Cl VITÁS SOLIS
A KÖ ZÖ SSÉG ÉS A N E V E L É S K É R D É S E I CAM PANELLA
U T Ó P IÁ J Á B A N

Campanella Tam ás Napállama, a Civitás Solis, leszármazottja, de
testvére is Platon Állam ának s Morus Tam ás Utópiájának. Eszméinek egy
részét mind a kettőtől, alakját inkább az utóbbitól veszi. Tárgyában is
azonos velük; amiről szól: U tó p ia= S eh olország.1 Műfaját államregénynek
is m ondják.
A z államregény eszméit költi, de kom oly hittel vallja is írója. Képzelt
világot rajzol elénk, mintha az valóság volna ; a legreálisabb természetű
adottságról, az államról fest romantikus képet. A lakja naiv, célzata merész,
forradalmi. K ritikai mű voltaképpen. De többnyire nem n yílt ez a kritika,
hanem immanens, sorok közt rejtőző és allegóriás természetű. Amikor
új állami és társadalmi szervezetet rajzol, arról tesz burkolt vallomást,
hogy a régin változtatni, javítan i kell.
A Napállam egyik legmerészebb, legkülönösebb példánya az ilyfajta
tervezgetéseknek. H ogy megértsük e m űvet, szerzője életét, egyéniségét,
szándékait, gondolkodását is vizsgálnunk kell. A mű elemzése azt is
megmutatja, hogy állambölcseletinek m utatkozó problémája erősen peda
gógiai természetű. S ha nem utasítjuk el ezt a szempontot, vizsgálódásunk
eredményeként igazat adhatunk Prysnek, hogy a pedagógiára nézve is
1 Utópia =
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0i> rónia, Nusquama, Seholország.

érdekes és hasznos lehet, ha az eszméknek a valóságot kísérő világát
külön is figyelembe vesszük : mélyebben átértjük így a gyakorlatban
uralkodó összefüggéseket. A z elméletről írójára és korára következtet
hetünk; ezt figyelembe véve viszont magát az elméletet méltányosabban
ítéljük meg. Ha utópiaszerű is az elmélet, komoly szellemi munka ered
ményét láthatjuk benne s el tudjuk helyezni a tudomány birodalmában.®
Dolgozatunkban felvetjük természetesen az eszmék, a rendszerek
összefüggésének, a ráhatásoknak kérdését is. S igyekszünk is megfelelni
erre a problémára.
I.
Sigwart mondja Campanella állambölcseleti eszméiről írt tanul
mányában, hogy az új filozófia előfutárai között a legkülönbözőbb elemek
forrongásának s az ideális és reális világ új kialakítására való féktelen
törekvésnek senki sem hívebb képviselője mint Campanella Tamás.
Hasonlóan egy letűnt korszak alkotásaihoz, melyek groteszk építésük
ben oly formákat egyesítenek, melyek később a mai világ egyenletesebb
típusaivá váltak szét, úgy áll ott a X V I. és X V I I . század válaszpontján,
mint rendkívüli szellemi erővel, teremtő képzelettel, titàni törekvéssel
megáldott, prófétai bizalommal betelt férfiú, aki azonban csodálatosan
nagy fantaszta, kalandos az életében és kalandos a gondolkodásában.3
Kalandos élete szálainak felkutatása valóban sok gondot adott élet
íróinak. A múlt század utolsó negyedéig szinte megoldhatatlan volt a
Campanella-kérdés. A történésznek s a lélekbúvárnak ugyancsak váll
vetett munkája kellett ahhoz, hogy élete törzséhez, 27 éves rabságához
megkeressék a gyökérszálakat és felfedjék ezeknek exotikus talaját.
M ily szerepe volt Campanellának az 1599-iki kalábriai összeesküvés
ben, részt vett-e benne és m ily mértékben? A kérdés megoldása Luigi
Amabileig senkinek sem sikerült, ö 1882-ben közreadja hosszú évek
fáradságos kutatásának eredményét : három hatalmas kötetet.4 Belőlük
a két utolsót a nagy Campanella-pörnek általa felkutatott aktái töltik
meg, az első kötetben pedig ezzel a roppant okm ánytöm eggel egybe
vetve az előbbi kutatások adatait véglegesen tisztázza és m egvilágítja a
J V. ö. Joseph Prys : Dér Staatsroman
des 16.- und 17-ten Jahrhunderts und
sein Erziheungsideal. Würzburg, 1913. —
(47— 49. o.)
3 V. ö. Christoph Sigwart : Th. Campa
nella und seine staatswissenschaftlichen
83*

Ideen. (KI. Schriíten, Freiburg i. Bg. 1889.
I. 125.— 7 1.)
4 L. Amabile :Fra Tommaso Campanella,
la sua congiura, i suoi processi e la sua
pazzia. — Napoli, 1882. — 3 k.
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nagy por kezdetét és folyásának első éveit. — 1888-ban Luigi Amabilenek
újabb két kötetes műve 5 lát napvilágot. Tovább ku tatja Campanella
életét, onnan, ahol előbbi munkájában abbahagyta, a sant-elmoi börtön
újabb szenvedéseitől.
Most már meglehetősen tisztán áll előttünk e különös ember élettörténete. Egyéniségének teljes megértése azonban bizonyára a leg
intuitívabb átérzésnek is aligha fog valamikor sikerülni. L. Amabile
különben egy akadémiai értekezésében 6 erre is tett figyelemreméltó
kísérletet. A z ő szellemében tartja megoldhatónak e kérdést J. K vacala is,
aki Campanelláról írt összefoglaló munkájában 7 nem kisebb alapossággal
igyekszik Campanella alakját megrajzolni, mint ahogy azt Comeniusmonografiájában a X V I I . sz. e másik nagy elmélkedőjével teszi.
II.
Campanella Tamás 1568 szept. 5-ikén született a kalábriai Stilóban,
mint egy szegény vargának a fia. A keresztségben a Giovanni Domenico
nevet kapta. A z élénkeszű gyermek már korán felölti a klerikusok ruhákát, 14 éves korában pedig elhatározza, hogy a Domonkos-szerzetbe lép.
Rendi névül a szerzet legnagyobb fiának, Aquinói Tam ásnak tiszteletére
a Tam ás nevet veszi fel.
A San Giorgioban töltött noviciátusi és tanulm ányi évek után 1588ban Cosenzába kerül. Itt él visszavonultságban a rend nesztoraként az
agg Telesio, kit Campanella már évekkel előbb szelllemi vezéréül válasz
tott. A tan ítván y alig várja, hogy üdvözölhesse a mestert. De Telesio
már régen hálásán beteg ; alig hogy megérkezik Campanella, az aggastyán
meghal s így ő már csak ravatalánál jelenhet meg. 8
Bernardino Telesio filozófiai tanítása a kételkedő vizsgálódásnak, az
érzékelés fontosságának hangsúlyozása v o lt.9 Campanella egész sereg
művében (De sensu rerum. De investigatione rerum, De philosophia sensibus demonstrata stb.) erre a szellemre esküszik. Közben excentrikus
gondolkodása, végzetes temperamentuma és a sors szele végigkergeti
úgyszólván az egész középső és északi Itálián. Altom onteba kerül, majd
s L. Amabile : Fra Tommaso Campanella ne’ castelli di Napoli, in Roma ed in
Parigi. — Napoli, 1888. — 2 k.
6 L. Amabile : Del carattere di Fra T.
Campanella (Memoria letta all’ Accademiai Pontaniana, 1890. —
Napoli,
1890.)
7 J. Kvaőala : Thomas Campanella,
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(Ein Reformer der ausgehenden Renais
sance.) — Berlin, 1909.
8 Töredékszerű önéletrajzában Campanella maga ír erről. (De libris propriis
et recta ratione studendi syntagma.
—
Parisiis, 1642.)
» Főműve : De natura iuxta propria
principia 11. IX . — Neapoli, 1586.

innét Abramoval, egy zsidó kabalistával elölj árói engedélye nélkül Nápolyba
távozik. Itt könnyelmű viselkedése m iatt az eretnekség vádja éri. Rómába
viszik, ahol egy kolostorba zárva, tudományos munkálkodásba mélyedve
tölt el egy egész évet. U tána Toscanába veszi útját. Egym ásután Firenzé
ben, Bolognában, Padovában találjuk, ahol mindenütt újabb kellemet
lenségek érik. Ismét eretnek-pörök indulnak ellene, és csak a császár és
Miksa főherceg közbenjárására szabadul meg. A római San Sebastianokolostorban újból fogolyként él, rendkívül eleven irodalmi tevékenység
közepeit.
1598-ban Nápolyban találjuk, m ajd az év őszén szülőföldjére,
Stilóba megy. A szomszédos városkában, Nicastróban nagy a zűrzavar, a
fejetlenség : a püspökök jogi bonyodalmakba keveredtek a spanyol alkirállyal, a kolostorokban banditák rejtőzködnek és veszélyeztetik a közbiztonságot, s növeli a zavart az is, hogy időnként a török hajóhad meg
jelenik a partok közelében.
A hányatott életű fiatal pap utóbbi éveiben különös érdeklődéssel
fordult politikai tervezgetések felé. A z anarchisztikus állapotok most arra
indítják, hogy eszméi hirdetésében merészebb legyen és megvalósításukra
törekedjék.
Azok a chiliasztikus sejtelmek, melyek e század végén a keresztény
ségnek miszticizmusra hajló lelkeit lázba hozták, Itáliában különösen
éreztették hatásukat. Mindenben az idők jelét látták. V árták a világ
végét s ezt megelőzően a keresztények egyetemes országának megvalósu
lását. A z Apokalipszis szavai, szibillai jövendölések, Joachim de Flore
próféciái, égi és légi tünemények egyaránt erősítették ebben való hitüket.
Prédikációk, beszélgetések alkalm ával Campanella leikéből is mind
gyakrabban és mind nyíltabban tört elő ez a meggyőződés. E l kell tűnnie
a földről a tudatlanságnak, képmutatásnak, zsarnokságnak. A nyelv és a
kard az a két hatalm as fegyver, mely előkészíti útját az új országnak : a
prédikátor nyelve és a hívők kardja.
1600-ra várták az új korszak beköszöntését. (A két szent szám :
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Campanella mindezen kívül még saját egyéni nagyrahívatottságában, betöltendő különös szerepében is hisz. A z új idők világosságának,
erős sziklának érzi magát.
A z 1599-ik év tavaszán újabb rendkívüli dolgok történnek. A T ib eris és Pó kiáradnak, Kalábrián pusztító földrengés vonul végig; felhőszakadás és egy hatalmas üstökös megjelenése zárja be e sorozatot.
Campanellát fanatikus hite és önbizalma határozott tettre ragadja. K ésőbb
«gyan azt vallja, hogy az «egy akol és egy pásztor» megvalósulását várta,
1287

a pápa és a király uralma alatt ; a hegyek közé akart vonulni, hogy a
kiválasztottakat összegyűjtse az ellenség ellen. De biztos, hogy egy
Napállam-féle szervezetet akart, mégpedig csakugyan papfejedelemmel.
Ü gy látszik, természetfeletti segítségbe vetett hittel és bizalommal
akarta ezt. Hatalm as segítség volt vállalatához tekintélye s az a róla
elterjedt hiedelem, hogy szellemekkel áll összeköttetésben.
Különösen két «fuoruscito»10 volt vállalkozásának oszlopa : Marcan
tonio Contestabile és Maurizio de Rinaldis. E z utóbbi Campanella cél
zásait, indirekt rábeszéléseit követve, összeköttetésbe lépett a törökökkel.
E g y közben újonnan megjelent üstökös megerősíti Campanella
önbizalmát. Maurizio de Rinaldis és Fra Dionosio Ponzio lassankint már
egész sereg embert nyert meg eszméinek.
A pör folyamán tett tanúvallomásokból sok minden megvilágosodik.
Kitűnik ezekből, hogy a saját monarchiájáról beszélt, szembeállítva
ezt a pápáéval és a királyéval ; szabadság lesz benne, ígérte, mert
közösség lesz.
E vallomások tartalm ának a Napállammal s az ennek védelmére
írt «Questioni sull’ ottim a repubblica»-val való egybevetése bizonyossá
teheti bárki előtt, hogy bár a Civitas Solist «dialógus poéticus»-nak mondja,
a m aga meggyőződését és terveit fejti ki benne.
Már minden elő volt készítve a kalandos terv megvalósítására,
midőn 1599. augusztus 10-én ketten a b eavatottak közül a spanyol ható
ságok előtt leleplezik az összeesküvést.
Campanellát nemsokára elfogják, N ápolyba viszik s a Castel Nuovoba
zárják. Börtönében titkos levelezést folytat társaival. Vallomásuk vissza
vonására készteti őket ; másokat költeményekkel buzdít kitartásra. De
Maurizio kivégzése előtt vallomást tesz ; sőt magát Campanellát is vallo
másra bírják, egyedül Dionosio tagad kitartóan.
1600 húsvétján Campanella őrültnek m utatja magát. Ekkor már új
szempontból, mint «processus haereticus»-t tárgyalják perét.
Most esik át élete legnagyobb szenvedésén, az ú. n. vigilia- (veglia-)
tortúrán. (Hegyes fapadon kellett ülnie a nélkül, hogy bármiképen is
tám aszkodhatott volna.) 36 óráig bírta e körmönfont kínzást. Utána
több mint félév kellett ahhoz, hogy sebei gyógyuljanak.
Fogsága enyhültével újra erősen dologhoz lát. Sok költeményén,
több bölcseleti és politikai iratán kívü l 1602-ben keletkezik a Napállam
is. Most, mikor már mint őrült m entve érzi magát («de iure gentium i
10 Az olasz szó értelmét sem a «szőkevény», sem a «bandita» nem adja vissza,
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A társadalomtól elszakadt, kóbor életet
élő emberekről van szó (köztükszerzetesek).

pazzi son salvi») s midőn látja, hogy amúgyis a végtelenségig fog húzódni
pőre, meg meri írni e merész munkát.
1602 szeptemberében véget ér az eretnekségi pör. A római Sacra
Congregatio Inqusitionis úgy határoz, hogy élete fogytáig a római S.
Officium börtönében őriztessék. A spanyolok nem hoznak ellene ítéletet.
Szökési kísérlete után átszállítják Sant’Elmo várába, ahol egy időre
megfeledkeznek róla.
Itt már nem tetteti őrültnek magát. Politikai irataiban javaslatok
kal fordul a nápolyi alkirályhoz s a pápai nunciushoz. Később a Castel
d’Uovo-ban folytatja egyhangú életét.”
Közben minden lehetőt elkövet, hogy pártfogók révén megszabadul
hasson rabságából. Sikerül megnyernie ügyének Caspar Schoppot s a
Fuggereket, akik a császárhoz fordulnak érdekében.
1613-ban jótékony sugár világít be életébe. Tobias Adami, nagymű
veltségű protestáns német ember, Bűnau lovag kíséretében Jeruzsálem
ből visszatérve, Nápolyban megállapodik s Campanellával megismerked
vén nyolc hónapon át sűrűn érintkezik vele. Távozásakor sok kéziratát
magával viszi Frankfurtba kiadás végett. Adami lelkes érdeklődése,
nemes részvéte egyik legszebb költeményére («Az irgalmas luteránusról») ihlette Campanellát.
L. Amabile ú gy át ja, hogy a Campanella-ügybeli húzavonának a
római Curia volt az oka. Ü gye intézését nem követelte véglegesen magának,
de ha sorsa valam elyest enyhült, rögtön fogsága szigorítását kérte.
Iratait lefoglalta, közzétételüket megakadályozta. Mindezen, ha igaza van
Amabilének, éppenséggel nem lehet csodálkozni.
A spanyolokhoz való viszonyára jellemző, hogy Ossuna herceg hely
tartóval nagyon jóban volt. Megszabadításához az első lépéseket spanyol
jóakarói tették.
Innocenzio dei Massimi, X V . Gergely spanyolbarát madridi nunciusa
jár közben érte a Consiglio d ’Italia-nál. Alba herceg, az új nápolyi hely
tartó, újból tárgyaltatja ügyét. 1626. május 23-án fel nem mentik ugyan,
de három nápolyi kezessége mellett megengedik, hogy a San Domenicokolostorba költözzék át. Róma azonban közbelép erre. A nunciusi palo
tába hívatják Campanellát, itt elfogják és Rómába viszik.
Rómában két éven át fogva tartják, míg végre V III. Orbán pápa
superstitiója m eghozza számára a már nem remélt szabadulást. A z aszt
rológusok ugyanis 1629-re a pápa halálát jósolták. A z aggodó pápa Campanellától akar horoszkópot. Az élelmes fogoly rögtön ír egy művet «De
” Erről már L. Amabile másik műve, az említett
telli di Napoli etc.» tárgyal.

«Fra T. Campanella ne’ cas

1289

fato siderali vitando» címmel s ugyanakkor kommentárt ír a pápa Ódái
hoz. Most már a pápai palotában élhet tovább és 1629. április 9-én végre
teljes szabadságot nyer.
De nemsokára ismét elhidegiilnek iránta a Pontifex udvarában.
Ugyanekkor a spanyolok egy újabban felfedezett összeesküvésben való
állítólagos részessége m iatt kiadását követelik. A pápa teljesen a francia
követre, Campanella új pártfogójára bízza megmentését. Míg a spanyol
ügynököktől feltüzelt tömeg tüntetve követeli kiadatását, ő ferencrendinek öltözve távozik a követség palotájának hátsó, kerti ajtaján.
Franciaország felé veszi útját. Marseille-be hajózik, innét A ix-be indul
Nicolas Peiresc házához, akihez a követ ajánlása szólott. Galilei és Gassendi e jeles barátjánál Gassendivel együ tt egy egész hónapot tölt.
Párizsban már tudomást szereztek arról, hogy a nagytudású férfiú,
aki politikai eszméivel annyi izgalm at keltett, francia földön tartózko
dik. A fővárosba hívják, s ő 1634. december elsején Párizsba megérkezik.
A Saint Jacques-kolostorban nyer lakást, ahol Richelieu és a pápa
tám ogatásával élve m űvei rendezgetésével foglalkozik. Am int különben
is Bacon-nel azonos célok vezették a bölcselkedésben, összegyűjtött
munkáinak ő is az «Instauratio Scientiarum» nevet akarja adni. Közben
Párizs tudósaival résztvesz az Akadém ia előkészítő munkálataiban.
Richelieuvel és a királlyal politikai ügyekben tárgyal. A párizsi közönség
is élénken érdeklődik iránta, sokat beszélnek jóstehetségéről, mellyel
kö zvetve megjósolta, hogy X I I I . Lajosnak fia fog születni. Csakugyan
még költeménnyel ünnepelhette — úgyszólván utolsó sorai voltak ezek —
X IV . Lajos születését.
1639. május 21-én vetett véget a halál Campanella mozgalmas
életének. U gyanaz a Saint Jacques-kolostor, ahol életének utolsó éveit
töltötte, ahol meghalt és pihenőre tért, adta másfélszáz év m úlva a forra
dalmárok új nemzedékének a jakobinusok félelmetes nevét.
Campanellát életében is, halála után is a legkülönbözőbb módon
ítélték meg. Kortársaira általában lenyűgöző hatással volt. A kik fantasz
tát láttak is benne, inkább féltek tőle, mint nevettek rajta. A következő
században nem kisebb szellem, mint éppen Leibniz,1* Bacon mellé állítja
s ugyancsak magasztalólag szól róla. Cousin13 szerint e nagyelméjű gon
dolkodónak csak más századra, rendezettebb előtanulmányokra s a
helyes módszerre lett volna szüksége. Viszont M am iani14 szerint, ha minia Voi. VI. 303.
(Idézve Alessandro
11 Vanini, sa vie etc. (Id. D ’Ancona i.
d’Ancona «Opere di T. Campanella»
m. 308. 1.)
(Torino, 1845. — 2
k.) c. művében. —
14 II rinnovamento della filosofia, I. 5. 5.
I. 307. 1.)
(Id. D ’Ancona i. m. u. o.)
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dig és pontosan alkalmazta volna módszertani elveit és különösen ha
kerülte volna az ontológiai labirintusokat, egyik legnagyobb filozófussá
lehetett volna. Rosm ini15 úgy véli, hogy mindaz, ami tanaiban igaz vagy
hamis, egységben és belső összefüggésben van, s e harmóniának alapja az
emberi tudás eredetéről vallott felfogásában gyökeredzik.
E megállapítás azonban legfeljebb «per summos apices» áll. Inkább
Sigwart-tal tartunk, aki szerint Campanella sem mint gondolkodó, sem
mint ember igazán nem mondható egységes jelenségnek.16
Mértéktelen és kalandos törekvések űzik-hajtják meggondoltság és
rendszer nélkül. E lég csak művei (kb. 88 drb) címein végigtekintenünk,
hogy magunk előtt lássuk lázas reformátori tevékenységének szertelenségét,
törekvéseinek ' sokféleségét. De gondolkodásának eredetisége és ereje,
képzeletének találékonysága sohasem h agyja cserben. N agy stílusban
gondolkodik s egyes átható gondolatokat vaskövetkezetességgel visz
keresztül. Sokszor hibázik, de ezek az erő hibái. A fejében forrongó gon
dolattömegeket gyakran — különböző középpontokba csoportosítva —
csak felszínesen köti össze.
É p p ily különös sokféleségben áll előttünk jelleme, emberi m ivolta
is. Nemcsak jóstehetségében való hite, asztrológiával, fiziognómiával
való foglalkozása, állítása, hogy intő hangot hall, ha baj fenyegeti, teszi
őt bizarr alakká. Szoros értelemben v ett jellemének vizsgálata még jobban
megzavarja a lélekbúvárt. Hősi jellemet mutat, kínpadot tűr, viszont
csupa ingadozás politikai nézeteiben és törekvéseiben, bátor kritikája
vaskos babonasággal él együtt ; idealizmusa sokszor durvasággal, lelkesültsége ravasz számítással keveredik. Eletsorsa, zavaros kora természete
sen sok mindent megmagyaráz. Könnyen megértjük, hogy hatalmas ter
mészeti ereje nyugodtan, harmonikusan nem fejlődhetett.17
Mindenesetre azok közé a Proteus-filozófusok közé tartozott,
akikről Pomponatius beszél : «Proteus. . . a filozófus, aki míg Isten t it 
kait fürkészi, örökös gondoktól és gondolatoktól emésztődik, se nem
szomjas, se nem éhes, se nem alszik, se nem eszik. . . mindenki gúnyolja és
bolond és szentségtörő számba veszi ; inkvizitorok üldözik, a tömeg
bámészkodik rajta : e z . . . a filozófusok haszna, ez az ő jutalm uk».1*
13 Esame del Rinnov. del Mamiani.
(D’Ancona i. m. u. o.)
16 Sigwart i. m. 147— 8. 1.
17 V. ö. Sigwart i. m. 147.— 9. 1.
18 «Proteus vero est philosophus, qui
dum vult scire Dei arcana, perpetuis
«uris et cogitationibus roditur, non sitit,
non famescit, non dormii, non comedit,

non exspuit, ab omnibus irridetur et
tamquam stultus et sacrilegus habetur, ab
inquisitoribus prosequitur, fit spectaculum
vulgi ; haec igitur sunt lucra philosophorum
haec est eorum merces.» (Pomponatius :
De fato, libero arbitrio, praedestinatione
et providentia Dei 1. III. — Bononiae,
1520. Id. D ’Ancona i. m. 311. 1.)
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Campanella nem csupán tépelődött, hanem eszméit fanatikusan
hirdette is. A hogy neve is «kis harang»-ot jelent, harang volt a jelvénye,
belsejében e felírással : «Nem hallgatok». («Non tacebo».) 19
Meghatóan kedves a derék Tobias Adam i verse :
«Míg szunnyadunk, a világzúgban csüngve-csengve folyton szól és
költöget a Kisharang. K i tűrhetné a nyughatatlan, vakmerő érc hábor
gató szavát? R ajta, vessük félre hát! Titokban s csak keveseknek szól
mostan a Kisharang. Vastag rozsda marta meg szegényt, ö , ha egyszer
visszanyeri régi fényét, tisztábban, mint bármikor is, hirdeti e Kisharang
az Őseimének szent szavát».*0
III.
Abban a hatalmas anyagban, amelyet Campanella logikai, meta
fizikai és természetbölcseleti munkáiban feldolgozott, «sok a pelyva,
m elyet a szél tovafújt». De megtaláljuk benne a későbbi nagy gondolat
rendszerek csíráit is. Állítja, hogy csak öntudatunk biztos közvetlenül,
csak abban nem kételkedhetünk, hogy vagyunk s a dolgokat elképzeljük
(Descartes), a dolgokat csak úgy ismerjük, ahogy felfoghatjuk (Kant),
a megismerés az érzékekből indul és annál bizonytalanabb, mennél
jobban távolodik ettől (szenzualisták). E mellett azonban metafizikájában
a legáltalánosabb fogalmakból indulva, fel akarja fogni a dolgok lényegét.
A lét- és nem-lét a legfőbb principiumok. Isten tulajdonságai : a hatalom,
bölcseség, szeretet egyúttal minden véges dolognak primalitásai. Éppen
ezért ezekben nemcsak Isten hatalma nyilvánul meg, hanem tudás is
(érzik sajátmagukat) és szeretet (vonzódnak önmagukhoz, a hasonlók
hoz és Istenhez). íg y a legfőbb elvek szerint elrendezetten minden örök
harmóniában v a n .21
Campanellának e spekulatív rendszere — így nagyjából tekintve —
belsőleg egységes egész. Forrásainak különbözősége azonban így is
szembeszökő. Bármennyire is tiltakozott az aristotelesi irány ellen,
nem kevésbbé állott az ő, mint Platon és a neoplatonikusok hatása
alatt.
V. ö. D ’Ancona i. m. 311. 1.
TO «Adpensa mundi tinniens in angulo,
Dormire forte dum placet mortalibus,
Múltúm sonando suscitat Campanula.
Quis, inquiunt, aes inquietum audaciter
Nobis molestum sic ferat? quin tollimus.
Secreto paucis nunc sonat Campanula
Gravem misella contrahens aeruginem.
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Detergeat gravem Mea 6 aeruginem,
Sic personabit clarius Primae Sacra
Mentis ministra purior Campanula.»
(Campanella Frankfurtban, 1623-ban ki
adott Philosophia Reális etc. c. művének
elején.)
21 V. ö. Sigwart i. m. 150— 1. 1.

Alaptévedése szembetűnő : nem tesz különbséget az értelem munkája
és az érzékelés között. (Sentire est sapere.)22 Igaz, hogy az érzékelést a
legtágabb értelemben v eszi.23
A fogalmat, ítéletet, következtetést kifejezetten bonyolult érzés
formáknak tekinti, melyekben aktív és passzív elem is szerepel. A z érzé
kelés : más dolgoktól való illetettség állapotának érzése. Ismeretünk tehát
csak az illetettség állapotáról ad számot. A későbbi filozófiának is vissza
térő vonása ez: a következetes szenzualizmus könnyen idealizmusra és
fenomenalizmusra fordul.24
Campanella spekulatív filozófiájának hatását nagyban csökkentette,
hogy éppen ebben a korban Descartes a filozófiának nemcsak új irányt,
de új stílust is adott. A «revolutio Cartesiana» elegáns formája mellett
az ő előadása már nem hathatott.
Annál nagyobb feltűnést keltett Campanella gyakorlati filozófiájá
val, politikai elméletével, az állam és társadalomra vonatkozó tanítá
sával.
Államelméletének alapfogalmai egyszerűek. A z önfenntartás a leg
főbb szükség. De ehhez fogyatékosságunk m iatt szövetkezésre vagyunk
kényszerítve. A szövetkezéssel együttjár a munkafelosztás s a kormányzó
és alattvaló viszonyának szabályozása. Mindenki azt végezze és abban
irányítson, ami egyénisége és tehetségének legjobban megfelel. A hatalom
alapja csak a derékség (rátermettség) és tudás lehet. A közösség ügyeinek
intézését a véletlenre bízni v a gy naplopókat tűrni észellenes. Minthogy
a fajfenntartás is az általános jónak egy része, ennek szabályozása is a
közösség feladata. Rendezési elve az erők lehető legjobb kiegészítése
legyen.25
Ilyfajta eszméit egész tömeg politikai iratban fejtegette.26 Hogy leg 
alább is látszólag több irányban vonta le állambölcselete következéseit, azt
legszembetűnőbben a Civitás Solis s a Monarchia Hispanica tükrözteti.
” Dialectica 1. III. c. 13. — Mintha
Helvétiust hallanék : «Sentir est juger».
33 Mint Mamiani figyelmeztet rá : «Sen
tire per lui nel largo significato latino
esprime qualunque fenomeno interno della
coscienza, qualunque atto avvertito di
nostra mente.» )I1 rinnovamento della
filosofia, 25. — Id. Baldacchini : Vita e
filosofia di T. Campanella 1857, Napoli,
II. 152. 1.)
24 W. Windelband : Geschichte der
neueren Philosophie, Leipzig, 1911. —
I. 83.

’ 5 V. ö. Sigwart I. m. 151— 6. 1.
16 Ilyen művei : De monarchia Christianorum, De regimime Ecclesiae (elvesz
tek), Dialogo politico contro i Lutherani,
Discorsi ai principi d’Italia (felveti ben
nük a Nemzetek Szövetségének csírája
ként egy európai Fejedelmi Tanács eszmé
jét), De Belgio subigendo, De Monarchia
Messiae, De Regno Dei. — Amint a címek
nagyobbrészt mutatják, a politikai tárgy
többnyire a vallási közösség, az Egyház, a
pápaság eszméjében jegecesedik ki
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E z utóbbit 37 írta előbb. Keletkezését és ismételt átdolgozását
Amabile 1598 és 1600 közé teszi.*8 Sajátságos, felemás mű ez, mely
Campanella gondolkozásának kettősségét nemcsak a Napállamhoz való
viszonyában m utatja meg. A pápai főhatalom és a spanyol katonai
uralom kettős burkába rejti politikai alapeszméinek titkos magvát, a
természetnek mint mindenek alapjának gondolatát. Műve látszólagos
főtárgyának választásával ugyanúgy védekezés volt a célja, mint korábbi
politikai irataival. Fedezni akarta m agát a politikai szabadgondolkozás
vád jával szemben, de kitűnő alkalma nyílt ahhoz is, hogy a sorok közé
becsempéssze titkos reformeszméit. Az, hogy pőre folyamán gyakran
hivatkozik védelméül erre a műre, jól m utatja, mennyire tudatában volt
az ebben kifejtett eszmék apológiai értékének.
A mű alapgondolata szerint az önfenntartásban legfontosabb a
szellemi természet megőrzése. A legfőbb szellemi jó a vallás. Éppen ezért
ez csak egységes lehet. A vallás uralkodik a kedélyen és az akaraton.
A két nagyhatalom , a nyelv és a kard viszont az akarattól függ. A spanyol
világuralomtól várja Campanella a vallás uralmának megteremtését és
biztosítását. A spanyolok az újvilág kincseivel hódítsák meg az óvilágot,
irtsák ki az eretnekségeket, űzzék el a törököket. A népek azután egyet
értésben, boldogan élhetnek a pápa legfőbb uralma alatt.
E zek a Monarchia Hispanica javaslatai. Történelmi jelentőséget e
munkának különösen egy negatívum sürgetése ad. A teljes egység elérésé
hez szükségesnek tartja az E gyh áz testébe belevágódó nagy ék eltávolítá
sát, az eretnekségek kiirtását. Nem szabad felednünk, hogy szerzője
csak néhány évvel írta e m unkát a harmincéves háború előtt.
Mint említettük, nem egy helyen előbukkannak ebben a műben Campanellának egyéni és őszinte gondolatai, a későbbi Napállam eszméi is.
Már itt is síkra száll az egyenlőségért, a tudás uralmáért. Részletes
tanácsai is a C ivitas Solis eszmekörére utalnak : ig y a házasságok irányí
tása a különböző fajok között, v a g y gyermeknevelőintézetek felállítása.
Ugyanaz az eszme okozza végül itt is a legnagyobb bonyodalmat és dönti
meg a mű realitását : az a gondolat, hogy csak a személyes akarat és
egyéni szabadság megsemmisítésén alapulhat az erkölcsi rend.
Irodalmi szempontból a Monarchia Hispanicát tartják Campanella
legtökéletesebb alkotásának. A zt is bizonyítja ez a munka, h ogy szerzője
éber szemmel vizsgálta és mérlegelte a történelmet s a korabeli Európá
nak politikai viszo n yait.39
27 De Monarchia Hispanica. (Editio
novissima.)
Francofurti
ad Viadrum,

1686.
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aS V. ö.L. Amabile : Fra T. Campanella,
la sua congiura etc. I. 146. skk.
*9 V. o. Kvaőala i. m. 25. 1.

Fogságának már első éveiben is rendkívüli irodalmi tevékenységet
fejt ki Campanella. A z ügye védelmét szolgáló iratokon kívül nagy szám
mal írja költeményeit. Legértékesebb művei közé tartoznak ezek. Szerző
jük belső történetét adják, társait próbálják vigasztalni, v a gy pedig —
legnagyobbrészt — bölcseleti eszméit fejtegetik. A zsarnokság, álokos
kodás, képmutatás és ezek gyökere, az önzés elleni harc e szonettek fő
témája.30 Eszm éi hirdetésében általában kevéssé tartózkodó, kivált ami
kor már átesett a «vigilia» borzasztó tortúráján. Meggyötört testét-lelkét
a szabadulás reménye éleszthette. E nyiladozó remények között —
Amabile szerint31 az 1602. évben — vetette papírra, akárcsak mint
valami nagyobb költem ényt, politikai elmélkedéseinek legjellemzőbb,
különös termékét, a Napállamot. Mint legtöbb m űvét, először ezt is
olaszul írta, majd ismételten átdolgozván e C ittà del Sole-t, latinra
fordította. E z t a latin szöveget adta ki Adam i 1623-ban, Frankfurtban,
a «Philosophia Reális» c. kötet függelékében.3*

IV.
A Napállam formája szerint dialógus, bár az egyik szereplőnek, az elbeszélőnek
előadása majdnem folytonos : csak itt-ott szakítják meg a másiknak kérdései, va gy
megjegyzései.
A párbeszéd személyei : az egyik lovagrend nagymestere (Hospitalarius Magnus)
és a genovai tengernagy (Nautarum Gubernátor Genuensis). E z a nagymester
vendégeként földkörüli útjáról beszél. Elmondja a tengernagy, hogy legvégül
Taprobana szigetére jutott ; itt nagy csapat fegyveres férfira és nőre bukkant, akik
értették a nyelvét és a N ap városába vezették.
Hatalmas dombon s annak lejtőin épült ez a város. Hét óriási épületgyűrűből
áll. Ezeknek m agvában, a domb csúcsán, kupolás templom emelkedik. A templomot
falak helyett oszlopok veszik körül. A z oltáron két gömb foglal helyet : az egyik
az Ég, a másik a Föld képével. A mennyezet az égbolt csillagait ábrázolja, nevükkel
s az erejüket feltűntető versekkel együtt. Hét függő aranylámpa a hét bolygó
nevét viseli. A templom tetején cellák sorakoznak. Ezekben a város negyvenkilenc
papja lakik.
Az állam feje a főpap (Hoh), «akit a mi nyelvünkön — mondja a tengernagy —
30 Elemzésüket, részben fordításukat
adja Gothein : «Th. Campanella. Ein
Dichterphilosoph dér italienischen Renaissance» c. művében. (Zeitschrift für Kulturgeschichte, 1894, 52. 1. skk.)
31 Amabile i. m. 301. 1. skk.
37 Reális Philosophiae Epilogisticae
Partes Quattuor etc. — Francofurti, 1623.

— Appendix Politicae, Civitas Solis. Idea
Reipublicae Philosophicae. — Az olasz
szöveg kritikai kiadását E. Solmi adja (La
Città del Sole. Modena, 1905.), majd pedig
G. Paladino (Napoli, 1920.). — Ennek
magyar fordítása Lányi Margittól Budapesten, 1942-ben jelent meg.
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Metaphysicus-nak33 mondanánk». Három legfőbb segédjét Pon (Potestas = Hata
lom), Sin (Sapientia = Bölcseség) és Mór (Ámor = Szeretet) névvel illetik.
Hatalom a hadügynek viseli gondját, Bölcseség pedig a tudományoknak s az
iskolaügynek. Minden tudományágnak megvan a maga magistratusa. (Astrologus,
Cosmographus, Geometra, Historiographus, Poéta, Logicus, Rhetor, Grammaticus,
Medicus, Physicus, Politicus, Morális etc.). Csak egy könyvük van, s ezt «A bölcseség»-nek hívják. Benne röviden és csodálatos könnyedséggel össze van foglalva
minden tudomány.
Bölcseség a város valamennyi falát festményekkel díszítette, s ezek a tudomá
nyok anyagát ábrázolják. A legbelső épületgyűrű falain mennyiségtani és mértani
ábrákat, m ajd az egész földnek s egyes országainak képét látjuk. Ugyancsak ide
vannak feljegyezve az egyes népek szokásai, törvényei s a rájuk vonatkozó külön
féle statisztikai adatok. A következő gyűrű falain a föld ásványai követik egymást,
majd vizei s a különböző folyadékok. Ábrázolva találjuk a légkör jelenségeit is.
Ezután a növény- és állatvilág hosszú sorozata következik. A természet világát az
ember világa követi. O tt találjuk a különböző mesterségek és eszközeik hasonmását,
utánuk pedig feltalálóiknak, majd a nagy tudósoknak, hadvezéreknek és törvény
hozóknak képsorozatát. A legelőkelőbb helyen Jézus Krisztusnak s a tizenkét
apostolnak képét látjuk. (A föld különböző országaiba szétküldött követeik és uta
zóik révén szerezték e történeti ismereteiket.) Mindezekről a képekről tanítóik
magyarázatából már tízéves koruk előtt bámulatosan sokat tudnak a gyermekek.
A harmadik főtisztviselőnek, Szeretetnek a procreai io szabályozása a legfőbb
gondja. E m ellett az egészségügy, földmívelés és állattenyésztés, s minden, amia
táplálkozást és a ruházkodást illeti, az ő hatáskörébe tartozik.
A Napvárosban teljes vagyonközösség és promiscuitas uralkodik. E z utóbbit
szükségesnek tartják az előbbiért. A külön családi életben látják az önzés, az «amor
proprius» kifejlődésének okát.
A z, hogy tiltva van a vagyonszerzés, a város lakóit a munkától nem tartja
vissza. Hazaszeretetből, a közösség iránt való szeretetből, mindenki megteszi
kötelességét.
Baráti érzés és testvéri szeretet hatja át az államnak erényes polgárait. Minthogy
közöttük nagy bűnök nem fordulnak elő, bíráskodásuk nem a bűnök, hanem az
erények alapján van berendezve. Ahány erény, annyi magistratusuk van. Ezek
ja v ítv a büntetnek s a polgárok tökéletesítésén munkálkodnak.
A férfiak és nők élete külső és belső dolgokban egyformán és közösen folyik.
Egyformán ruházkodnak, együtt nyernek oktatást valamennyi mesterségben és
tudományban.
A gyermekek még harmadik életévük befejezte előtt megtanulják az írást és
olvasást, mégpedig úgy, hogy csoportokban sétáltatják őket és így magyarázzák
nekik tanítóik a falakra írt betűsort. Nemsokára testgyakorlásra fogják őket és
különösen az időjárással szemben való megedzésükre törekszenek. Közben a mester
33
Pfeiffer M. találóan «főbölcs»-nek fordítja. (Campanella T. Civitas Solis-a. —
Athenaeum, 1919. — V. j . — 35. 1.)
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emberek műhelyeibe is elviszik a gyermekeket s megismerni igyekeznek ott hajla
maikat.
Hetedik életévük befejeztével, mennyiségtani alapfogalmak előrebocsátása
után, a természettudományokat ismertetik meg velük. A zután visszatérnek a m ate
matikához s ennek mélységeibe hatolnak be. Ugyanakkor sorra kerül a többi hátra
levő tudomány is, az orvostudomány és minden egyéb. A ki legtöbbre viszi közöttük
valamelyik tudományágban, az annak lesz az előadó magistratusa. A gazdasági
életről sem feledkeznek m eg; ki-kijárnak velük a szántóföldekre és mezőkre is.
Megismertetik így őket a tudásnak és életnek minden ágával és «azt tartják neme
sebbnek és kiválóbbnak, aki több ügyességet tanult és bölcsebben tudja gyako
rolni azt». A z állam fejének, a Főbölcsnek, valósággal mindent kell tudnia. Nemcsak
politikai és történeti ismereteket követelnek tőle, hanem értenie kell mindenfajta
mesterséghez is. Nyelvismeretre nem nagyon van szüksége : ebben rendelkezésére
állnak a tolmácsok, a grammatikusok. Annál nagyobb jártasságot kívánnak tőle
a hittudományban, a bölcseletben s az asztrológiában.
A Főbölcs csak addig töltheti be tisztét, míg az államnak nála bölcsebb és tudósabb polgára nem akad. A z ilyennek önként engedi át helyét.
Náluk ugyanis a tudás a hatalom alapja. A tudós, aki szerintük «bölcs» is,
nem lehet kegyetlen, zsarnok va gy gonosz, ő k természetesen nem azt tartják
tudósnak, aki a grammatikából va gy az aristotelesi logikából tud sokat. E z a tudás
szerintük restté és tehetetlenné teszi a lelket, mert csak szavakból és holt jelekből
áll. A z ő tudományuk megtanulása és megbírása ellenben már magában is fényes
tanúságot tesz az ember tehetségéről és szelleméről. Ezért az abban legkiválóbb
az uralkodásra is legalkalmasabb.
Sokféle tudásra azért van szükségük, mert az egyféle ismeretanyagban való
jártasság mellett a lélek üres és nyers marad. Különben bámulatos könnyűséggel
tanulnak, egy év alatt több ismeretet szereznek, mint mások másutt tíz év alatt.
Még a pihenés idejét is tanulásra, képességeik fejlesztésére használják fel.
A főpap három segédjének «exquisite» vagyis a szakember biztos alaposságá
val kell tudnia mindazt, ami hatáskörébe tartozik ; minden egyebet elég «historice»,
áttekintő tájékozottsággal ismernie.
A férfiak és nők munkája általában közös, a nehezebb dolgokat többnyire
mégis a férfinép végzi. Húszéves korukig közös kötelességük az étkezésnél felszolgálni.
Az ifjabb nemzedékre idősebb férfiak és nők ügyelnek fel ; hibáikért, különösen
engedetlenségért, korbáccsal is büntethetik őket.
Közös étkezéskor a magistratusok nagyobb mennyiségű eledelt kapnak. Meg
jutalmazzák ebből azokat a fiatalokat, akik azon a napon legjobban kiváltak. E zt
tartják náluk a legnagyobb kitüntetésnek.
A procreatiora a lehető legnagyobb gondot fordítják. A z ifjakat (huszon
egyedik életévüktől) s a hajadonokat (tizenkilencedik évük után) az erre rendelt
magistratusok adják össze, miután a palaestrában megvizsgálták testalkatukat.
Vallásos szertartások után és csak a csillagok kedvező konstellációja mellett ülhetik
m ega fiatalok nászukat. Nagyon ügyelnek, hogy a konstelláció az egyes esetekben
lehetőleg ugyanaz legyen, mert — úgy gondolják — ez biztosítja a születendő gyer
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mekek egyező testi és lelki tulajdonságait, ami viszont a jövendő egyetértésnek
legfőbb záloga.
A z újszülötteket kétéves korukig anyjuk táplálja. Akkor átveszik s közösen
nevelik tovább őket az arra rendelt magistratusok.
E z a mindenben megnyilvánuló közös sors testvérekké teszi őket, a testvériség
pedig egyenlőségüket biztosítja. A z egyenlő kötelességeknek, a munka közös vég
zésének megvan az az óriási haszna, hogy naponta csak négy órát kell dolgozniok.
Mivel mindenkinek egyformán ég a munka a keze alatt, napi munkájukat hamar
elvégzik, s a hátralevő idő nemes szórakozásra, tanulásra és testedzésre marad.
*

íme a Napállam nagyobb és lényegesebb részének tartalm a,34 annak eredeti,
csapongó gondolatmenete szerint. Am i ezután következik, az részben ismétlése,
részben kiegészítése a felsoroltaknak. (Részben ellentmondás, mert hiszen az eddi
giekben is sok volt az ellentmondás, de figyelmen kívül hagytuk.) A képzelet gyeplő
szárai közben még jobban meglazulnak, a gondolatmenet rendszertelensége pedig
szembetűnő lesz.
Annak tárgyalása következik, hogy a Napállam lakói hogyan, kikkel s miért
hadakoznak. Békében is a katonáskodás minden nemében edzik a gyermekeket, a
háború pedig szintén iskolájuk lesz.
A hadügy után, átmenet nélkül, iparűzésük, kereskedésük és közlekedésügyük
kerül szóba. Vannak szekereik, amelyeket a szél hajt előre, még akkor is, ha ellen
kező irányból fúj. Vannak hajóik, amelyek evezők és szél segítsége nélkül siklanak
tova.
Életrendjük, (étkezésük, tisztálkodásuk, betegségeik és azok gyógyítása) leírá
sát gyűléseiknek és a magistratusok választásának rendje követi.
Ezután az igazságszolgáltatásra kerül a sor. A z ítélkezést egyes kisebb dolgok
ban a különböző foglalkozások magistratusai végzik. Nagyobb dolgokban a «szemetszemért» elve uralkodik. A halálbüntetést maga a nép megkövezéssel hajtja végre.
Csak kevés, de világosan írt törvényük van ; ott függnek ezek, aranytáblára
vésve, a templom ajtaján. A templom egyes oszlopain a különböző erények meg
határozásai olvashatók. A z oszlopok lábainál ülnek a bírák ; itt vonják kérdőre
az illető erény ellen vétő polgárokat.
Am i vallásügyüket illeti, főpapjuk maga a Metaphysicus, aki közvetve, a
magistratusok révén, fogadja a nép gyónását, majd pedig ő gyónik Istennek az
egész nép nevében, miközben engesztelő áldozatot mutat be neki. Papjaik közösen
élnek és nagy tiszteletben részesülnek. Imádkoznak a népért, vizsgálják a csilla
gokat, s művelik a tudományokat. A templomban állandó, örökös adoratiót tar
tanak : ez az ő örök áldozatuk.
34
A mű egyes részleteinek tartalmát
bán» c. tanulmányában. (Bp. Kegyesrendi
bővebben közli Balanyi György «A műveGimn. Ért. 1932 — 3.)
lődés eszménye egy X V II. sz.-beli utópiáT298

Évnegyedenként, amikor a N ap új fordulóhoz ér, szent ünnepet ül a nép.
Ilyenkor és más ünnepeiken különösen költőik jutnak nagy szerephez. Magasztalják
a hősöket és a kiváló embereket ; de csak igaz dolgokról szabad énekelniük, mert
különben megbüntetik őket.
A munka utolsó lapjai a Napállam polgárainak fizikai és metafizikai nézeteiről
szólnak. Természetesen magának Campanellának bölcseletéről van szó ezekben.
Ezt a szakaszt a jövendőbe vetett hitükről szóló kitérés követi. Chiliasztikus h it
vallás ez, melyben a kornak büszke önérzete jut szóhoz : az ő századuk (a X V I. sz.)
százévében — mondják — több a história, mint a világ négyezer esztendejében
együttvéve. Ebben az országban nemcsak a könyvnyomtatást találták már fel s a
különböző lőfegyvereket, hanem a repülés művészetét is, «mely — úgy látszik —
egyedül hiányzott még a világnak». Legközelebbre várják az «oculare»-k feltalálását,
amelyekkel m egláthatják a rejtett csillagokat és az «auriculare»-két, amelyekkel
az ég harmóniáját hallhatják meg.
A z asztrológiára, az eretnekségekre és a szabad akaratra vonatkozó metafizikai
és teológiai megjegyzésekkel végződik a mű.

V.
Programmnak mondja K vacala a Napállamot, mely lassanként
érett szerzője lelkében. Szerinte joggal tartják ezt Campanella legjelentő
sebb munkájának ; mindenesetre ez az ő leghíresebb m űve.35
ö maga «dialógus poéticus»-nak nevezi ezt az iratát. Sőt egy-két
másolatban (Codex Ottobonianus, 791, föl. 91a.) még megtaláljuk a
szándék merészségét teljességgel enyhítő címet : e szerint az egyházi élet
reformjáról szól a Szent K atalin és Szent Brigitta jövendöléseiben tar
talmazott ígéreteknek megfelelően. Ezáltal összhangba hozza Campanella
e m űvét az ügyét védő egyéb irataival, másrészt mérővesszőt akar adni
tartalmának megítéléséhez. E törekvése csakugyan sikerrel járt, mert
adataink szerint sohasem volt kellemetlensége a Napállam miatt.
Világos viszont az is, hogy nemcsak nem a katolikus egyház reform
ját adja, hanem éppen ellenkezőleg erősen pogány és keresztény-ellenes
szellemű a mű. De igaza lehet Kvacalának abban, hogy esetleg éppenséggel
védőiratnak készült a Civitas Solis.36 A Monarchia Hispanicával ugyanis
kiegészítik egym ást. E z utóbbival a világi, a Civitas Solisszal az egyházi
hatóság előtt akarhatta magát igazolni. Hiszen témája papi fejedelemség
és voltaképpen egy szerzetes-állam dicsérete.
Bizonyos, hogy lényegében a képzelet terméke a Napállam, vagyis
államregény, ahogyan manapság mondjuk; ennyiből jogosan viseli a
«költői párbeszéd» nevet. De bizonyos az is, hogy Campanella lelkében
35 V. ö. Kvaőala i. m. 32.
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az aktualitás talajában született meg s komoly megvalósításra szánt
politikai elméletté fejlődött e fantasztikus gondolattömeg.
H a egybevetjük e költői államrendszer főbb pontjait (sőt gyakran
aprólékos részleteknél is ez az eset) azokkal a tanúvallomásokkal, amelyek
a nagy per folyamán Campanella ellen többek részéről és egybehangzóan
elhangzottak és hozzávesszük ehhez magának Campanellának beismeré
seit 37 s egyú ttal azt a sajátságos helyzetet, amelyet ő Stilóban azokban
a forrongó, zavaros időkben elfoglalt, s végül ha figyelembe vesszük az
írónak különös egyéniségét is, fantasztikus gondolkodásmódját, tettretörekvő energiáit, a közeljövő változásaiba és saját személyes nagyrahivatottságába vetett hitét : mindezek alapján lélektanilag és történetileg
egyaránt bizonyítottnak vehetjük az em lített feltevést.
A motívum oknak az a sokfélesége, am elyből kiszövődik a Nap
állam egésze, Campanella egész zűrzavaros lelkének visszfényét mutatja.
Am int az ő egyéniségének kifejlődésére, ennek a műnek megteremtődésére is minden mindenképpen hatott. A z eszme gyökérszálának ágai
egyaránt beleereszkednek a korabeli politikai viszonyokba, a keresztény
világ chiliasztikus várakozásának és a kalábriai, valamint az egész olasz
föld nyomorúságos szociális állapotainak talajába s az író különös egyéni
ségének egész fejlődési hátterébe. Valam i szokatlanul különös eklekticiz
mussal állunk szemben : pogány filozófia és keresztény anachorétizmus
az egész gondolatrendszernek két ellentétes, de legfőbb támasztó
oszlopa. Forrásait az eddig említett tényezőkön kívül ott találjuk még
bölcseleti, hittudom ányi és történelmi tanulmányaiban, valamint a
keresztény vallás szertartásaiban és saját szerzetes életének szokásaiban.
Lényegében az utóbbi tényezővel különösen nagy közössége van mind
célja, mind az eszközök mikéntje szerint : hiszen amit kíván, az az
egyéniségnek legvégső határig menő önfeláldozása egy magasabb célnak,
az intellektuális kontemplációban felolvadó v a g y legalább az arra törek
véssel kapcsolatos közjóiét megvalósításának érdekében.
Szembetűnő a Civitas Solisnak Platon Á llam ával és Morus Tamás
U tópiájával való egyezése. A «Questioni sull’ ottim a repubblica»-ban
maga is kijelenti, hogy ezek mintájára dolgozott,38 de erősen vallja, hogy
az ő állameszménye tökéletesebb, ö mindenben a középúton járt, —
mondja em lített művében — államát a metafizikai primalitásokból
vezette le, tehát ez a legtökéletesebb.59
Platonon és Moruson kívül a műnek sok mozzanatát az ó- és közép
kornak, valam int saját korának életében és gondolatvilágában találjuk
37 Amabile «concessioni»-ról beszél.
38 V. ö. A. d’Ancona : Opere di T. Campanella, II. 288.
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meg. A mű címe a Kelet Heliopolisaira emlékeztet. Alapeszméit (külö
nösen a vagyon- és nőközösséget már a Diodorosnál említett Iambulosféle útirajzban is m egtaláljuk.40 A gnosztikusok tanításában középponti
helyet foglalnak el ezek. A N ap kultuszát a manicheusoknál, de különösen
a Mithras-vallásban találjuk meg. Szinte együttjárt ez a naturalizmus
szellemével. Keletnek, sőt — Kolumbusz óta tudjuk — N yugatnak
ősnépei nagyobbrészt napimádók voltak. De a kozmogóniai misztika is
elvezet a N ap kultuszához. Philo Aeropagita és Joachim de Flore a N ap
fénye és melege m ögött szellem-erkölcsi tartalm at keresett. Asszizi
Szent Ferenc himnuszt írt a Naphoz, Marsilio Ficino mint istennel fog
lalkozik a Nappal. A Telesio-féle természetfilozófia, amelyben a Napállam
szelleme gyökeredzik, a Frigyes császár-féle felvilágosodási mozgalom
mögött rejtőző mohamedán hatásokra is visszanyúlik. A mű a tökéletes
mintaország képével a messzianizmus szellemét is érezteti : hátterét
ennek is m egtaláljuk az Àbramo kabalistával folytatott érrintkezésben.41
De Campanellánál elsősorban mégis csak a platoni Állam s az U tópia
legjellegzetesebb gondolatai kerülnek szintézisbe. A z ő közvetítőjüket
látja Prys Casparus Stiblinusban is. Ennek a műve 42 szellemi és hiva
talnok-arisztokráciájával, több apróbb részletével (feliratok, szobrok
szerepe), de különösen azzal a követelésével, hogy a tudom ány legyen
az államszervezet alapja, csakugyan Platon, Morus és Campanella gon
dolatvilágával egyaránt rokon vonásokat m u tat.43
Platóntól átveszi Campanella ennek egyik legfőbb, legtermékenyebb
és csírájában legigazabb gondolatát, azt, hogy az intelligencia, a tudás,
a hozzáértés legyen a hatalom alapja. Ugyancsak őt követi — mint
említettük, talán Iambulost is — a vagyon-, s a nő- és gyermekközösség
elfogadásában s általában ez eszmék minden következésének keresztül
vitelében is.
Nem hitt a platoni eszmét bíráló Aristoteles súlyos szavának :
hogy a magántulajdon megszűntetése megöli az emberi ipar kodást s
hogy egyáltalán a társadalom megreformálásához nem az intézmények
átépítése, változtatása szükséges elsősorban, hanem az emberi természet
átalakítása (ha ugyan lehetséges volna) : minden esetre erkölcsi befolyá
solás. S nem érezte, hogy csak a való élettől teljes merevséggel elzárkózó
spekuláció követtethette el Plafonnal legnagyobb tévedését : a nők és
gyermekek közösségének kívánását. Csak azt látta, hogy Platon nagy
40 Pőhlmann : Geschichte des antikén
Kommunismus u. Sozialismus. — München
igox. II. 70. 1. skk.
41 V. ö. Kvaőala i. m. 33— 36. 1.
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43 Commentariolus de Eudaemonensium republica. (Cyropaedia-hoz csatolva).
Basel, 1555.
43 V. ö. Prys i. m. 72— 77. 1.
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célok m iatt akarta ezt : a teljes érzelmi közösség megteremtését, a faj
nemesedését várta tőle.
Mi borzadva riadunk vissza ez eszmétől és hisszük, hogy nem lehet
így átgázolni az emberiség legnemesebb érzelmein ; érezzük azt is, hogy
szegényesen kárpótolna bennünket a faj állítólagos megnemesedése az
élet legszebb dolgainak elvesztéséért. Hogyan vethetnők oda egy kétes
értékű eugenetikái eljárásért nemcsak a poézis forrásait, hanem az ember
magasabb erkölcsi lényének legfőbb alapjait is?! 44
Plafonnal közös vonása az is, hogy új szerepkört jelöl ki a nő számára
reformtervezetében. A nő és férfi szervezetét, képességeit lényegében
ugyanannak látja. Ü g y gondolja tehát : életmódjuk, működésük, munka
körük is ugyanaz legyen. A nőnek a család körében, a gyermeknevelés
terén betöltendő sajátos hivatása természetesen ellentmond e végletes
követelésnek. A nőnek szellemi egyen jogosítása, öntudatos, tevékeny
emberi életre való nevelése azonban nem maradt ábránd : a keresztény
és modern emberiségnek komoly programmja lett.
Míg Campanella annyi bizarr ötletben vakon követte antik mesterét,
felismerte Platon kasztrendszerének igazságtalan és elmaradott voltát a
Morustól hirdetett nemes demokráciával szemben, s a munka mindenkit
kötelező voltának kimondásával és nemesítő erejének hangsúlyozásával,
értékének megbecsülésével Morussal együtt a józan és magasztos értelmű
szocializmus a ty ja lett.
Morust követte 45 különben a külső forma megválasztásában is.
Nem platoni értelemben vett dialógus a Civitas Solis, bár alcímül ilyen
nevet kapott. Elbeszélés ez, akárcsak az Utópia ; de ennek bája és költői
finomsága nélkül. A «poèticus» jelző csak a benne legfőbb szerepet játszó
fantázia m iatt illeti meg. Egyébként bizony szárazon szkolasztikus,
bár nem rossz latin nyelven, középkori frazeológiával megírt értekezés
e mű.
Sigwart szerint az egész egy monachusnak gyám oltalan előadása, a
humanistának elegáns, ízléses stílusával szemben. Méginkább nélkülözzük
benne Morusnak finom érzékét, nemes humanitását, éles szatíráját,
amellyel a szociális és politikai állapotok esztelenségét ostorozza. De
ugyancsak Sigwart szerint ellensúlyozza e hiányokat a Napállam nagyobb
koncepciója, mélyebb filozófiai megalapozása, a hatalmasabb és bátrabb
fantázia, az egésznek tudatos elemekből való szabad alakítása s az a
44 V. ö. B. Jowett : The Republic of
Plató, translated intő English, with introduction etc. — Oxford, 1888. {179 — 92. 1.)
45 Platon, Morus és Campanella társa-
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dalomtanával
külön-külön
foglalkozik
Medveczky Fr. «Társadalmi elméletek és
eszmények» c. műve. Bpest, 1887. (5— 48.,
113 — 57., 159 — 193. 1.)

(szerintünk kétes) dicsőség, hogy ebben semmi excentricitástól sem riad
vissza.4®
Íg y viszonylik mintaképeihez Campanella Napállama. K özte és
azok között több lényeges egyezést láttunk. De értékes, valóban önálló
gondolatokat is bőven tartalmaz e mű.
Általában természetes, hogy a politikai gondolkodók megegyeznek
Platonnak abban a legfőbb alapelvében, hogy az állami életnek, sőt
általában bármilyen emberi közösségnek alapja és irányítója az igazsá
gosság eszméje legyen. De éppen ennek az eszmének más és más fel
fogása s a valóságra való alkalmazása a fejlődési lehetőségeknek hosszú
sorát tárta a gondolkodók elé. Morusnál az igazságosság az egyenlőség
eszméjét fedi. Nincsenek különböző rendek ; a munka, még pedig ugyanaz
a munka, legalább elvileg, mindenkire nézve kötelező.
Campanella ebben nem haladhatta túl Morus álláspontját. De
gazdagabbá tette, melegebb tónussal festette alá ugyanazt a princípiu
mot. A közösség szeretetének, az altruizmusnak nagy elvét hangsúlyozza.
Nemcsak meg kell tennünk kötelességünket a közösséggel kapcsolatos
érdekeink m iatt, hanem amit teszünk, a közösség kedvéért kell tennünk.
Voltaképpen ennek a középponti eszmének sugarai hatják át a
Napállam egyéb jelentős gondolatait is. E bből következik az állam kor
mányzásának, közigazgatásának módja. A köz iránt való szeretetből
mindenki szívesen lemond egyéni ambícióiról és átengedi az uralmat a leg
méltóbbnak s az ez után legméltóbbaknak. D e ki lesz a legméltóbb? Az,
aki legtöbbet tud. Tehát a Főbölcs, a Metaphysicus az uralkodó. Kor
mányzótársai pedig az utána legbölcsebbek. A tudás megbecsülése és
hasznosítása, a tudás gyakorlati értékének és szükségességének felis
merése ez. Megfelel ennek az a további követelmény, hogy mindenki
mennél többet tanuljon. A legfőbb hatalom birtokosa mindent tudjon.
S az ő közvetlen segédei az ügyeknek abban az ágában segítsék, am ely
ben mindenre kiterjedő tudásuk van.
Azáltal, hogy a Hatalom, Bölcseség, Szeretet triumvireinek ily
szorosan m egszabta ügykörét, talán nem is sejtette Campanella, hogy
mily eredeti és később mennyire érvényesülő újításnak lett szószólója.
Mohi szerint a társadalmi és állami reálügyek ily szigorú beosztásáról
előtte még senki sem beszélt.47 A modern állami rend a kormányzat mai
tökéletes differenciálódásához csakugyan a campanellai elvek irányában
haladva jutott.
Van a Napállamnak egy szembetűnő, egészen különleges vonása :
46 V. ö. Sigwart i. m. 156 — 8. 1.
47 V. ö. Mohi : Geschichte und Literatur

dér Staatswissenschaften.
1855 — 8. — I. 184 — 7. 1.

—
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az a teokratikus és hierarchikus jelleg, amely a vallási és állami életet a
legszorosabb kapcsolatba hozza. A Metaphysicus főpap is egyúttal. Az
állam helyes igazgatásának lehetőségét a mindenkire kötelező s éppen
a kormányt viselő magistratusok előtt teendő gyónás intézménye bizto
sítja. A Napállam egyik legnemesebb, de legutópiaszerűbb követelése
függ össze ezzel : a legalitásnak és a moralitásnak legteljesebb egybe
olvasztása, az állami törvényeknek lelkiismeretben kötelezővé tétele,
éppen mert az erkölcsi törvényekre vannak alapítva.
Méltán vetették Campanella szemére bírálói, hogy az emberiség
életét ridegen fegyelmezett kolostori életté akarja változtatni. De meg
kell állapítanunk azt is, hogy ezirányú törekvései nemcsak külsőségekre
vonatkoztak, hanem éppen annak a lényegét, komoly, tudatos lelkiélet
nek, a köz javán őrködő lelkiismeretnek alapját akarta megvetni saját
ságos reformeszméivel.
Mindebben természetesen Campanella monachus-egyénisége, szer
zetes szokásai, teológiai spekulációi nyilvánulnak meg. A teokratikus
kormány forma akarásával itt is a pápa, illetve egy papfejedelem világ
uralmának szükségességéről nyilvánított nézetét vallja meg. Ugyanekkor
azonban akaratlanul is egy protestáns eszmének ad kifejezést. A papi
hatalmat ugyanis nem ordinációhoz, hanem egyéni rátermettséghez köti ;
sőt éppen ebben még végletes racionalizmusba is esik, hiszen egyedül a
tudást teszi a legfőbb lelki hatalom alapjává.48 Am int látjuk, e mű össze
tevői között helyet foglalnak Campanellának vallásbölcseleti eszméi is.
A Napállamnak általában szembeszökő filozófiai egysége s az alap
eszmének kíméletlenül következetes keresztül vitele49mellett sok benne az
ellentmondás és a zűrzavaros elem is. E z megint csak írója lelkének,
folyton vajúdó és váltakozó filozófiai egyéniségének a vetülete.
A Civitas Solis nemcsak fantasztikus állambölcseleti elmélkedés,
hanem eleven történeti dokumentum is. Campanella sorsára döntő be
folyással voltak az itt előbukkanó eszmék és törekvések. Azok legalább
életének egy szakaszában komoly, fanatikus meggyőződése voltak. S ha
forrongó lelkének e műben tükröződő vonásait visszavetítjük titokzatos
homályba burkolódzó alakjára, jobban megvilágosodik előttünk az
egész nagy történeti és lélektani kérdés. E ggyel több alapos okunk lesz
arra, hogy elismerjük : neki is része volt, még pedig a legtevékenyebb
legfontosabb része a kalabriai összeesküvésben.
48 V. ö. Giovanni Sante-Felici : Die
49 Rendszere Voigt találó elnevezése
religionsphilosophischen Grund anschauun-szerint tulajdonképpen panarchizmus. (A.
gén des Thomas Campanella. — Halle,
Voigt : Die sozialen Utopien. Leipzig,
1887. — 40. 1. (3. j.)
1906. — 106. 1.)
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Amabile szerint30 nem is volt ez olyan kisszerű, ábrándos dolog.
Campanella vakbuzgó, sőt önfeláldozó hívekkel rendelkezett. Kom oly és
nagyszabású volt előkészületük. Csak kévésén múlott, hogy a kor törté
nete egy merész és jelentős epizóddal nem gazdagodott.
A Civitás Solist tehát eddig kettős arccal, kétféle jelentőséggel lát
juk : mint minden Utópiában, a szociológiának és állambölcseletnek
csírái rejlenek benne, egyúttal azonban korának is történeti dokumentuma.
V I.
Am it az előzőkben mint Aristotelesnek tételét és Plafonra vonatkozó
bírálatát em lítettünk, hogy t. i. az emberi természetet kellene megvál
toztatni, nem pedig az intézményeket (ami voltaképpen azt jelenti, hogy
éppen a természet változhatatlan volta m iatt az intézmények változtatása
lényegtelen) — csírájában Platónnál is megvan, csakhogy éppen az ellen
kező értelemben, hogy t. i. az emberi természet csakugyan m egváltoztat
ható s éppen ezért lehet is, kell is változtatni az intézményeken.
Arra a kérdésre ugyanis, mi hozza meg a dolgok új rendjét s mi biz
tosítja az állam új állapotát, Platon és utána minden utópiaíró azzal felel :
van eszköz, amely a természet befolyásolásával, sőt megváltoztatásával
képes erre s ez : a nevelés.
Ezért mondja Rousseau Platon Államáról, hogy nem politikai mű
ez, mint ahogy azok gondolják, akik csak címükről ítélik meg a könyve
ket, hanem a nevelésről írt értekezés a Politeia : a legszebb ilynemű
munka, amely valaha is keletkezett.5'
Rousseau persze, ha jól lá tja is a mély összefüggést, túlozza a dolgot.
A nevelés mindenesetre egyik legállandóbb és legfontosabb tárgya a
Politeianak, az is igaz, hogy a plafoni állam egy nagy nevelőintézethez
hasonlítható. De mindez éppen a politikum szolgálatában áll. Elmond
hatjuk : «Paedagogia ancilla Politicae fit».
A politikai alapkérdés mellett a Civitas Solisnak is a nevelés a leg
átfogóbb tárgya. Mindenképen érdeklődést kelthet a neveléstörténet
szempontjából e mű.
Érdekes volna akkor is, ha nem volna egyéb, mint azoknak a realisz
tikus törekvéseknek a megnyilvánulása, amelyek főként Telesio filozófiá
50 V. ö. L. Amabile : Fra T. Campanella,
la sua congiura etc. I. 222. 1.
51 V. ö. Rousseau : Emil, I. «Voulez-vous
prendre une idèe de l ’éducation publique?
Lisez la République de Platon. Ce n'est

point un ouvrage de politique, comme le
pensent ceux qui ne jugent des livres que
par leur titre. C'est le plus beau traité
d’éducation qu’on ait jamais fait.»
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jából indulva hódítják meg e kort s Baconben és Comeniusban találnak
leghatásosabb kifejezőikre. Ennél azonban még jelentősebbé teszi a Nap
államot eszméinek és javaslatainak feltűnő egybetalálkozása a modern
pedagógiának sok gondolatával és törekvésével. Bár hozzá kell tennünk
mindjárt, hogy ezt az egybetalálkozást jórészt a nálánál szerencsésebb
Comeniusnak az övével rokon eszméi közvetítik.
Campanellának pedagógiai és politikai eszményei teljesen fedik
egym ást. A politikai közösséget, az államot ú gy fogja fel, mint élő, nagy
organizmust, amelynek csak az a célja, hogy éljen és fenntartsa magát.
S mindenki élete jól folyjék benne. A z egészben, a közösségben pedig
tökéletes harmónia legyen. A z lesz a legfőbb erény, amely ezt biztosítja.
E z pedig csak a «közösség szeretető), az «amor communitatis» lehet.
Minden erkölcsi tökéletesség alapja és középpontja ez az erény, s egyszers
mind valam ennyi többi erény színmezőire oszlik szívárványmódra.
Erény és tökéletesség a Civitas Solis-ban nagyon kom oly fogalmat
jelent. Am int már em lítettük, moralitás és legalitás ebben az államban
egybeesnek. Mégpedig inkább pozitív, mint negatív értelemben. Nem a
bűnnek, hanem az erénynek vannak tribunáljaik, s míg egyrészt nem
csak a szándékos rossz, hanem a jámbor mulasztás is bűnnek számít,
másrészt az igazságszolgáltatás a jótett jutalmazására, a jónak még
jobbá tételére is gondot fordít. Nemcsak hogy szigorúan morális alapra
épül fel a legalitás, hanem az éppen m egvalósítója és betetőzője ennek.
Míg a mi jogállamunkban jog és erkölcs különböző sugárral leírt, bár
koncentrikus körök, a Napállam ban e kettőnek területe egybeesik.
Feltűnő, — amint Prys figyelm eztet rá, — hogy az erényre nevelés
ben, bár a Civitas Solis papi monarchia, a vallásnak kevés szerepe van.
A negyvenkilenc pap mint asztrológus, a Főbölcs is főként mint tudós
érvényesül. A z egyes tisztviselőknek, akik mint szaktanítók szerepelnek,
az orvosnak is, de főként a bírónak van befolyása az erkölcsi nevelésre,
ö az «erénytanító», az igazi népnevelő.52
O tt, ahol a közösségszeretet s az egymás iránt való tisztelet ural
kodik, ahol erkölcs és kötelesség komoly fogalmak, ott megvan az egyen
lőség is. Persze, csak a szónak józan, relatív értelmében. A tettnek, a
munkának egyenlősége fűzi össze testvérekké a polgárokat.
Mórásnak nagy gondolata,53 a munka megbecsülése, nemesítő ere
jének felismerése teljes erejével megragadta Campanella lelkét. Morus
példájára megszenteli a kéz m unkáját s az összesség boldogságának
erkölcsi feltételévé teszi. Rabszolgák nincsenek a Civitas Solisban, hacsak
53 V. ö. Prys i. m. 83— 5. 1.
53 V. ö. Fináczy Ernő : A renaissance-
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kori nevelés története. — Bpest, 1919. —
144 — 53. 1.

nem a hadifoglyok és gonosztevők. Miként az Utópiában, itt is szabad
polgárok a kötelességteljesítés nemes önérzetével végzik a prózai élet
munkáit, a platoni «banausia»-kat. Abban mindnyájan egyenlők, hogy
csak az eszik, aki dolgozik is. S nincs értékkülönbség a munkanemek
között : az emberi nemesi levele valamennyi.
Egyébként azonban nincsen teljes egyenlőség. Tudása és deréksége
szerint (ez utóbbi az előbbivel sokratesi módon egybeesik) kinek-kinek
más a rangfokozata. Mert itt hisznek abban, amit később Bacon halhatat
lan m ottóul így fogalmaz meg : «A tudás hatalom — Scientia potestas
est». Míg maga a puszta munkálkodás, a kötelesség elvégzése mindenkit
egyformán erkölcsösít, a tudás foka és mennyisége szellemi különbségeket
állít fel az emberek között, sőt őket az erkölcsi tökéletességnek is fénye
sebb sugaraival aranyozza be. A platoni sophokratia 54 eszméje valósul
meg itt : mintha azokról volna szó, akik megizmosodtak lelkileg a dialek
tika gyakorlatában s m egittasodtak a jó eszméjének ragyogó fényes
ségétől.
Campanellának a tudás értékétől és nagyszerűségétől megihletett
fantáziája legmerészebb lendületét akkor veszi, midőn a Metaphysicusnak s a neki segédkező három legfőbb tisztviselőnek szükséges tulajdon
ságairól beszél. A Metaphysicus nemcsak kormányzója és főpapja az
államnak, hanem legfőbb tudósa is. Neki egyszerűen mindent kell tudnia ;
a másik három főtisztviselő pedig tudásban mindjárt utána következik.
A pansophiára törekvő polihisztor persze nem is sejti, hogy itt nem
csak a reális lehetőségek sulyokját veti el és süllyeszti a fantázia fene
ketlen tengerébe, hanem hibázik elvbeli meggondolásában is. Nemcsak
Platon figyelm eztetését téveszti szem elől,, hogy «nehéz, ami szép —
yalsTcà i á xaXá», — hanem még kevésbbé hisz Herakleitos mélyértelmű
igazságában : «Nem tesz bölcsebbé a sokat-tudás — ÌToXo[j.a\Kyj vőcv S'/eiv
oó ScSáovcst». Nem csak a dolog lehetetlenségéről, de arról is megfeled
kezik, hogy észrevegye a roppant értékkülönbséget a sokat-tudás és a
mélyen-tudás között.
Bizonyos azonban, hogy mindezzel az emberiség életének és hala
dásának leglényegesebb rugói felé m utatott ; követelő szóval sürgette a leg
szélesebb rétegeknek, különösen pedig — s éppen ennek a hangsúlyozása
is szükséges volt — a legmagasabb köröknek művelődését. Mélységes és
sokszor hangoztatott meggyőződése, hogy a kormányzásnak, a hatalom
gyakorlásának a tudás, a hozzáértés a legelső alapfeltétele.
54 Fouillée kifejezése.
Bpest, 1906 — 136. 1.)

(V. ö. Fináczy Ernő :

Az

ókori nevelés története.

—

1307

Ennek az elvnek a végsőig való vitele természetesen éppen egyik
legnagyobb tévedése volt. A reflexió és a gyakorlati élet egyaránt meg
cáfolja azt a már Platóntól vallott hitet, mintha éppen a tudós volna a
legjobb államférfiú.
M íg Platon a tudás áldásait a felsőbb kasztok tagjaira korlátozza,
Morus Tam ásban a humanistának tudományszeretete a szociális érzéstől
á th ato tt ember nagylelkűségével találkozik, s amint általában rabszolgát
nem ismer, ú gy azt sem engedheti, hogy az államnak akárcsak egy pol
gára is a kultúra fényétől és melegétől elzárva legyen. Követeli egyúttal,
hogy a művelődésben, a tökéletesség felé való haladásban sohase legyen
megállás v a g y éppen visszaesés. A tudásszerzés lehetősége ne szoríttassék
az iskola körére ; hozzá minden felnőttnek jusson alkalma s ideje. Mindezt
hasonló módon és mértékben m egtaláljuk a Civitas Solisban is.
A felnőttek oktatásának eszméjét azonban mégis Platon veti fel
először, ö mondja ki először határozottan, hogy a nevelésnek az egész
életet fel kell ölelnie.
Jowett, Platonnak nagy kommentátora szerint ez az a folytonos
fonál, am ely végighúzódik az egész Politeián. S ezt inkább, mint bármely
más eszméjét, alkalm azhatjuk mai életünkre. Persze, fűzi hozzá, nevelnie
és művelnie m agát egy egész életen át, ez a mai business-világban csak
kevés filozófuslélek és jellemnek sikerülhet. Pedig éppen a modern élet
ben roppant nagy a jelentősége ennek : fölemeli az embert, kiragadja a
hétköznapiságból. «Ez az a legjobb forma, amelyben felfoghatjuk az élet
egészét».55
Campanella csakugyan ebbe a formába illesztve nézi az életet. De
bármekkora rajongással is van a tudás, mint ilyen, tehát bármilyen tudás
iránt, az ismeretanyag kijelölésében mégis bíráló, értékelő eljárást gya
korol. Telesio szelleme nyilatkozik meg benne ilyenkor, mégpedig szer
telenül. A nagy lendületet vevő reális tudom ányok titokzatosan kibonta
kozó birodalma ejti meg lelkét elsősorban. De az ember természete és
sorsa sem érdekli kevésbbé. N agyra tartja és m egkívánja a történelem és
néprajz tudását, ez utóbbit szoros vonatkozásban tartva a földrajzi isme
retekkel. A nyelvek tanulmányozásának hasznát azonban csak ezek látó
szögéből tudja felismerni. Szükséges a nyelvek tanulmányozása az idegen
népekkel való érintkezéshez — mondja, — de elég, ha ketten-hárman
tudnak valam ely nyelvet, ezek m ajd tolmácsai lesznek a többieknek.
Különben pedig kikel az öncélból űzött és hosszúra nyújtott nyelvtanulás
ellen, ha mindjárt — gondolja bizonyára — a latin nyelv is az.
ss Jowett i. m. 200.
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Meglepő tény Campanella nevelési rendszerében az irodalmi oktatás
és nevelésnek teljes hiánya. A költészet szerephez jut ugyan államában, de
a platoni követelménynek megfelelően fantázia nélküli «költészet» ez s az
erény hősei «igaz» tetteinek megéneklésére szorítkozik. Nem csoda, ha
nem ismervén a költészet lényegét, a humaniórák betetőzésének, az iro
dalmi oktatásnak «embert képző» erejét sem látta meg. Majdnem oly nagy
hiánya ez nevelési rendszerének, mint az érzelmi nevelés terén elkövetett
az az alaptévedése, hogy harmadik életévüktől kezdve megfosztja a
gyermekeket a család jótékony erkölcsi hatásától s a «mindenki — senki»
szeretetében, internátusi közösségben neveli őket tovább.
A hogy az ismeretanyag értékelésében és kiválasztásában szükség
szerűen megnyilvánul a pedagógiai gondolkodónak bölcseleti felfogása,
világnézete, a természetről és az emberi lélekről vallott hite : kiütközik ez
az ismeretszerzés mikéntjéről, eszközeiről, a módszerről vallott felfogásá
ból is.
A szenzualizmus filozófiája Campanellát a szemlélésnek, a közvetlen
megtapasztalásnak és érzékelésnek sürgetéséhez vezeti. Mindent látni kell,
ha nem a valóságban, legalább képben,56 s azt, ami cselekvésben áll
(mesterségek, ügyességek), meg kell próbálni személyesen. Iskola maga az
élet legyen ; mozdítsa elő az ismeretszerzést az életnek minden intéz
ménye és folyamata.
E ttő l a módszertől Campanella csodákat vár. Nemcsak merész képzelő
ereje, de az ebbe a módszerbe vetett hite is mondatja vele, hogy a N ap
állam gyermekei hároméves korukban már olvasni tudnak, tízéves koruk
ban pedig többet tudnak, mint másutt felnőtt, tudós emberek. Hiszen
itt minden a természet szerint és éppen ezért könnyen is megy. Peripatetikusan, csoportokban sétálgatva, a városban mint valami nagy iskolában
járva-kelve, játszva és szórakozva jutnak ehhez a nagy tudásukhoz.
A sétálva tanulás, a módszernek ez a legnaturalisztikusabb része,
átvezet bennünket Campanella nevelési elméletének utolsó, szintén
egészen a naturalizmusra alapított fejezetéhez, a testi neveléshez. A N ap
állam gyermekeinek testedzése és gyakorlása messze meghaladja az ókor
nak vagy a reneszánsznak legsokoldalúbb gimnasztikáját is. Ebben a
pontban is mindenkinek mindenhez kell értenie. I tt is elveti a sulykot
Campanella, mint annyi másban.
A platoni «őrnevelés» emlékei a testi neveléssel foglalkozó részekben
teljes egészükben jelennek meg. S az egyezés talán abban a mozzanatban
a legfeltűnőbb, hogy mindketten a test edzéséhez fűzik szorosabban a
56 Mai múzeumaink, növény- és állatkertjeink csíráját rejtik magukban ezek a
historico-empiricus törekvések..
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lélek edzését, az akarat fegyelmezését is. Katonákat, mégpedig a közösség
katonáit akarják nevelni fiaikból. S ú gy látják, hogy kitűzött céljukhoz,
a közösségért való áldozatos élethez, legbiztosabb eszköz gyanánt a fel
tétlen engedelmesség erénye vezet.
Különben az U tópiák írói inkább eszményekkel és célokkal szoktak
törődni, mint eszközökkel. H a meg is nevezik az eszközt, részletes fejte
getésébe ritkán bocsátkoznak. Már csak ezért is könnyen marad ábránd
minden utópia.
A z utópisták a nevelés hatalm ával újjá akarták szervezni az államot,
a társadalm at, az emberi dolgok rendjét. Nem zavarta őket, hogy az
egyéniség ellen v ív o tt küzdelmükkel a természet rendjének megmászá
sára is törnek. Éppen a nevelés tárgyának és eszközének, az emberi lélek
természetének m élyebb vizsgálata győzhette volna meg őket törekvéseik
nek hiábavalóságáról. E z megértethette volna velük, hogy még ha sikerül
hetne is, akkor sem szabad feláldozni a közérdeknek, a rideg, feltétlen
rációnak az individuumot. Hisz nemcsak — miként az Evangélium tanítja
— minden egyes léleknek az ü dv rendjében végtelen értéke van, hanem a
világra, a közjóra, az egész társadalomra is legtöbb jó éppen belőle fakad.
«Az emberi vágyódásoknak történetét — m ondja Morus művének
m agyar fordítója — az Utópiákból lehetne megírni. Ezekben öltött testet
a meglévő renddel örökös harcban álló emberi elégedetlenség. A z emberi
tunyaságnak ezek a nagy kilendítői. Ezekből röppennek ki a nagy jel
szavak, az emberi v ágyak ez iszonyúan sűrített esszenciái, melyek forra
dalomra tüzelik az emberek fantáziáját. Mert az U tópiák a fantáziához
szólnak és nem vetélkednek a törvényalkotókkal. Nemcsak a szerzőjük
elméjét ismerjük meg belőlük, hanem a nemzeteket és korukat is. A régi
civilizációk kiélt, parlag talaját azok szántják fel ismét, ki mélyen, ki
sekélyen. A vetése egyiknek is alig szökken kalászba : évezredig elhever
szárazon, mint a búzaszem a piramisokban. De m egtartja csírázóképes
ségét. A «legjobb államok» álmodói, az államregények szerzői, a komoly
számba nem v ett ideológusok, utóbb tanítómesterei lesznek a politikusnak,
szociológusnak. Íg y lett az alchimiából kémia, az asztrológiából asztro
nómia, az államregényből szociológia».57
H ozzátehetjük : így lett az utópiából egyú ttal pedagógia.
ím e a Napállam újabb jelentősége, harmadik arca : nemcsak történeti
dokumentum v a g y szociológiai elmélet a C ivitas Solis, hanem a peda
gógia irodalmának különös, de tanulságos emléke is.
57
Kelen Ferenc tanulmánya : Morus Tamás Utópiájához.- (Filozófiai írók Tára,
Budapest, 1907.) — 159. 1.
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VII.
Ami a Napállam szorosan v ett politikai eszméit illeti, igaza van Gotheinnak, hogy a Civitas Solis — fajtájú művekben aránylag kevés az
eredeti dolog. A kor szükségletei és vágyai élnek bennük. De bizonyos
dolgokra minden időben vágyakoznak : ezek íg y csakugyan nem új dolgok.58
E z azonban azt is jelenti, hogy Campanella nem mindenben függ
szükségképpen azoktól, akik az övéivel azonos eszméket hirdettek ; s
még inkább áll ugyanez a lehetőség a későbbi koroknak az ő elveivel rokon
eszméket hirdető elmélkedőire. A z összefüggés, a tényleges hatás meg
állapítása annál nehezebb, mert reá mint forrásra való utalással elvétve
is alig találkozunk.
Rousseaunak, Lammenaisnak, v a g y a «Code de la nature» szerzőjé
nek, a Directoire hírhedt Babeufjére ható Morellinek művében szinte
alappillérekként szerepel Campanellának számos eszméje, de a tényleges
függés kim utatását illetően még a bámulatos szorgalommal és akribiával
dolgozó K vagala is kételkedik, vájjon e kérdés a legmélyrehatóbb kutatás
sal is megoldható-e.59 Napjaink története minden eddigi kornál jobban
mutatja ezeknek az eszméknek örökúj virágzását, de tragikus ráeszméléssel érzi és tapasztalja végzetes hamisságukat is.
Bennünket jelen alkalommal a Napállam pedagógiai eszméinek
sorsa érdekel. A z eddigiek — ha nem hangsúlyoztuk is — megmutatták,
hogy a Civitas Solis neveléstudományi gondolatai politikai eszméinél
szinte számosabbak, s egy részüknek eredeti volta is kétségtelen.
Hogyan hatottak tovább ezek az eszmék? Megihlették-e Campanella
kor társait v a g y a későbbi idők gondolkodóit? Találkozunk-e velük Bacon
Nova Atlantis-ában, mely pár évvel a Civitas Solis után keletkezett?
Hogyan tükröződnek J. V. Andreae Christianopolis-ában? A pedagógia
történetíróját legjobban izgató kérdés pedig az lesz : hogyan viszonylik
Campanella a kor legnagyobb pedagógiai elmélkedőjéhez, Comeniushoz?
Csakugyan volt-e termékenyítő és elhatározó befolyással reá? V a g y tán
egymástól független, egyformán szerencsés meglátói-e ugyanazoknak az
igazságoknak? Ezekről szólunk még a következőkben.
Bacon N ova A tlantisa 60 — ha Campanellától való függését pozitív
tanúságtételek nem is tám ogatják, — egész felépítésében és legjobban
hangsúlyozott eszméiben inkább m utatja a Civitas Solis, mint a platoni
58 V. ö. Gothein i. m. 84— 85. 1.
» V. ö. Kvaéala i. m. 149. 1.
60 1627-ben jelent meg W. Rawley
kiadásában. — James Spedding szerint

(The Works of Francis Bacon
III. London, 1887. — 121. 1.)
készült,

etc. Voi.

1624-ben
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Állam hatását.61 Bernstein szerint az egész mű inkább a tudományok
művelésének és a technikának, mint a szociális eszmének utópiája.6*
Tudósokból és kutatókból áll Bensalem szigetén a Salamon-Társaság
háza. Mint tudományos kutató intézet működik mellette a «Hatnap
munkájáról» nevezett kollégium. Induktív és tapasztalati módszerrel
igyekeznek megismerni az okok világát s növelni az ember hatalmát és
képességeit. Különösen természettudományokkal foglalkoznak. Okos
munkafelosztással élnek : egyesek pédául utazgatnak, mások egybefog
lalják a nyert eredményeket. Némelyek önállóan kísérleteznek, ismét
mások a feldolgozást és a gyakorlati értékesítést végzik. Szabályokba,
elvek rendszerébe foglalnak végül mindent. Tanítványokat, utódokat is
nevel a m aga számára e tudós társaság. Arról azonban nem hallunk,
miként történik ez.
Mindez mintha bővebb, rendszerezőbb kifejtése volna annak, amit
Campanella is a Napállam tudósairól mondhatna nekünk. Bizonyos
szokásaik meg éppenséggel a Napállamban dívó szokások. N agy tiszte
letben részesítik például feltalálóikat : szobrokkal s találmányaik mintái
nak felállításával örökítik meg emléküket.
D e nézzük Campanellának J. V. Andreae-hoz való viszonyát! Itt
már a függést illetően belső érveken kívü l sokat jelentő külső tények áll
nak rendelkezésünkre. Campanella életrajzában em lítettük, hogy szent
földi útjáról visszatérőben hónapokon át N ápolyban tartózkodott és a
fogságban sínylődő Campanellának hűséges barátja lett a német Tobias
Adami. Am ikor haza indult Württembergbe, m agával v itte Campanellá
nak számos kéziratát, s ezekkel ott lelkes fogadtatásra talált.
W ürttemberg már a X V I . sz. végén a lutheri vallás egy sajátságos
irányzatának középpontjában áll. J. Arndt cellei prédikátorral az élükön
a teológusoknak egész serege, különösen a Genfben dívó egyházi fegyelem
példáján épülve, sürgetve követeli a vallási élet gyakorlati-misztikus
elemeinek kiépítését és pietista lelkületével hevesen ellen fordul az Aristotelest újból alapul vevő újszkolasztikus mozgalomnak. Nem lehet
csodálni, hogy érdeklődéssel fogadták Aristotelesnek esküdt ellenségét.
A z érdeklődés csakhamar lelkesedéssé nőtt. Valóságos propagandát kezde
nek Campanella eszméivel. Maga Adam i, m ajd Andreae és Bezold kiadja,
sőt le is fordítja Campanellának több munkáját. Ekkor jelenik meg, mint
már említettük, a Napállamnak latin kiadása az Adam i által sajtó alá
bocsátott Reális Philosophia függelékeként Frankfurtban, az 1623-ik
61 Emil Wolff : Francis Bacons Verhàltnis zu Platon. Berlin, 1908.
62 Idézve Prysnél (i. m. 115 . 1.)
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évben.63 Feltűnő e Luthert követő papok érdeklődése éppen a Civitas Solis
eszméi iránt. K vacala abban találja ennek magyarázatát, hogy a mélyeb
ben érző lelkek elégedetlenek voltak a hitet újító egyháznak a világi élet
és az egyházi fegyelem terén elért eredményeivel, s meggyőződésükké
vált egyházuk nélkülözhetősége, a nélkül azonban, hogy ennek világos
tudatára jutottak volna.64
Íg y érthetjük meg, hogy a württembergiek a titokzatos tevékenységet
kifejtő «Rosea crux» egyesülettel szemben egy önálló szabad szervezet
megteremtését határozták el, amihez Andreae több programmiratot
szerkesztett gyors egymásutánban.65 «A szövetséget — írja — Civitas
Solisnak neveztük, azzal a kettős szándékkal, hogy egy csomó kiváló
tudású és kipróbált életű lutheránus (állásukat és születésüket nem nézzük,
csak német származásukat) egyfajta törvény és egy főhatóság alatt össze
fogjon, hogy komolyan nekilásson a meg nem hamisított vallás ápolásá
nak, a reánk szakadt erkölcsi romlás javításának s a hanyatlásnak indult
irodalom helyreállításának, valamint annak, hogy az élet viszontagságai
között támogassa egymást. A vagyonosok anyagi eszközöket, a kevésbbé
módosak munkaerejüket bocsássák közre, s így az egyes tagok ebből a
közösségből a keresztény szeretet, a tiszta öröm s a kölcsönös segítség
gyümölcseit nyerjék».66
K vacala helyesen jegyzi meg : ha ebben a jó keresztény célkitűzés
ben nem mutatkozik is túlságosan a Napállam hatása, mindenesetre
ennek az adott viszonyokra való hűséges alkalmazását látjuk, különösen
érdekes ebben a tagoknak gazdasági kölcsönössége.67 Történelmi érdekes
sége van annak, hogy a szövetséghez való csatlakozását Linzből Kepler is
bejentette.68
H ogy ennek a szépen m egtervezett német Civitas Solisnak eszméjét
egész terjedelmében és szélesebb körökben is megismertesse, a Napállam
mintájára Andreae is megkísérli egy eszményi állam szervezetének apró
lékos rajzát. Christianopolisnak 69 nevezi ezt s már ezzel a címmel is
erősen hangsúlyozza, hogy az ő állameszménye szigorúan keresztény,
azaz lutheri elgondolás.
A mű szellemét s tartalm át híven tükrözi kegyes címe. Nincsen még
egy államregény, am ely hasonló mértékben a vallási eszme szolgálatában
63 V. ö. K vaiala i. m. 133 — 134. 1.
64 V. ö. Kvaőala : Die pàdag. Reform
des Comenius in Deutschland, II. 12. 1.
63 V. ö. J. V. Andreaes Anteil an geheimén Gesellchaften, 28. 1. (Id. Kvaőala :
Th. Campanella, 134. 1.)
66 V. ö. R. Pusts Abhandlung über

Andreae. Mtl. dér Com.— Ges. 1905. —

242. 1. (Id. Kvaőala i. m. 134. 1.)
67 V. ö. Kvaőala i. m. 134.
68 V. ö. Pust i. m. 243. 1.

1.

69 A mű pontos címe : Reipublicae
Christianopolitanae descriptio. — Argentorati, 1619.
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állna s amely ebből a külön okból is annyira előtérbe állítaná a nevelés
ügyét. Andreáé, akit K vacala a X V I I . századbeli evangélikus Németország
egyik legkiválóbb alakjának nevez,70 vérbeli pedagógus, s egyúttal — mint
P rys mondja róla 71 — az egyetlen utópista a vérbeli pedagógusok között.
A műben elénk táruló új államszervezet képe úgyszólván csak keret
egy eszményi nevelési rendszer bemutatásához. S e rendszernek sok
alapeleme a Civitas Solisból már jó ismerősünk. A nevelés pl. Andreae
szerint is az állam feladata. A pedagógusoktól kiválóságot követel, de
feladatuk is a legkimagaslóbb : belőlük kerülnek ki a legfőbb államhivatal
nokok. Christianopolisban is, igaz hogy csak hatéves koruktól kezdve,
közösen nevelik a gyermekeket. A célkitűzés itt sem követel kevesebbet,
mint minden irányú tudományos képzést. A természettudományokban
való oktatást laboratórium, műszerek s a «Theatrum Physicum» mindent
szemléltető képei segítik elő. A tapasztalás, az átéletés mindenütt előtér
ben van : ezt szolgálják a város különböző pontjain látható szobrok és
festmények is. A tudományos intézmények között előkelő helyen áll a
kön yv- és levéltár. A nyelvtanulás tárgyakhoz kötve folyik. S itt már is
— ha nem is mint egyetlen nyelv — az anyanyelv van előtérben.72
Andreae a felügyelet mellett a példának roppant hatását Campanellával egyenlő mértékben hangsúlyozza. A vallás azonban mint középponti
eszme nagyobb nyom atékkai jelenik meg nála. A Napállamban a papi
uralom, a hierarchia eszménye mögött háttérbe szorul a vallás élő gyakor
lása. «Keresztényváros» lakosai viszont mindenekelőtt a valláserkölcs
hősei, a pietizmus buzgó követői. Christianopolis a kedélyneveléssel is
többet törődik. Szép kertek, zene, ének, színielőadások vannak hivatva a
kedély felajzására. Jól tudják itt, hogy kellemes környezetben, vidám
hangulatban a szellemi munka is jobban folyik.
Sigwart szerint ú gy viszonylik Christianopolis Campanella Nap
államához, mint Vaihingen városkája (itt élt t. i. Andreae) Rómához.
De helyesen jegyzi meg K vacala, hogy ha a külsőt illetően árnyék esik is
Andreae munkájára, belső jelentőség dolgában fénysugarak is érik az
összehasonlításkor. Hiszen Christianopolisának végén Andreae is felhívta
olvasóit tervei megvalósítására. S a történelem benne, Arndt tanítványá
ban, a pietizmusnak egyik legnagyobb hatású előfutárját látja, aki egy
félszázad alatt az evangélikus egyházat és Németországot, és ezzel együtt
az egész életet is átalakította, mégpedig nemcsak azzal, hogy elfordult a
merő tanítástól s a hit g akorlását hangsúlyozta, hanem éppen azzal,
70 V. ö. Kvaőala i. m. 133. 1.
71 V. ö. Prys i. m. 101. 1.
73 «Nem az a fontos, milyen nyelven,
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hanem milyen szívvel beszélünk» — akarja
mondani egy helyen. «Si vere, si modeste,
si cordate dicas, supra Ciceronem dixisti.*

hogy szabad szervezeteket teremtett meg az egyházon belül s bevitte a
jámborságot az élet összes területeire, azaz behatóan népszerűsítette
magát a jám borságot73.
Campanella és Andreae viszonyáról végeredményként kimondhatjuk,
hogyha külső tanuságtételek nem kínálkoznak is, Adaminak a tübingeni
és württembergi teológusokhoz szóló közvetítése, Andreae részvétele
a Campanella-irat ok közreadásában, az em lített pietista — szociális
szövetségnek éppen «Civitas Solis» címmel való alapítása szinte teljes
bizonysággal campanellai hatásoknak m utatják azokat az egyezéseket,
vagy hasonlóságokat, melyeket a Christianopolisban tényleg feltalálunk.
Jóval nehezebb kimondani a végső szót Campanella és Comenius
viszonyáról.
A Campanellának neveléstörténeti jelentősségét kutató Catalano 74
a modern pedagógia megalapítóját látja a Napállam szerzőjében s ezt a
tételét főként arra a feltevésre alapítja, hogy Comenius, az első nagy peda
gógiai rendszerező, az ő eszméinek hatása alatt állott.
Igazolhatjuk-e ezt a feltevést és m ily mértékben? Comeniusról lévén
szó természetes, hogy ehhez a tudományos perhez a legnagyobb Comeniusismerő, K vacala 75 lesz a koronatanúnk.
Szerinte nagyon valószínű, hogy Comenius Andreae Christianopolisát
már 1628 előtt megismerte, amennyiben tehát elismerjük Campanella
hatását erre a műre, bizonyos mértékig e hatást Comeniusra is érvénye
sülőnek mondhatjuk. De csupán bizonyos mértékig. Hisz ezeket az esz
méket legnagyobb részt már ismerhette Ratke, Evenius, Bonnaeus,
Alsted, Bodinus műveiből.
Magának Campanellának műveivel, köztük a Civitas Solisszal is,
Physicájához 76 írt bevezetése szerint csak 1628 után ismerkedett meg
Comenius.
H o gy a Campanella műveivel való megismerkedés a természetre
vonatkozó ismereteire és felfogására hatással volt, maga Comenius is
elismeri, s ezt Physicája is határozottan mutatja. Ezzel szemben peda
gógiai forrásai között — pedig ezeket nagy számban sorolja fel — soha
sem említi Campanellát Comenius.77 E miatt viszonyuk megállapításá
ban csak belső rokonságukra támaszkodhatunk.
73 V. ö. K vaiala i. m. 125. 1.
74 Catalano : Il concetto pedagogico di
Tommaso Campanella. Catania, 1894.
75 E kérdéssel «Th. Campanella und die
Pàdagogik» c. művében (Die deutsche
Schule, 1905.) foglalkozik.
76 Physicae Synopsis. — Lissa, 1633.
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77 V. ö. «Dagegen ist mir nicht erinnerlich und bekannt, dass Comenius unter
seinen pàdagogischen
Gewàhrsmànnern,
deren er eine Fülle aufzàhlt, jemals den
Campanella genannt
hàtte.» (Kvaőala
Th. Campanella und die Pàdagogik. —
682. 1.)
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Catalano nagy szorgalommal gyű jtö tte össze és részletesen ismerteti
párhuzamos tételeiket. Rövidebb összefoglalásban ezek a következők :
i. Mindketten megegyeznek a nevelésnek természetes lélektani
alapjaiban. 2. A nevelés az érzékitől az elvont felé természetes rendben
halad. 3. A z érzékek az ismeret forrásai. 4. és 5. K ö n yvek helyett a termé
szet, a dolgok ! 6. Minden ismeretnek megvan a megfelelő tárgya ; ebből
és nem a szóbeli leírásból kell kiindulni. 7. E bből következik Campanellánál a Napállam falainak képekkel és magyarázó versekkel való ellátása,
Comeniusnál az Orbis Pictus szerkesztése. 8. és 9. Szükséges és hasznos
dolgokat tanuljunk! 10. Mindenki részesüljön oktatásban. 11. A tanítás
az államnak fontos feladata ; Campanella szerint az egész városban s a
természet ölén kell ezt végezni, s ez a tanítás nemcsak oktatásból áll ;
Comenius szerint az iskola a tanítás helye. 12. Minden dolog tárgya az
oktatásnak. 13. Beszélve tanuljuk a nyelvet ; Campanella szerint a falak
képeit szemlélve, Comenius szerint az Orbis Pictus olvasmányai segítségé
vel. 14. A nevelés két első szakasza az i-tő l 6-ig, s a 6-tól 12-ig terjedő
évek. 15. A z első oktatást az anyának kell megadnia ; Campanella szerint
két-három éves korig, Comenius szerint a hatodik életév végéig. Ezért
nincs meg ez utóbbinál az «istituto infantile», az óvoda. 16. Campanellánál a tizenkettedik életévvel részben bezárul a rendszeres oktatás, rész
ben magasabb tanulm ányok ideje következik. Comeniusnál hasonló
képpen. 17. A tizenkettedik életévtől kezdve Campanella technikai,
ipari és magasabb szellemi oktatásról beszél, a holt nyelvekről nem tesz
említést. Comeniusnál a tizenkettediktől a tizennyolcadik évig a latin
iskola, a tizennyolcadiktól a huszonnegyedik évig a főiskola szerepel.
18. Gyakorlással tanulják a mechanikai készségeket.
Mindezekhez hozzáfűzi Catalano : Campanella elrendezése tökélete
sebb, teljesebb, az életnek megfelelőbb, a modern törekvésekhez közelebb
álló. Comenius hat éves beosztásával pedánsnak mutatkozik, meg
merevíti az iskolát s a szellemet, amennyiben apriorisztikus formákba
kényszeríti.
U g y a n c sa k Catalano szerint a Napállamnak különösen az Orbis
Pictus-szal való egybevetése m utatja, hogyan használja fel Comenius
Campanella gondolatait. Campanella a «pedagógus», Comenius a «didak
tikus», az első a természet, az utóbbi az iskola embere. Campanellának,
a nagy gondolkodónak m ajd semmi befolyása sem volt a nevelésre :
Comeniusnak, mint tevékeny propagátornak, igen nagy hatása volt.
Am i a felsorolt egyezéseket illeti, ezek csakugyan szembetűnők.
A z előzőleg em lített tények alapján mégis igazat kell adnunk Kvacalának abban, hogy bizonyítani, de cáfolni sem lehet, volt-e Campanellának
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ösztönző hatása Comeniusra. Tanúságtétel nem szól e feltevés mellett ;
a szóban forgó eszmék nagyrésze pedig az edd ig említetteken kívül Vives
és Montaigne műveiből is származhatott.
Abban is igazat kell adnunk K vacalának,78 hogy egyébként sem Campa
nella javára üt ki a Comeniusszal való összehasonlítás. Hiszen akárhány
pedagógiai eszméje nyilvánvalóan kifogásolható. De különösen «rendszere»
tudományos jellegét kell kétségbe vonnunk. Gyakran beszél ellentmon
dást kiváltó általánosságban, nem okolva meg tételeit. Eszméinek csak az
állam képében volna bizonyos egysége, a magunk kategóriái szerint azon
ban ugyancsak nehéz közöttük összefüggést teremteni. A Napállam
egészen töredékszerűen tárja elénk írója eszméit. Ezzel szemben már
Campanella előtt is voltak gondolkodók, akik megkísérelték a nevelés
elveinek egységes, önálló rendszerbe foglalását.
De ha nem vallja is a pedagógia története Campanellát a modern
nevelés atyjának, tiszteletreméltó helyet jelöl ki neki a X V I. és X V I I .
sz. pedagógiai újítói között. Campanellának neveléstörténeti jelentősége
nagyobb, mint az alkalmi pedagógusoké, amilyenek Rabelais, Montaigne,
Andreae, Bacon, kisebb, mint a szakembereké, amilyenek Ratke és Vives
Tamás. Comeniustól nem vita tja el Campanella a neveléstudománynak
mint tudománynak atyaságát, sok eszméje és követelése révén azonban
megosztja vele a látnok dicsőségét a nevelésben.79
KOVÁTS G Y U LA

78 Kvaéala i. m. 688 . 1.
79 V. ö. e tanulmányt a szerzőnek
♦Campanella Tamás Napvárosa, különösen

«5*

neveléstörténeti jelentősége szempontjából» c. bölcs.-dokt. értekezésével. (Budapest, J927. Kéziratban.)

