otthontalanság, a 
kilátástalanság, a perspektívahiány földje és valósága Campana 
képzetvilágában. Az autonóm értékminősítést hordozó Újnak, a szellemi 
és vitális horizontot megnyitó Jövőnek azonban őnála Dél-Amerika 
mitikussá növelt képzetkincse és látomása felel meg, amely egyébként -
akárcsak Ady esetében Párizs - a kortársi valóság tökéletes kudarcából 
kivezető utat is hivatott szimbolizálni. Campanánál ehhez a földrajzi 
toposzhoz kapcsolódik az otthonosság érzetét szuggeráló, kissé 
titokzatos, új energiákat hordozó vitaiizmus érzete és képzete. Az 
időtengelyt tekintve a Réginek megfelelő toposz Campanánál a Germán 
mítosza, amely a Múlt finom, szubtilis erkölcsi értékeinek hordozója 
(aminek Ady költői mitológiájában egyrészt a kezdetek magyar 
kereszténysége, másrészt az ószövetségi mitologémák felelnek meg). 
Campana erkölcsileg értelmezett germán-mítoszának a korban (a Canti 
Orfici 1914-ben jelent meg 141) - a költő szándékától egyébként merőben 
függetlenül - jelentős politikai ódiuma volt. Campana a Canti Orfici 
merészen németül megfogalmazott alcímében „Az utolsó itáliai germán 
tragédiájáénak 151 titulálta kötetét. A rendkívül éles politikai kritikák 
nyomán sietett megfogalmazni, hogy mindezt erkölcsi értelemben 
gondolja: a Germán a magasabb erkölcsiség „ideális, nem valóságos" 
képviselője nála, mely magasabb erkölcsiség költői felfogása szerint 
egyben a germán törzsek itáliai kipusztulásának, illetve beolvadásuknak 
és így eltűnésüknek is oka volt. (Ezen magasabb erkölcsiség példájaként 
- egyben mintegy a germán-mitologéma szimbolikus jellegét is igazolóan 
- némileg meglepően Dante, Leopardi és a festő Segantini nevét említi 
Emilio Cecchihez írott, elhíresült levelében. /6/) 

A fentiekben vázolt toposzstruktúrák közös tartalmai természetesen 
egyéni költői megoldásokból rajzolódnak ki. így a radikális 
társadalomkritika, a kilátástalanság és az erkölcsi értékek hiánya Adynál 
- természetesen nagyon sok egyéb mellett - a Kelet és Nyugat között 
ingázó „komp-ország" egyéni mitologémájában nyilatkozik meg, a lét 
egyetemes otthon tal anságának érzetét is jelképezve. A Jelenidőt 
jellemző, nyomasztó szellemi provincializmust döntően rurális 
motívumok képezik le: a mitologikussá növelt „magyar Ugar", a 
gyomok, a gémeskút, a Tisza-part, a „durva kezek" stb. I l i Magyarország 
fatális elmaradottságának költői rekvizitumait képezik. Mindehhez 
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természetesen hozzátartozik az a jól ismert tény, hogy a magyar 
irodalomfelfogásban hosszú hagyománya van az ún. ostorozó 
hazaszeretetnek, vagyis a „pátriához" való viszony sokszor skizoid 
kettősségének, amelyben a hazaszeretet és az éppen általa motivált 
kíméletlen és elkeseredett bírálat együtt járhat. Ez a hagyományszál első 
megközelítésben legalább a reformkorig és Kölcseyig fejthető fel, 
valójában azonban - s éppen Kölcsey által is költőileg nevesítve -
Zrínyiig s bizonyára még tovább. 

Campana esetében a helyzet, ha lehet, nehezebb, hiszen az itáliai 
költészetben, főként pedig az intézményesült irodalomkritika által 
szentesített közfelfogásban ez a hagyomány szál, történelmi okokból is, 
jóval vékonyabb. így amikor Campana egyik, életében kiadatlan 
költeményében (szó szerint) zárójelben, mintegy mellékesen „putrida 
patria"-nak (rohadt hazának) nevezi Olaszországot /8/, a verbális gesztus 
szellemi és erkölcsi súlya és kockázata, ha lehet, még nagyobb. A megélt 
jelen vonatkozásában szimbolikusabb szinten ugyanezt az érzetet jeleníti 
meg költőileg az - egy szimbolikus szobában érzékelt - „rothadás-szag" 
is 191.) 

Az olasz költő radikális társadalomkritikája a költői kontextus két 
jelzésértékű, visszatérő mozzanatába összpontosul. Az egyik a költészet 
és a költőszerep undorodó elutasítását jelenti, mely költői gesztus a 
kultúra kiüresedésére, az intézményesített tradicionalitás, az akadémikus 
diktatúra - felfogásában - romboló hatására utal. A másik ilyen mozzanat 
a vallási intézmények, szentesített egyházi szerepkörök és 
vezérmotívumok mentén (barátok, Mária édeskés könnyei stb.) 
ikonografált konvenciórendszer, amely az új életenergiák, egy 
eredendően új vitális kultúra és egyetemes élet akadályaként jelenik meg 
/10/. Ezen tabuk itáliai viszonylatban különösen veszélyes érintése, 
illetve negatív megidézése persze egyáltalán nem idegen az erkölcsileg 
totálisan romlott haza képétől, amely Campana költészetének egyik 
kiinduló alapélménye. E felfogás bizonyos megalapozottságára mutat, 
hogy a radikálisan antiklerikális és antiakadémikus kritika egyáltalán 
nem egyedülálló a korban, elég ha a - Campanától egyébként egyáltalán 
nem messzeálló - futuristák nyers hangú, ám átgondolt bírálatára 
gondolunk. 

És ezen a ponton a magyar és az olasz költő nemzetkritikája 
jellegzetesen egybehangzik: a perspektívahiány, a lelki és társadalmi 
horizont beszűkültsége nyomasztó szellemi provincializmust idéz elő. 
Ennek felismerése és maga az élmény a költői képzetvilág összefüggé-
seiben képekben, színekben, látomásos mozzanatokban, visszatérő 
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alapelemekben jelenik meg. Ezen a ponton érdekesen tűnik egybe Ady 
látomása „A rég-halottak pusztájá"-ról („Napverte pusztán, lila ég alatt / 
Lángol a vörhenyes homok./ Egy óriás, tüzes kemence /A puszta... " / I I / ) 
és Campana megkettőzött horizontja („Sápadt ég fölött, távoli lilák közt 
egy kétes tavasz felé fordul a sóvárgó és bűntudat nélküli szív"), 
amelyben a közeli, bezáruló ég mögött egy tágasabb perspektíva nyílik 
meg HU. 

A szellemi és társadalmi provincializmus nyomasztó valóságából 
kínál kiutat egy, a hazaitól eltérő regionális távlat mitikussá növelt 
toposza, Adynál Párizsé, Campanánál Dél-Amerikáé. Az egyéni és 
kollektív depresszióból a kiút egy magasabb, szubtilis emberség, 
humanitás otthonába vezet, amelyet mindkét költőnél egy autentikus 
modernség-eszme és az újdonság autonómmá emelt értéke jellemez. 
Adynál Párizs a bujdosás Bakonyaként válik - többek között -
mitologémává: a pszichotikus valóságélményből való kitörés vágya, a 
megvalósítható egyéni szabadság nosztalgiája övezi ezt a földrajzi 
toposzt /13/. Az „Új vizeken járok" /14/ újdonságeszménye 
természetesen általános érvényű, axiomatikus minőség, ám a modernitás-
élmény eredete és gyakran motivikus megszólaltatása is Párizshoz 
kötődik, mint olyan ideális, de megélhető helyhez, ahol az egyéni és 
kollektív szabadság, lelki béke, a nemzetekfölötti, egyetemes otthonosság 
álma megvalósulhat. Amiként Campana Dél-Amerika-víziója (költőileg 
reflektáltan) is a személyes tapasztalaton és reveláción alapszik. 

Ám a konkrét élmények költői szublimációja, nyelvi és képi 
transzformációja, amely minden jelentékeny költészet alapja, Campana 
esetében új energiák, új életösztönzések területfölötti távlatainak álmát 
nyitja meg az ember számára, amely így kívül esik az európai kultúra, 
életmód, gondolkodás és intellektuális formakészlet kimerült birodalmán. 
Ebben az új távlatban egy emberibb és érzékibb létezés dimenziója, 
egyfajta modem ancesztralitás, ősiség ölt formát. Nem lehet ismeretlen 
ez a - hagyományos felfogásban paradoxnak tűnő - vitális koncepció a 
mi számunkra sem, hiszen éppen Ady korai, radikálisan modern 
költészete is ezt érzékíti meg: elég, ha ebben a vonatkozásban a Tisza és 
a Gangesz jelkép-értékű dichotómiájára („A Tisza-parton"), egyúttal 
pedig a Párizs-álom bármely versére („Este a Bois-ban", „A Gare de 
l'Est-en", „A Szajna partján", „Párisban járt az Ősz", „Páris, az én 
Bakonyom" stb.) gondolunk./15/ 

A viszonylag jól ismert és sokat emlegetett dél-amerikai témájú 
verseken („Viaggio a Montevideo", „Pampa" stb. /16/) túlmenően 
Campana költői képzeletének egészét a gazdag motivikát megalapozó 
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dél-amerikai toposzok specifikálják. De jellemzően efelé mutat 
költészetének különös színvilága is, amely az ott szerzett élmények, 
benyomások emlékén alapul. Erre utal a lila és a narancssárga 
árnyalatainak gyakori megjelenése (ez egyébként nem idegen a 
posztszimbolista és szecessziós ízlés európai praxisától sem, amely 
Delacroix-nak a komplementer színeket illető elméletéig nyúlik vissza), 
de ide tartozik a fény és a megvilágítás új költői funkcionálása is (amely 
szintén nem ismeretlen a kor új művészi tájékozódásaiban, itt elég De 
Chirico korai metafizikus képeire vagy a futurista festők, elsősorban 
Carra' és Russolo színhasználatára gondolni). Hasonló jelentősége van a 
kolorisztikának és a megvilágításnak Ady korai költészetében is, mint azt 
sok egyéb mellett a már idézett „A rég-halottak pusztáján" napsárga 
(„Nap-verte"), lila és vörhenyes színei, vagy „Az ős Kaján" „bíbor 
palást"-ja is mutatja 1111. 

A földrajzilag is szimbolikussá növelt új távlatok költőileg 
megérzékített álombirodalma - mint részben már szó esett róla - az 
emberi menedéket is jelenti a Végzetben, a Fátumban integrált egyéni és 
társadalmi gyötrelmekkel szemben. Ehhez a menedékhez, különösen 
Campana esetében, a mitikus és konkrét képi tartalommal egyaránt bíró 
víz, a tenger vezet, amely persze Ady költészetében is jelentős szerepet 
játszik („Új vizeken járok", „Az utolsó hajók" stb. /18/). Különösen 
érdekes ebből a szempontból Campana nagyszabású költeménye, a Canti 
Orfici-t záró „Genova" /19/, amely a kikötő költői archetípiáját 
érzékletesen modern tartalmakkal telíti. így a földet és a vizet egybekötő 
emberi építmény, a tengeri kikötő képe, amely az európai költészetben 
szinte mindenkor és együttesen az elindulás és a megérkezés sorsdöntő 
mozzanatainak szimbolikus helyszíne volt, Campana költeményében már 
„hatalmas hajókkal", óceánjárókkal s az ezekhez kapcsolódó nyüzsgéssel 
népesül be, s ezek a hajók a végtelen horizontnak indulnak neki, amely az 
ember új távlatait jelképezi. Az egyetemes dimenzióknak ez a 
nosztalgiája, a kitörésnek, menekülésnek, az eváziónak a vágya az új, 
modern otthonosság elszánt reményét rejti. „Oh avere un cielo nuovo (...) 
Un cielo metallico ardente di vertigine", „Ó, bárcsak lenne új egünk, 
fémes és szédületben izzó", írja Campana egy cím nélküli, már idézett 
versében/20/. 

Ady Kelet-, illetve Campana germán-mítoszának rokon tartalmai 
költői képzeletük mitologikus, egyben enigmatikus forrásaira utalnak, 
továbbá vitális igényeik morális megalapozását jelentik. Adynál az 
alapmotívumok és a toposzok polivalenciája figyelhető meg. A Nyugat 
szimbolikussá növelt képzete hordozza például a modern otthonosság és 
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a kreatív individualitás pozitív tartalmát (Párizs-toposz), de a gyengeség, 
a kollektív szellemi kimerültség modelljeként is szolgál (ebben az 
összefüggésben a vallás, a gyengeség motivikus szinonimájaként 
megjelenő, a vitális keleti barbár-toposszal szembeállított erkölcsiség és 
az értékek általános hanyatlása a döntő mozzanatok). 

Ezzel szemben a Kelet-mítosz Adynál túlnyomórészt pozitív 
tartalmakat hordoz, a barbár erő, az ősi energiák forrásaként, az élet ősi, 
eredeti harmóniájának mitikus ekvivalenciájaként jelenik meg. Világos 
példáját adja ennek a már többször idézett „A Tisza-parton"-ban a Tisza 
és a Gangesz kultikus szembeállítása, amelyben utóbbi az ősi harmóniát 
és a kifinomult, kozmikus vitalitást jelképezi („finom remegések: az 
erőm"), ennek ellenpólusaként jelenik meg a magyar folyó, amely a 
kelet-európai elmaradottság és provincializmus, a jelen idejű barbárság 
jól ismert motívumaihoz kapcsolódik („Gémes kút, malomalja, fokos..." 
stb.). Ugyanígy az Ady-féle költői képzelet Kelet-komponensének 
jelentését és jelentőségét fogalmazza meg emblematikus érvénnyel „Az 
ős Kaján" egyik sora: „Szent Kelet vesztett boldogsága", amely így a 
vitális energiák szellemi tartalékaként avatja költői mitologémává a 
Kelet-toposzt /21/. 

Campanánál a germán-mítosz nagy költői alkotásának, a Canti 
Orficinek a címkompozíciójában is helyet kap. .A költészet ősi, 
mitológiai eredetét megidéző, egyébként is emelt tartalmakat konnotáló 
latin-olasz főcím alatt a már elemzett német alcím helyezkedik el {„Die 
Tragödie des letzten Germanen in Italien"), a kötet egészét pedig egy 
angol nyelvű, Walt Whitmantől kölcsönzött kolofon zárja {„They were 
all torn and covered with the boy's blood"), amely így egy modern 
költeményből vett, de szintén ősi távlatba visszanyúló mitologémát 
elevenít meg (amely szerint az áldozat vére visszahull a gyilkos fejére). A 
címszerkezet így a maga sokrétűségében egyesíti a modernizmus és az 
archaikus idők távlatait. Az olasz költőnek Emilio Cecchihez írott, már 
említett levelében 1221 kifejtett elgondolás szerint tehát a germán a 
magasabb moralitás képviselőjeként szerepel költészetének 
képzetrendszerében, s ez a magasabb moralitás egyben a faj (itáliai) 
kipusztulásának oka is. Campana interpretációja kísértetiesen egybecseng 
Ady azon verseinek tanúságtételével, amelyekben a vallásosság és a vele 
együttjáró finom erkölcsiség az életgyengeség, a halálos sebezhetőség 
költői attribútuma, mégpedig éppen a keleti eredetű, kultikus költői 
szerepkörbe helyezett pogányság képviselte barbár életerővel 
szembehelyezve /23/. 
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Campanài tehát a szellemileg és lelkileg kiüresedett valóságból való 
kimenekvés morális igénye („Cercavo idealmente una patria non 
avendone", „egy eszmei hazát kerestem, mivel nem volt nekem" /24/) a 
germán-mítosszal időben messzire visszavezeti (miközben az alapvetően 
mitikus toposz térbeli asszociációkat is felkelt), ugyanakkor ugyanez az 
indíttatás a Dél-Amerika-mitologémával térben viszi messze. így 
mindkét mitologémának megvan a maga földrajzi, illetve mitológiai 
karaktere, s ezek változó, specifikus intenzitással és költői jelentéssel 
kötődnek egymáshoz. 

így összegzésképpen a két költő földrajzi és mitológiai toposzainak és 
azok funkcióinak egy bonyolult, ám áttekinthető összefüggésrendszere 
szintetizálható. Az alapvetően vitális tartalmakat szimbolizáló 
alapmitologémák közül Ady Kelete térben és időben egyaránt messze 
helyezkedik el, míg Campana Dél-Amerikája csak térben visz messzire, 
időben kortársi valóságot konnotál. Az alapvetően erkölcsi és szellemi 
erőforrást poetizáló alapmitologémák világában Ady Párizsa mind 
térben, mind időben közel van, Campana germán-eszméje azonban csak 
időben nyúlik távolabbra, földrajzi értelemben az is közelre mutat. 

Más párosításban Ady Kelet- és Campana germán-koncepciója 
mitológiai szinten működik és az erkölcsi dimenzióban mutat 
párhuzamosságokat. A Kelet és a Dél-Amerika motívum - az Európán 
kívülre utaló egzotikum révén - földrajzi vonatkozásban mutat 
párhuzamosságot, ugyanakkor az egzisztenciális-vitális szférában 
funkcionalizált költőileg. Ugyanez jellemzi lényegében a Párizs-Dél-
Amerika párhuzamot is (mely utóbbinak, mint a korábbiakból 
kiderülhetett, erkölcsi vonatkozása mellett ontológiai szerepköre is van). 
Míg végül a Párizs-germán mitologéma-párhuzam (egyfelől mint az 
újdonság, másfelől mint a tisztaság teleologikuma) mitológiai szinten 
értelmezhető, és egyszerre jelenít meg morális és egzisztenciális 
tartalmakat. 

Ady és Campana pályakezdésének minimális időkülönbsége mindezek 
fényében is érdekes következtetésekre ad alkalmat. Mindkettejüknél 
világos a posztszimbolista indíttatás, amiként mindkettejük kritikai 
interpretációját is sokáig ez a komponens befolyásolta, kissé egyoldalúan. 
Mindkét költő látásmódjában, poétikai eszköztárában és nyelvében 
világosan megmutatkozik ugyanakkor a protoavantgárd ihletés, az a fajta 
radikálisan új érzékenység, amely Ady indulásának éveiben az európai 
költészet meghatározó alkotóit is inspirálja. Campana pályakezdésének 
éveiben pedig már (a tizes évek elején) az avantgárd mozgalmak 
megfogalmazott poétikákkal működnek, s egyben döntő hatást, 
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valamelyest pedig munkatársi kapcsolatot is jelentenek számára. Az 
egybecsengések és finom különbözőségek kapcsolatát jellemzi, hogy míg 
Campana döntően poszt-rimbaud-i ihletésű költő (az érzéketlen kritika 
sokáig meg is próbálta megkésett Rimbaud-ként félretenni), aki egyben a 
futuristák kortársa, addig Ady önmaga által reflektáltan is inkább poszt-
baudelaire-i költő, akinek aktivitása időben szinte teljesen egybeesik 
Apollinaire-ével. (Egy külön értekezés témája lehetne annak vizsgálata, 
hogy vajon a két költő érett korszakának első éveit jellemző, nem is oly 
távoli érzékenység miképpen vezet - történelmi, társadalmi, nyelvi, 
kulturális és egyéni okok folytán - mégis egészen más poétikai tartalmú 
útra.) 

A szellemi eszmélkedés hasonló irányba mutató mozzanatai mellett 
minden bizonnyal a korabeli magyar és olasz valóság számos rokon 
vonása is szerepet játszik abban, hogy a két költő képzeletvilágában sok 
szempontból hasonló, de legalábbis funkcionálisan összehasonlítható 
geográfiai és mitológiai toposz rögződött, s vált költészetük és költői 
nyelvük alapelemévé. Ennek a nyelvi és imaginárius eszköztárnak az 
összefüggéseiben jelenhet meg a hasonló költői intenció: a gondolkodás, 
a lét, a képzelet és a szellemi identitás nemzetileg meghatározott és egyre 
kilátástalanabb keretei közül való kilépés és egy új, egyetemes, 
kiteljesedett humanitás konkrét költői körvonalazása. így válnak 
mindketten a modern ancesztralitás, modern ősiség heroikus 
paradoxonának költőivé. Az orfizmus archaikuma és a „novitas" 
modernsége nemcsak Campana germán és dél-amerikai alapmitologémá-
inak komplex együttesében valósulhat meg költőileg, hanem Ady 
speciális, a Kelet-mítosz motívumaiból (Gangesz, Szent Kelet, 
pogányság-paganizmus) táplálkozó, sajátos orfizmusának és a Párizs-
mitologémát középpontba helyező újdonság- (novitas-) kultuszának 
egyetemes erőterében. Az újdonságnak a két költőnél egyaránt rendkívüli 
jelentősége, annak az élet és a költészet szerves, nélkülözhetetlen 
összetevőjének minősítése egy térben és időben szinte határtalanul széles 
sugarú emberség-eszme összefüggéseibe illeszkedik, amely eszme 
lényegében a kezdetektől kiindulva egy megsejtett, vonzó, egyben 
enigmatikus jövő távlatáig terjed. 
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