MACHIAVELLI «FEJELELME».

Machiavelli látta, hogy a Mediciek hatalma napról-napra emel
kedőben van. Növelte tekintélyüket X. Leo pápa. kit a művészek és
az irók rendkivül magasztaltak, kinek rokonaira nézve oly tervei vol
tak, mint VI. Sándornak az ő fiával, t. i. számlikra egy államot
megalapítani. Machiavelli gondolta, tán sikerülni fog a Medicieknek egész
I t á l i á t egyesíteni s maguknak így halhatatlan nevet szerezni. Ehhez
ügyesség kell az állami ügyek vezetésében s ő hitte, hogy ezzel bir.
Ezen gondolattól áthatva fogott tollat a fejedelem megírásához. A kis
munkában hosszú tapasztalatainak eredményeit foglalja össze. A híres
tömött munkában szól először :
A monarchia különféle nemeiről.
Minden hatalom, mely az emberek fölött uralkodott vagy ural
kodik, vagy köztársasági vagy monarchiái. A monarchia vagy örökös.
melynek trónját régi idő óta ugyanazon fejedelmi ház birja, vagy
új. Az új, vagy egészen új, vagy a hódító fejedelemnek az örökös
országhoz hozzácsatolt tagja. Az igy szerzett államok vagy megszokták
egy fejedelem kormányát, vagy szabadok voltak. Az uralkodó meg
szerezte azokat vagy idegen, vagy saját fegyverei, a szerencse, vagy
a vitézség által.
Mivel a köztársaságokról más munkában szólott, itt csak a
monarchiáról szól. Az örökös államokat, melyek megszokták az ural
kodó házat, nem oly nehéz megtartani, mint az újakat. Elég, ha a
fejedelem elődjeinek rendjét át nem lépi s a körülményekhez alkal
mazkodik. Ha az ily fejedelem csak közönséges ügyességgel bir, mindig
megtartja magát a trónon, ha őt ettől egy rendkívüli nagy hatalom megnem fosztja s ez esetben is azt visszanyeri, mihelyt elűzőjét balszerencse
éri. Az örökös fejedelemnek kevesebb oka van sérteni s ezért jobban
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szerettetik. Ha rendkívüli bűn őt nem teszi gyűlöltté, már születésénél
fogva az alattvalók jót akarnak neki.
De az líj fejedelemséget megtartani nehéz. Azzal kezdi, mely
mint új tag a régi államhoz hozzáosatoltatik, úgy hogy az egészet
összetettnek lehet nevezni. I t t a bajok a természetes nehézségek
ből erednek. Az emberek azon hitben, hogy sorsukon javítanak,
örömmel cserélnek u r a t s ezen hit arra birja őket, hogy az uralkodó
ellen fegyvert fogjanak. De reményeikben csalatkoznak, mert a tapasz
talás hamar megtanítja őket, hogy helyzetük rosszabb lett. Ennek oka
azon természeti szükségesség, mely az új fejedelmet, mindig az ország.
elnyomására kényszeríti. Neki mindazok ellenségei, kiket a hódításnál
megsértett s azokat mind, kik őt ebben segítették, meg nem tarthatja
mint barátait, mivel őket várakozásaikban elegendő módon ki nem
elégítheti. És mégis kénytelen azon ország lakosainak kedvezni,
melybe be akar törni. A meghódított országok, melyek a hódítónak
régi államába bekebeleztetnek vagy ugyanazon országban feküsznek
s ugyanazon nyelvük van, vagy nem. Első esetben könnyű azokat
megtartani, kivált ha meg nem szokták a szabadságot. Hogy azokat
biztosan bírhatjuk, elegendő az uralkodó családot kiirtani s a törvé
nyeket és az adót meg nem változtatni. Ily módon a főállammal
hamar összeforrnak. Ellenben, ha oly országban teszünk hódításokat,
hol más nyelven beszélnek, mások a szokások és intézvények, ott
nagy nehézségeket kell legyőzni s ily hódítások megtartásához nagy
szerencse és nagy ügyesség kívántatik. Legjobb eszköz, ha a hódító
személyesen ott lakik. Ez a birtokbavételt biztosabbá teszi, mint azt
a török szultán példája mutatja. Ha az Uralkodó az országban lakik,
a bajt mindjárt látja, a mint támadt s gyorsan segíthet, ha ellenben
nincs ott, azt csak akkor tapasztalja, ha már a baj oly nagy. hogy
azon segíteni nem lehet. Ha a fejedelem bent lakik, az országot a
hivatalnokok ki nem pusztíthatják, az alattvalók a fejedelemben talál
nak oltalmat. Másik eszköz oda gyarmatokat telepíteni, melyek az
országnak mintegy kulcsai. Vagy ezt kell tenni, vagy katonaságot
tartani. A gyarmatok nem okoznak a fejedelemnek nagy kiadásokat
s csak azokat sértik, kiknek földjeit és házait a fejedelem elvette,
hogy azt másoknak adja s ez a népnek csak kis része. A megsértet
tek, elszórva és szegények, nem árthatnak neki. A többiek, kiket nem
sértett meg, békén maradnak s óvakodni fognak ellene valamit tenni,
nehogy, a megraboltak sorsára kerüljenek. Az embereknek vagy hize-
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legni kell, vagy őket megsemmisíteni, mert a könnyű sértés miatt
bosszút állanak, a nagyokért azt nem tehetik. A sértésnek, melyet
valakinek okozunk, olyannak kell lenni, hogy bosszútól nem kell tartani.
Ha csendőröket tartunk, ez sokkal többe kerül, az állam őrzése felemészt
csaknem minden jövedelmet, úgy hogy a hódítás a fejedelem kárára
van. Ily rendszabály mélyebben sért, mivel az egész ország nyomatik,
minthogy a katonai szállásokat változtatni kell s ennek terhét min
denki megérzi. í g y mindnyájan a fejedelem ellenségei lesznek. Az
ily országban a hódító a kevésbé hatalmas szomszédjainak oltalmazójául tegye magát s törekedjék a leghatalmasabbakat gyengíteni. Továbbá
őrizkedjék, hogy valami esemény által szintoly erős hatalom be ne
törjön az országba. A rómaiak minden hódításaikban igen helyesen
igy jártak e l : különösen volt abba mindig jó belátásuk, midőn a hábo
rút nem lehetett elkerülni, ők azt az ellenség előnyére soha el nem
halasztottak. Ellenben X I I . Lajos franczia király politikáját nagyon
rosszalja. A mint Majlandot elfoglalta, hirtelen visszanyerte Itáliában
a tekintélyt, melyet elődje V I I I . Károly elvesztett s a kisebb hatal
mak mind szövetségesei lettek. De alig vonult be Majlandba, a pápá
nak segedelmet küldött, hogy ez Romagnát elfoglalja. Nem vette
észre, hogy midőn a pápát nagygyá tette s egyházi hatalmát, mi
már magában annyi tekintélyt ad, még oly nagy világi hatalommal
is emelte, csak magát gyengítette, mert mindazokat, kik karjaik közé
vetették magukat, egyszerre elvesztette. És hogy Nápolyt elfoglalhassa,
ezt a spanyol királylyal megosztotta. í g y ő, ki Italiában túlnyomó
hatalommal birt, egy vetélytársat hitt be, hogy a dicsvágyó nagyok
nak legyen kihez menekülni. Mindezekből azon általános szabályt
vonja l e : ki azt eszközli, hogy más hatalmas legyen, maga sem.
misül meg.
A monarchiák két különböző módon kormányoztatnak : vagy egy
fejedelemtől és csupa szolgáktól, kik, mint kegyelme által kinevezett
hivatalnokok, az országot kormányozni segítik, vagy egy fejedelem
és a bárók által, kik rangjukat nem az uralkodó kegyelméből, hanem
ősi származásuknál fogva birják. Azokban az országokban, melyek egy
fejedelem és szolgái által kormányoztatnak, a fejedelem hatalma
nagyobb, mert országában senki nem ismer más urat, mint őt. Példa
a kettőre Törökország és a franczia királyság. Törökországot nehéz
meghódítani, de ha meg van hódítva, könnyű azt megtartani. A meg
hódítás nehézségeinek oka abban fekszik, hogy a hódítót nem hiv-
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hatják be az ország nagyjai, és hogy vállalatát nem remélheti azok
által megkönnyíteni, kik a szultánhoz legközelebb állanak, mert ők
mindnyájan a szultán teremtményei, tehát nehéz őket megvesztegetni.
És ha ez sikerülne is. nagy haszon nem volna benne, mert ők a né*
pet nem ragadhatják magukkal. Ha valaki a szultánt megtámadja,
bizonyos lehet benne, hogy valamennyi török egyesül s ő csak saját
erejében helyeztetheti reményét és nem az ellenség egyenetlenségében.
De ha egyszer a szultán úgy győzetett le, hogy más sereget ki nem
állíthat, ekkor csak a fejedelmi családtól kell félni. Ha ez is meg van
semmisítve, nincs mitől tartani. A többieknek a népre nincs befolyá
suk s a győző valamint a győzelem előtt semmit sem remélhetett
tőlük, úgy a győzelem után miattok békében lehet. Ellenkező eset
van ott. hol a monarchia úgy kormány oztatik, mint Erancziaország,
könnyen lehet az országba betörni, ha valaki a birodalom bárói közül
csak egyet is megnyer. Ez a győzelmet megkönnyítheti. De a győzelem
után előállanak a nehézségek, úgy azok részéről, kik a hódítónak segítet
tek, mint azok részéről, kiket ő legyőzött. Hogy úr légy, nem elég a
fejedelmi házat kiirtani, mert marad elég úr, ki az új mozgalom élére áll.
Ha saját törvényei alatt szabadon élő államot hódítunk meg,
annak megtartásához három mód van : az első' azt elpusztítani, a máso
dik, hogy a hódító ott lakjék, a harmadik, meg kell hagyni törvé
nyeit, adót fizettetni s a kormányt kevesekre bízni, kik az államot
engedelmességben megtartják. E g y a szabadságot megszokott várost
könnyebb az engedelmességben megtartani, ha kormányát saját polgá
raira bízzuk, mint más módon feltéve, hogy azt nem akarjuk feldúlni.
Köztársaságokat bírni, ehhez legbiztosabb eszköz az elpusztítás. A sza
badság neve és annak régi intézményei örökös alkalomadás a lázon
gáshoz. Sem az idő hossza, sem a jótétemények azt el nem feledtetik.
Akár mikép álljuk a dolgok útját, ha a lakosok szét nem szóratnak,
a szabadságot és a régi int4zvényeket sohasem fogják elfeledni. Más
kép van azon városoknál és országoknál, melyek egy fejedelem kor
mányát megszokták, ha családja kiirtatott. Egyrészről megszokván
az engedelmességet, másrészről hiányozván az uralkodó család, nem
egyesülhetnek, hogy a maguk kebeléből fejedelmet válaszszanak, a
szabad életet pedig nem ismerik. A hódítónak ezek nem okoznak gon
dot, ellenben a köztársaságokban nagyobb a gyűlölet, több a bosszú,
emlékezet a szabadságra élénk. Legbiztosabb eszköz tehát azokat meg
semmisíteni vagy ott lakni.
M. Phil. Szemle, VI I. évf. VI. füzet
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Az új trónok megtartása, melyeket az új fejedelem elfoglalt,,
több vagy kevesebb nehézséggel jár. Ha egy magánemberből lesz
fejedelem, ez feltesz vagy érdemeket, vagy szerencsét. Azon férfiak
közül, kik nem a szerencse, hanem érdemeik által jutottak a trónhoz,
leghíresebbek: Mózes, Cyrus, Romulus és Theseus. Mózesről nem lehet
szólani, mert ő csak az Isten parancsainak volt végrehajtója. Őt csak
azért lehet bámulni, hogy méltónak találtatott, hogy az Istennel be
széljen, ellenben Cyrus és a többiek, kik birodalmakat vagy meghóxlítottak vagy megalapítottak, mindnyájan csodálatra méltók. Közeieb
ről vizsgálva a dolgot, az ő tetteik ós intézvényeik úgy tűnnek fel,,
mint Mózesé, kinek tanítója volt, Ha nézzük tetteiket és életeiket
azt talárjuk, hogy a szerencsének semmi mást nem köszönnek, mint
az alkalomadást, mely nekik anyagot nyújtott, hogy ennek oly for
mát adjanak, melyet jónak tartottak. Ezen alkalomadás nélkül szellemök nagysága el lett volna veszve, nagyságuk nélkül pedig az alka
lom hiába jött volna. Theseus nem m u t a t h a t t a meg nagyságát, ha az
athéneiek nincsenek elszórva. Ezen férfiaknak az alkalomadást a sze
rencse adta ; kitűnő tulajdonságaik felismerték az alkalmat. í g y lett
hazájuk megdicsőítve és boldog. A ki mindezen férfiak saját nagysága
által lesz fejedelem, fejedeimi méltóságát nehezen küzdi ki, de könnyen
megtartja. Nehézségekkel j á r államot megalapítani és a maga bizto
sítása végett új intézvényeket behozni. Nehéz a dolgok új rendjét
megállapítani. Az újítóknak ellenségei mindazok, kikre nézve a dolgok
régi rendje hasznos. Ellenben azok részéről, kikre nézve az új rend
jó, lanyhán segíttetik. Ezen lanyhaság oka, részint a félelem azoktól
kik mellett a régi szól, részint az emberek hitetlensége, kik az újítá
sok előnyében nem hisznek előbb, míg annak csalhatatlan tapasztalá
sát nem látták. Machiavelli, hogy a dolgot tisztába hozza, azt fejte
geti, hogy az újítók önállók-e vagy másoktól függnek, azaz hogy
munkájuk véghezvitelénél kérni kénytelenek-e vagy kényszeríthetnek.
Első esetben mindig rossz végok van és semmit se hoznak létre, ellen
ben ha csak maguktól függnek és kényszeríthetnek, útjok ritkán veszé
lyes. Ez oka annak, hogy a fölfegyverezett próféták győznek, a
fegyvertelenek megsemmisülnek. Azonkívül a népek természete változó
s könnyű dolog őket meggyőzni, de nehéz ezen hitben megtartani.
Oly helyzetben kell lennünk, hogy ha nem hisznek, ezen hitre őket
kényszeríteni lehessen. Az ily férfiaknak kezdet óta nagy nehézségekkel
kell megküzdeni, ha ezeket legyőzik, hatalmasok, boldogok és tiszteltetnek.
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Azok, kik magánemberekből puszta szerencse által lesznek feje
delmekké, ide kevés fáradsággal jutnak el, de annál nehezebb a méltó
ságot megtartani. Ilyenek azok, kik az uralkodást megveszik vagy
azt más kegyelmének köszönik. I l y fejedelmek egyedül annak akara
tától és szerencséjétől függnek, ki őket felemelte. Maguk által fenn nem
tarthatják magukat s azt nem is értik, maguk által nem, mert nincs
saját fegyverük. Ezenkívül a gyorsan szerzett trónok nem bocsáthatnak
mély gyökeret s azokat a legelső vihar felforgathatja. Csak kitűnő
emberek kerülhetik el ezt a sorsot. K é t példát hoz fel arra, kik saját
nagyságuk által lettek fejedelmekké: Sforza Ferenczet és Borgia Caesart.
Sforza magánemberből saját vitézsége által lett majlandi herczeggé s
azt kevés fáradalommal megtartotta, mit sok megerőltetéssel szerzett.
Borgia Caesar ellenben közönségesen valentinoi herczeg, atyjának,
VI. Sándor pápának, szerencséje által j u t o t t a trónhoz s annak halála
után azt elvesztette, noha maga mindent elkövetett, mit egy okos és
vitéz embernek tenni kell, hogy trónját megtartsa, melyhez idegen
fegyverek és idegen szerencse által j u t o t t el. Machiavelli azt látja,
hogy a herczeg jövendő hatalmához biztos alapot vetett, azért erről
hosszasabban szól, mivel egy új fejedelemnek jobb tanácsot nem adhat,
mint az ő cselekedeteinek példáját. És ha törekvései semmit se hasz
náltak neki, ennek nem ő volt oka, hanem a szerencse, mely rend
kívüli módon álnok volt iránta. Machiavelli miután a herczegnek
minden hitszegéseit, jogtiprását, erőszakát, kegyetlenségeit bámulva
előadta, a herczegnek minden t e t t e i t összevéve, semmit se rosszal benne,
sőt inkább mindazok számára, kik idegen szerencse és idegen fegyverek
által felemelkedtek, őt állítja fel mintául Magas értelménél és nagy szán
dékainál fogva ő más kép nem cselekedhetett s terveinek útjában csak VI.
Sándor rövid élete és az ő betegsége állott. Ki tehát szükségesnek találja,
hogy új trónján ellenségei ellen magát biztosítsa, hogy csalás és erőszak
által győzzön, hogy a népek szeretetét és félelmét, a katonák engedel
mességét és tiszteletét megszerezze, hogy megsemmisítse azokat, kik
őt megsérthetik vagy megsérteni fogják, hogy a dolgok régi rendjét
újjal felcserélje, hogy szigorú és kegyes, nagylelkű és bőkezű legyen,
hogy a hűtelen katonaságot kiirtsa s újat teremtsen, hogy a fejedel
mek szövetségeseit megtartsa, hogy ezek illően kedvezzenek neki,
hogy féljenek őt megsérteni; ki mindezt szükségesnek látja, annak
számára jobb mintaképet nem állíthat fel, mint a herczeg tetteit.
28*
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Csak azzal vádolja ó't, hogy I I . Júliussal rossz választást tett. Ezen
egy hiba lett teljes bukásának oka.
Azután azokról szól, kik nem a szerencse, hanem a bűntények
által j u t o t t a k a trónra. Mintha Valentino nem lett volna ilyen ! Példa
rá Agathokles, ki a legalacsonyabb sorsból lett Syracusa királya.
Agathokles, miután a karthágóiakkal szövetkezett: összehívta a népet
és a senatust, mintha a város ügyeiről akarna velők tanácskozni.
Azután a senatorokat mind s a népből a legtekintélyesebbeket katonái
által legyilkoltatta. Most biztos volt s a siker egészen az ő műve.
Machiavelli azt mondja, nem lehet érdemnek mondani saját polgárait
meggyilkoltatni, barátait elárulni, hit, könyörület nélkül lenni, miáltal
igenis lehet uralkodást, de nem dicsőséget szerezni. Azonban, ha nagy
lelkét vizsgáljuk, melylyel a veszedelemnek szemébe nézett, azt le
győzte és a szerencsétlenséget elviselte, nincs ok őt a legnagyobb
hadvezéreknek alárendelni. De vad kegyetlensége és az emberi érzés
hiánya miatt nem lehet őt a kitűnő emberek közé számítani. Azután
kérdi, hogy Agathokles annyi gonoszság elkövetése után miért élhetett
hazájában biztosan és a külföldi ellenség ellen is oltalmazhatta magát,
holott sok más uralkodó kegyetlenségei miatt még békés időben sem
t a r t h a t t a meg magát a trónon. Ugy felel, hogy ez a kegyetlenség jó
vagy rossz alkalmazásától függ. Az a jól alkalmazott kegyetlenség,
melyet biztonságunk végett csak egyszer hajtunk végre, azután fel
hagyunk vele s azt az alattvalóknak lehető legnagyobb javára teszszük
meg. A rosszul alkalmazott az, mely noha kezdetben ritkán történik,
idővel inkább nő, mint szűnik. Megjegyzi, hogy ki a kormányt hatal
mába keríti, minden kegyetlenséget meg kell fontolnia, melyet kény
telen végrehajtani. E z t mind egyszerre kell megtennie, hogy azután az
embeereket megnyugtassa s jótéteményei által megnyerje. Ki más
képpen cselekszik, kénytelen a kést mindég kezében tartani s nem
támaszkodhatik alattvalóira, mivel ezek a folytonosan új sertések
miatt nem lehetnek iránta bizalommal. Ezért a sértéseket egyszerre
el kell követnie, hogy kevésbé érezve, kevéssé sértsenek. Ellenben
a jótéteményeket kicsinyenként kell eszközölni, hogy annál jobban
lehessen azokat ízlelni.
Mindenek előtt a fejedelem tigy viselje
magát alattvalói iránt, hogy semmi balszerencsében meg ne változzék,
sem a jóban, sem a gonoszban. Mert ha riehéz időkben beáll a szük
ség, nincs többé időd a gonoszsághoz s a jó, mit teszesz, nem válik
hasznodra, mivel azt tartják, hogy kényszerítve teszed.
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Ki polgárainak jóakarata által lesz hazájában fejedelem, azt
polgár fej edelemnek mondjuk. Hogy ezt a czélt elérjük, nem kell sem
érdem, sem szerencse, hanem csak szerencsés ravaszság. I l y trónra
lépünk vagy a nép kedvezéséből vagy a nagyok kegyéből. A kettő
ellenkező törekvésből származik s ennek abban rejlik alapja, mivel a
nép nem akarja, hogy a nagyok uralkodjanak rajta és hogy azt
nyomják. A nagyok éppen ezt akarják. Ezen ellentétes kívánságok
eredményezik vagy a fejedelmet, vagy a szabadságot, vagy a féktelenséget. A fejedelem uralkodását vagy a nép vagy a nagyok hozzák
be. Ha a nagyok látják, hogy a néppel nem bírnak, kebelökből egyet
minden tekintélyökkel felruháznak s fejedelmökké teszik, hogy árnyé
kában kívánságaikat kielégítsék. A nép is, ha látja, hogy a nagyoknak
ellen nem állhat, egyet ruház fel tekintélyével s fejedelemnek teszi,
hogy hatalma által védve legyen. Ki a nagyok segélyével j u t a trónra,
nehezebben tartja fenn magát, mint az, ki a nép támogatása által
emelkedik oda. 0 fejedelem sok oly férfi között, kik hiszik, hogy vele
egyenlők, kik fölött tehát sem nem uralkodhatik, sem őket akarata
alá nem hajthatja. Ki ellenben a nép kegye által lett fejedelem, az
egj'edül áll és senki vagy kevesen vannak körülötte, kik nem készek
neki engedelmeskedni. Nem is lehet a nagyokat tisztességes módon
kielégíteni és úgy, hogy másokat meg ne sértsünk. Ellenben a népet
lehet, mert a nép czélja sokkal tisztességesebb mint a nagyoké. Ezek
el akarják a népet nyomni, a nép nem akar elnyomatni. Meg kell
jegyezni, hogy a fejedelem sohasem nyerheti meg magának az ellen
séges érzületű népet, mivel igen számos, ellenben a nagyokkal ez
könnyebben sikerül, mivel kevesen vannak. A legrosszabb, mire a
fejedelemnek egy ellenséges indulatú néppel szemközt el kell készülve
lenni, az, hogy őt elhagyja. Az ellenséges érzületű .nagyok részéről
pedig az a veszély fenyegeti őt, hogy felkelnek ellene. Mivel tovább
látnak és ravaszabbak, mint a nép, korán arra gondolnak, hogy magu
k a t biztosítsák s a körül keresnek érdemeket szerezni, kiről hiszik,
hogy győzni fog. A fejedelem kénytelen mindig a néppel élni, a
nagyok nélkül el lehet, mivel mindennap emelhet és buktathat. A na
gyokat két tekintetből lehet vizsgálni. Ok vagy úgy cselekszenek, hogy
hozzád és szerencsédhez csatlakoznak vagy nem. Kik hozzád csatlakoznak
és nem rablóvágyók, azokat tisztelned és szeretned kell. Azokat, kik
nem csatlakoznak hozzád, ismét két szempontból lehet tekinteni. Ok így
cselekesznek, vagy mivel hiányzik náluk a bátorság s ekkor fel kell
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őket használni, különösen a jó tanácsadókat, mert a szerencsében becsü
letet vallasz velük, a szerencsétlenségben nem kell tó'lük tartani. De
ha szánt-szándékosan és nagyravágyó okokból nem csatlakoznak hoz
zád, ez annak jele, hogy nem rád, hanem magukra gondolnak. Ezek
től a fejedelem őrizkedjék, mintha nyílt ellenséggel volna dolga, mert
a szerencsétlenségben mindig azon lesznek, hogy őt megbuktassák.
Ha tehát valaki a nép kedvezéséből lesz fejedelem, igyekezzék a nép
jóindulatát megtartani, mi annál könnyebb, mivel a nép nem kíván
mást, mint hogy el ne nyomassék. Be ha a nagyok által, a nép akarata
ellen lesz valaki fejedelemmé, a népet kell mindenek előtt megnyernieEz is könnyen megy, ha pártját fogja. Az emberek ugyanis, ha attól
kapnak jót, kitől csak rosszat vártak, annál inkább lesznek neki, mint
jóltevőjöknek, lekötelezve. A fejedelemnek mindig szüksége van a népre,
különben ha dolgai rosszul mennek, nem tud magán segíteni. A polgári
fejedelmeket mindenkor veszély fenyegeti, ha a korlátlan hatalomra törekesznek. Ezen fejedelmek vagy maguk uralkodnak vagy a hivatalnokok
által. Utolsó esetben állásuk gyengébb és veszedelmesebb, mert egészen
azon polgárok akaratától függnek, hiknek kezében vannak az állam
hivatalok. Ezek különösen a balszerencse napjaiban könnyen elvehetik
országaikat, midőn fellázadnak ellenök vagy nem engedelmeskednek
nekik. A fejedelemnek a veszély napjaiban nincs többé ideje a korlát
lan hatalomhoz folyamodni, mert az alattvalók, kik megszokták a
tisztviselőktől venni a parancsokat, a vihar idejében nem hajlandók
neki engedelmeskedni s veszedelmes időkben olyan emberei nem lesz
nek, kikben megbízhatik. Ahhoz sem szabhatja magát, mi a béke idején
történt, midőn a polgárok rászorulnak. Midőn a halál távol van,
mindenki ígér, mindenki megakar érte halni, de a balszerencsében midőn
a trónnak van szüksége a polgárokra, olyanok kevesen találkoznak.
A bölcs fejedelemnek oly eszközről kell gondoskodni, hogy a polgárok
minden helyzetben, minden viszonyok között érezzék kormányának
szükségét. Akkor, mindig hűk lesznek.
Azt is kell vizsgálni, hogy egy fejndelemnek oly nagy állama
van-e, hogy szükség esetében maga segíthet magán vagy idegen olta
lomra szorul. Azon fejedelmek maguk segíthetnek magukon, kik
emberekben és pénzben gazdagokiévén, egy jókora sereget állíthatnak
ki s mindenki ellen csatakészen vannak; ellenben idegen segedelemre
s
zorul, ki az ellenséggel nem mérkőzhetik, hanem a vár falai mögött
k eres menedéket. E k k o r nincs egyéb hátra, mint a székvárost meg-
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•erősíteni, a szükségesekkel ellátni. Kinek megerősített városa van s
ki alattvalóival jól bánt, nem könnyen fog megtámadtatni. A nehéz
vállatokba nem szeretnek az emberek belekapni. Azon ellenvetésre,
hogy a nép, melynek a városon kivül fekvő földjeit az ellenség el
pusztítja, a fejedelemtől elpártol, politiko-psychologiai okokkal felel.
Végre szól az egyházi fejedelemségekről. Ezekhez vagy az érdem,
vagy a szerencse által jutunk el. Azok megtartásához sem az egyik,
sem a másik nem kell. Ezek támasza a vallás régi intézvényei, melyek
oly hatálylyal bírnak, hogy az egyházi fejedelmeket a trónon meg
tartják, éljenek és cselekedjenek bármiképpen. Nekik vannak államaik
•és nem védelmezik, vannak alattvalóik és nem kormányozzák azokat,
senki azokat tőlük el nem veszi s az alattvalók, kiket ők nem
kormányoznak, nem gondolnak arra, hogy kormánypálczájuk alól
felszabaduljanak, de ezt nem is tehetik. * Ezek az egyedül biztos
és boldog fejedelmek. Minthogy magasabb hatalom által vezettetnek,
melyhez az emberi szellem el nem ér, Machiavelli erről nem szól,
mert mivel az Isten által felemeltetnek és ientartatnak, róluk elmél
kedni akarni az ember részéről merészség volna. Azon lehető kér
désre, honnan szerzett az egyház ily nagy világi hatalmat, hogy a
franczia király is fél tőle, holott VI. Sándor előtt Itália hatalmasságai,
sőt a kisebb bárók is az egyház világi hatalmát kevésre beesülték,
Machiavelli azt feleli, hogy V I I I . Károly hadjárata előtt Itália a
pápa, a velenczeiek, a nápolyi király, a majlandi herczeg és Florencz
uralkodása a l a t t állott. Ezen hatalmakra két dolog gondja nehezedett,
hogy idegen a sereg élén ne jöjjön be Itáliába és hogy egyik se na
gyobbítsa a maga országát. Legtöbb gondot szerzett nekik a pápa és
Velencze. VI. Sándor megmutatta, hogy mennyit tehet egy pápa, ha
pénze és katonája van. A valentinoi herczeget és a francziák hadjá
r a t á t felhasználván, nevezetes dolgokat vitt véghez. Neki nem volt
szándéka az egyházat, hanem fiát hatalmassá tenni, mégis minden, mit
t e t t az egyház hatalmát növelte, mert halála és a herczeg bukása
után minden fáradalmainak az egyház lett örököse. Következett I I .
Július, ki az egyházi birtokot Römagnával nagyobbítva vette át,
Róma bárói meg voltak alázva, kiegyengetve az út a kincsek gyűj
téséhez, Velenczét a pápa megalázta, a francziákat Itáliából kiűzte.
Mindez nagy dicsőségére sikerült neki, mert mindezt t e t t e az egyház
* Machiavelli óta nagyot változott a világ.
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nagyobbítására és nem családja javára. í g y X. Leo pápa szentsége az.
egyházat nagyon hatalmasnak találta s lehet reményleni, hogy vala
mint azon férfiak az egyházi államot fegyver által nagyobbították, ő
erényei és sok jeles tulajdonai által a szent széket nagygyá és tiszte
letre méltóvá fogja tenni.* Az egyházi államokon kivűl a többi államok
nem oly szerencsések, ezeknek törekedniük kell, hogy magukat poli
tikai okossággal kormányozzák és fegyverrel védelmezzék.
Fegyveres erő.
Eddig.azon eszközökről és utakról szólott, hogy a különféle feje
delemségeket mikép lehet megszerezni és fentartani, most arról érte
kezik, hogyan kell azokat védelmezni. Egy fejedelemre nézve szükségképeni, hogy hatalmának jó alapja legyen, másképen okvetlenül meg
bukik. Minden államnak fó'alapja a jó törvények és a jó fegyverek..
Ott nem lehetnek jó törvények, hol nincsenek jó fegyverek, de hol jó'
fegyverek vannak, ott a törvényeknek már csak ezért is jóknak kell
lenni. I t t csak a fegyverekről beszél. A fegyverek, melyekkel a feje
delem a maga országát védi, vagy saját fegyverek, vagy zsoldosok,
vagy segédseregek, vagy vegyesek. A zsoldosok és segédseregek ha
szontalanok és veszélyesek. Ha trónodat a zsoldosokra alapítod, az
sohasem áll biztosan, mert azok egyenetlenkedők. nagyravágyók, fegyel
metlenek, erősek barát, gyávák az ellenség ellen, Istentől nem félnek,
emberek iránt hűséget nem ismernek. Bukásod addig nem áll be, míg
nincs ellenséged, béke idején általok, a háborúban az ellenség által
pusztíttatol. Ennek oka, hogy más szeretet nem köti őket hozzád,
mint a zsold, mely nem elegendő, hogy érted halljanak. Ok addig
akarnak katonáid lenni, míg nem háborúskodol, de a mint a háborá
kiüt, szétfutnak, vagy haza mennek. Machiavelli Itália romlását a zsol
dosoknak tulajdonítja, V I I I . Károly I t á l i á t mintegy séta közben
ezért foglalta el. Azoknak, kik azt állították, hogy ennek oka saját
bűneink, igazuk van, noha nem éppen azon vétkek, melyekről szólot
tak, hanem azok, melyeket ő (Machiavelli) adott elő. Azok fejedelmi
bűnök voltak s a fejedelmek lakoltak értök. Ha a zsoldosok hadvezérei
jeles emberek, nem bízhatsz meg bennök, mert saját nagyságra törek
szenek és el fognak nyomni. Ha pedig a hadvezér nem vitéz, vele
együtt megsemmisülsz. A fejedelem maga legyen a hadvezér,** a köz* Más hangon szól X. Leóról mint az előbbi pápákról..
** Ez ma már ritkán lehet.
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társaság pedig küldjön az ellenségre megbízható jeles embert. A ta
pasztalás tanítja, hogy csak a felfegyverzett fejedelmek és köztársa
ságok tesznek nagy haladást, ellenben a fogadott fegyverek mindig
romlást hoznak. A segédfegyverekre sem támaszkodhatik az, ki trón
j á t biztosnak akarja látni. A segédcsapatok annak hatalmába ejtenek,
ki neked segített. Azon következtetést vonja le, hogy a trón csak
akkor biztos, ha saját fegyverei védik. A bölcsek mindig azon véle
ményben voltak, hogy semmi sem oly gyenge és romlandó, mint azon
hatalom, mely nem áll saját alapján. Saját fegyvereid, saját alattvalóid,
polgáraid. A fejedelemnek ne legyen más gondolata és gondja, mint a
hadügy. Ez illik az uralkodóhoz. Fejedelmek, kik inkább az élvre,
mint a fegyverre gondoltak, elvesztették trónjukat. A fegyvertelen
fejedelmet kevésre becsülik, mi oly gyalázat, melytől neki őrizkednie
kell. A fejedelem soha se szűnjék meg magát a fegyverben gyakorolni.
Machiavelli szerint az állam főereje a katonaságon alapszik. Ezen
gondolat politikai munkáin mindenütt keresztülcsillámlik, mert fő
dolog az ellenséget visszaverni és az alattvalókat féken tartani.
Fegyveres erő és politikai okosság nélkül az állam nem tarthatja fenn
soká magát.
A fejedelem tulajdonságai.
Könyvében egy főpont azt vizsgálni, hogy a fejedelem mint
viselje magát alattvalóival és szövetségeseivel szemközt. Maga mondja,
hogy e tekintetben eltér másoktól. Sokan képzeltek magoknak köz
társaságokat és fejedelmeket, minőket a valóságban soha senki sem
látott. Nagy a különbség az ember között, a mint van és az ember
közt, a milyennek kell lennie. Ki nem ügyel arra, mit tesz s azzal
foglalkozik, mit kellene tennie, az inkább romlásán, mint fentartásán
dolgozik. Valóban olyan embernek, ki mindenben erényes akarna lenni
annyi ember között, kik nem azok, tönkre kellene mennie. Hogy
tehát a fejedelem a trónon fentartsa magát, tanulnia kell nem eré
nyesnek lenni. Machiavelli nem akar eszményi fejedelemről szólani,
hanem tartja magát a valósághoz.
Minden ember, kivált a fejedelmek, kiknek magas állása az emberek
figyelmét magára vonja, alá vannak vetve mások ítéletének, tehát a
dicsérésnek és a gyalázásnak. A fejedelem főtulajdonságai körülbelül
a következők : adakozás, fösvénység ; pazarlás, rablásvágy; szelídség,
kegyetlenség ; hűség, hitszegés; erő, bátorság ; gyengeség, kislelkűség;.
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nyájasság, gőg ; szűziesség, bujaság; egyenesség, ravaszság; engedé
kenység, kegyetlenség; komolyság, könnyelműség; vallásosság, hitet
lenség. Mindenki be fogja vallani, hogy dicséretre méltó dolog, ha egy
fejedelem az említett tulajdonságokból csak a jókkal birna, de mivel
az emberi természet meg nem engedi, hogy azokat mind bírja, a feje
delemnek oly okosnak kell lenni, hogy kerülje azon bűnök gyaláza
tát, melyek koronáját elrabolhatnák. A többiektől is a lehetőségig
•óvakodjék. Ha pedig nem lehet, azzal sokat ne törődjék. A fejedelem,
ha az adakozás hírében akar állani, kénytelen lesz népét nagyon ter
helni, mi őt u t á l t t á teszi. Minthogy adakozása által sokakat megsér
t e t t s csak keveseket ajándékozott meg, érzi, hogy a veszedelem szélén
.áll, s ha most más u t a t vág be, a fösvénység gyalázatába esik. Mint
hogy a fejedelem az adakozást nem gyakorolhatja úgy, hogy az el
ismertessék, ne gondoljon vele, ha fösvénynek tartatik. Idővel őt adakozóbbnak fogják tekinteni, ha látják, hogy takarékossága mellett
jövedelmeivel kijön, a nélkül, hogy e miatt népét terhelné. í g y min
denkitől bőkezűnek fog tartatni, kiktől semmit sem vesz el, ezek pedig
sokan vannak, fösvénynek csak azok részéről, kiknek semmit sem ad
s ezek kevesen vannak. A fejedelem ad vagy a maga s alattvalóinak
vagyonából vagy idegen vagyonból. Első esetben legyen fösvény,
másik esetben adjon tele kézzel. A fejedelemre nézve, ki hódító hábo
rúkat visel, melyek zsákmánya a pénztárt megtölti, ki az idegen
vagyonnal kénye szerint rendelkezik, az adakozás szükséges — kato
nái végett. Azzal, mi nem a tied és alattvalóidé, lehetsz bőkezű, saját
vagyonod pazarlása ártalmas. Semmi sem emészti magát fel úgy, mint
a bőkezűség. Ha azt gyakorlód, elveszted gyakorlásához az eszközt
s vagy szegény leszesz és megvetett vagy, hogy a szegénységtől mene
külj, rabolni "vágyó és gyűlölt, pedig egy fejedelemnek el kell azt
kerülni, hogy őt ne kicsinyeljék és ne gyűlöljék. A fejedelemnek
kívánnia kell, hogy őt a világ kegyelmesnek, szelídnek tartsa és ne
kegyetlennek. De a kegyelmesség ne legyen rosszul használva. Borgia
Caesart kegyetlennek tartották, de kegyetlensége Romagnában helyre
állítta a rendet. Szorosan véve a dolgot, ő emberibb volt, mint a
iiorencziek, kik Pistoját a pártök által semmivé tették. A fejedelem
:a kegyetlenség gyalázatával ne gondoljon, ha akarja, hogy alattvalói
egységben és engedelmességben tartassanak, kevés elrettentő példa
által kegyelmesebb lesz, mint azok, kik sok kegyelmesség által a
rendetlenséget engedik elharapódzni. Machiavelli azt kérdi, jobb-e, ha
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a fejedelmet szeretik, mintha félnek tőle, vagy megfordítva. Minthogy
a kettőt nehéz egyesíteni, sokkal biztosabb, ha félnek tőle, mintha
szeretik. Az emberek általában ingadozók, önzők, hálátlanok, tettetők.
a veszedelemben elhagynak, ők kevésbé óvakodnak attól egy szeretett
fejedelmet megsérteni, mint olyat, kitől félnek, mert a szeretet a köte
lesség kapcsai által tartatik fenn és mivel az emberek rosszak, ezen
kapocs megszakad, ha van kilátás a saját előnyre. Ellenben a félelem
fentartható a fenyegető büntetés által, mert ettől az emberek mindig
félnek. De féljenek a fejedelemtől oly módon, hogy őt ne gyűlöljék,
noha nem szeretik. Ezt elérheti, ha alattvalóinak vagyonát és nejeiket
nem kívánja. Ha kényszerítve volna azok élete ellen eljárni, tegye
«zt törvényes úton, különösen ne kívánja más vagyonát, mert az
emberek hamarább felejtik el atyjok halálát, mint vagyonuk elvesztését.
Dicséretes dolog, ha a fejedelem megtartja szavát. Mindamellett
a tapasztalás azt mutatja, hogy az új fejedelmek nagy dolgokat vittek
véghez, kik adott szavukat éppen nem t a r t o t t á k meg, ármány által
az emberek fejeit megzavarták s legyőzték azokat, kik egyenes úton
j á r t a k ; ellenben azok dolgai rosszul mentek, kik a kötelességhez szo
rosan ragaszkodtak. Kétféle harcz van, törvények és erőszak által.
Az első az ember, a másik az állat módja. Minthogy a fejedelem
kénytelen az embert és állatot ügyesen játszani, válassza a rókát és
az oroszlánt, rókát, hogy a kelepczét felismerje, oroszlánt, hogy a
farkasokat elriassza. E g y okos uralkodó tehát szavát meg nem tart
hatja és nem is kell neki megtartani, ha az kárt hoz neki s az okok,
melyek őt az ígéretre bírták, többé nem léteznek. Ha az emberek
mindnyájan jók volnának, ezen szabály nem állana, de minthogy az
emberek gonoszak s szavukat meg nem tartják, erre irányukban te
sem vagy kötelezve. E g y fejedelem mindig fog jó okokat találni,
hogy a hitszegést szépítse. A tettetésben és a képmutatásban legyen
mester.
Tehát egy fejedelemre nézve nem szükséges, hogy minden fenn
említett tulajdonságokkal bírjon, de szükséges, hogy látszassék azokkal
bírni. Machiavelli azt meri mondani, ha birja azokat és mindig hű
marad hozzájuk, azok károsak, ha látszik azokkal bírni, azok haszno
sak. Különösen egy új fejedelemnek, hogy trónját megtartsa, g y a k r a n
kell a hűség, az emberszeretet és a vallás ellen cselekedni. 0 neki
mindig készen kell lenni a szél irányában forogni. A jótól el ne
térjen mig lehet, de ha kell, tegye meg a rosszat. Nagy gondot for-
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dítson, hogy szó ki ne röppenjen a száján, mely ne volna teli a fent
említett öt jó tulajdonságokkal. Semmi sem oly szükséges, mint azon
látszat, hogy ő azokat mind birja. Mindenki látja, minek lenni látszol.
Kevesen látják be, mi vagy valójában s ezek nem mernek ellenmon
dani a sokak véleményének, kik a trón felségének pártolói. Az emberek
cselekedeteinél különösen a fejedelmeknél, kiknek nincs birájuk, csupán
a sikerre vagyunk tekintettel. A fejedelemnek csak arra kell ügyelni,
mikép t a r t s a meg országát. A tömeget mindig elragadja a látszat és
a dolog sikere, pedig a világon alig van más, mint a tömeg, pórság
s azon kevesek csak akkor mernek, ha a sokaságnak nincs támasza.
A fejedelemnek mindent kell kerülni, mi őt utálttá és gyűlöltté
teheti. Gyűlöltté teszi őt, ha alattvalóinak vagyonához vagy nejeikhez
nyúl. Utálttá lesz, ha változékonynak, könnyelműnek és gyengének,
kislelkűnek, határozatlannak tartatik. A tisztelt fejedelem ellen nem
könnyen esküsznek össze, a külföldiek nehezen támadják meg, ha azt
hajlják, hogy jeles férfi és övéitől tiszteltetik. A fejedelemnek kettőtől
kell félni: befelé saját alattvalóitól, kifelé a külföldi hatalmaktól..
Ezek ellen védi magát jó fegyverekkel s jó szövetségesek által. Jó
szövetségesekre mindig számolhat, ha vannak jó fegyverei. Ha a kül
ügyek szilárdul állanak, a belügyek is jól fognak állani, kivéve, ha
összeesküvésektől lehet tartani. Ha a külügyek nem ingadoznak, az
alattvalók részéről, csak titkos összeesküvésektől lehet félni. Ezek ellen
a fejedelem biztosítva van, ha nem gyűlöltetik, nem utáltatik. Ha a
fejedelmet a nép szereti, senki sem lesz oly vakmerő, hogy ellene
összeesküdjék.
A fejedelem legfontosabb feladata, hogy a nagyokat kétségbe
ne ejtse és hogy a népnek kedvezzen. Mivel a római császárok tör
ténete, kik közül többen a seregre támaszkodtak, az ellenkezőről tesz
tanúságot, a császárok történetét hosszasabban fejtegeti s mutogatja,
hogy azok viszonyai mások voltak, mint az újkori fejedelmeké. A csá
szárok függtek katonáiktól s ha ezek kapzsiságát ki nem elégítették,
életük mindig veszélyben forgott. A mai uralkodók, a szultánt kivéve,
függnek a néptől. A mostani fejedelemnek úgy kell uralkodni, hogy
a nagyokat kétségbe ne hozza, a népről pedig úgy gondoskodjék, hogy
állapotával meg legyen elégedve. í g y van ez minden jól rendezett
államban, minő p. o. Francziaország. Machiavelli dicséri különösen a
parlament intézvényét. Ki ezt behozta, jól ismerte egyrészről a nagyok
túlkapásait és gőgjét s belátta, hogy őket féken kell tartani, más
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részről, hogy a nép gyűlöli őket. Hogy a népet a nagyok ellen bizto
sítsa és a királytól eltávolítsa azon rossz eredményeket, melyek őt a
nagyoktól fenyegették, ha a népet pártolja, egy harmadik birót hozott
be, mely a nagyokat korlátok között tartja s a népet védelmezi a nél
kül, hogy a király e miatt szenvedne. Ez volt a király és a birodalom
biztossága végett behozott legjobb rendszabály. A fejedelmek a kemény
rendszabályokat tegyék meg mások által, ellenben a kegyelmet maguk
osztogassák. Továbbá úgy következtet, hogy a fejedelem a nagyok
irányában tanúsítson kellő figyelmet, a nélkül, hogy a népben a gyű
lölséget felköltse s ez a nagy tévedés alapja azok részéről, kik be
nem látják, hogy a mai uralkodók a népre támaszkodnak és mégis
saját alattvalóikat nem akarják felfegyverezni azon félelemből, mivel
azt gondolják, hogy ezek ellenségeik s nem értik azt, hogy saját
katonáik az egyedüli eszköz az ő védelmökre. De ha egy fejedelem
új államot hódít meg, mely mint tag a régi államba bekebeleztetik,
akkor azt le kell fegyverezni, kivéve azokat, kik a hódításnál pártján
voltak. Idővel azonban ezeket is tegye elpuhultakká s úgy intézked
jék, hogy az egész hadi erő saját katonáiból álljon, kiket öröklöttországában tartott.
A fejedelmi tekintély megszerzéséről.
Semmi sem szerez a fejedelemnek nagyobb tekintélyt, mint nagy
vállalatok, hogy alattvalói előtt úgy álljon, mint r i t k a minta. Példa
rá katholikus Ferdinánd. E z t új fejedelemnek lehet tekinteni, mert jelen
téktelen királyból hír és dicsőség által első fejedelme lett a keresztyénségnek. Tettei mind nagyok voltak. Az 5 tettei, vállalatai mind
úgy következtek egymásból, hogy nem engedtek az embereknek időt
ellenük dolgozni. A fejedelem mindenek előtt törekedjék minden csele
kedeteinél a kitűnő nemeslelkű férfiú hírébe jutni. De hogy lesz nagy
lelkű, ha megengedi neki, hogy csaljon, rászedjen, kegyetlenkedjék ?
Továbbá azt mondja, hogy a fejedelem tiszteltetik, ha határozottan
egy hatalom mellett nyilatkozik a másik ellen. Ily eljárás mindig
hasznosabb, mint ha semleges marad. A győző nem akar gyanús bará
tokat, kik őt a szerencsétlenségben nem támogatják. A legyőzött nem
vesz fel, ha fegyveres kézzel nem akartál sorsában részt venni. Az
okosság azt kívánja, hogy mindig a kisebb bajt válaszszuk. Erre követ
kezik egynehány sor, miről Machiavelli egyetlen egyszer szól, mi nem
háború és nem politika. Azt mondja, hogy a fejedelemnek a polgáro-
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k a t buzditania kell, hogy foglalatosságaikat és üzleteiket, a kereske
dést, az ipart, a földmivelést békével folytassák, hogy azt, mit szerez
tek, bátran élvezzék s birtokaik mivelését azon félelemből, hogy azo
kat elveszíthetik s a kereskedést az új adók félelme miatt el ne
hanyagolják. Többet a társadalmi jólétről, haladásról nem szól. A poli
tika és a hadászat miatt minden egyébnek háttérbe kell vonulni.
Az uralkodó minisztereiről.
A fejedelemre nézve nem kis fontosságú minisztereinek meg
választása. A fejedelem belátását környezetéről lehet megismerni.
Első hibája, ha rossz minisztereket választ. Van háromféle értelem :
az egyik magától felfog; a második megkülönbözteti, mit a másik
felfogott; a harmadik sem magától fel nem fog, sem azt, mibe más
behatott. Az első legjelesebb, a második jeles, a harmadik semmi.
Miként ismerheti meg a fejedelem a minisztert, ahhoz egy ismérv van,
mely soha nem csal. Ha a miniszter inkább magára gondol, mint
reád, s ha minden cselekedeteiben a maga hasznát tartja szem előtt,
ez rossz miniszter és soha sem lehet benne bízni. Másrészről a feje
delem is becsülje meg jó miniszterét; tegye őt gazdaggá, kötelezze le
magának úgy, hogy a miniszter se gondoljon másra, mint urára. De
a fejedelem kerülje a hízelgőket, az udvaroknak ezen pestisét. Azt se
engedje meg, hogy mindenki mindent elmondhasson, de válaszszon
maga mellé bölcs embereket, kik mindenről megmondják neki az igazat,
miről őket kérdezi, azután maga határozzon s annál szilárdul meg
maradjon. Kettős gyalázat éri azon fejedelmeket, kik esztelenségök
miatt vesztik el az uralkodást. Korunkban az itáliai fejedelmek
elvesztették országaikat, mivel nem voltak saját katonáik, mivel sem
a népet, sem a nagyokat nem tudták megnyerni. Ok tehát csak
magukat vádolhatják.
Emberi dolgokban a szerencse.
Sokan azon véleményben vannak, hogy a világot a szerencse és
az Isten kormányozza, hogy az emberi ész az események folyása ellen
semmit sem tehet. Ebből azt kellene következtetni, hogy ne igen
erőltessük meg magunkat, hanem a sors által engedjük magunkat
vezettetni. Machiavelli az emberi szabadság mellett szól, s azt hiszi,
hogy a szerencse cselekedeteink csak egy része felett rendelkezik,
másik része felett akaratunk. A sors ott mutatja a maga hatalmát,
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hol nincs rendezett erő, mely neki ellentállhasson. A fejedelem, ki csak
a változó szerencsére támaszkodik, el fog veszni. Szerencsés az, kinek
cselekedete az időnek viszonyaiba beillik; szerencsétlen az, kinek
eljárási módja ellenkezik a korral. A vizsgálódásokban azt mondja,
hogy az emberek a sors szálait összeszőhetik, de szét nem szaggat
hatják. Mindamellett az ember soha el ne hagyja magát, semmi
szorult helyzetben, semmi szükségben el ne veszítse reménységét és
fejét. Machiavelli mindig felteszi az egyéni szabadságot, mi nem is
lehet máskép oly írónál, ki a politikai szabadságnak lelkes hirdetője,
mert politikai szabadság nincs, ha az egyéni szabadságot fel nem
teszszük.
Felszólítja, hogy Itáliát a barbároktól meg kell menteni.
Machiavelli az eddig mondottak után fontolgatja, hogy Itália
mostani viszonyai egy új fejedelmet dicsőséggel környékezne tik-e s
hogy az alkalom nyujthat-e egy bölcs és vitéz fejedelemnek anyago
hogy annak oly iij formát adjon, mely neki dicsőséget, Itália népének
pedig boldogságot hozzon. Azt találja, hogy a körülmények ehhez
a legkedvezőbbek. Ha szükséges volt a persák elnyomatása, hogy
Cyrus lelki nagyságát kitüntethesse: hogy az itáliai szellem nagyságát
felismerjük, szükséges volt, hogy Itália mostani helyzetébe taszíttatott,
hogy el van pusztítva, kifosztva, összemarczangolva. Itália kész a
zászlót követni, melyet egy férfi fog lobogtatni. És Machiavelli i t t a
Medici-házhoz fordul s azt mondja, hogy ez érdemeinél és szerencsé
jénél fogva Isten és az egyház által kegyelteivé, ezen munkára
vállalkozhatnék, ha a nagy férfiak t e t t e i t czélúl tűzi ki magának.
Noha azon nagy férfiak ritka, csodálatos jelenségek voltak, mégis
emberek voltak. Az ő vállalatuk nem volt igazságosabb, mint Itáliáé,
s az Isten nem kedvezett nekik jobban, mint a Medicieknek. I t t van,
a legnagyobb igazságosság, mert a háború igazságos, ha szükségképeni,
s a fegyver jámbor, ha az az utolsó remény. Megvan Itáliában a
legnagyobb akaratkészség, a nehézség nem lehet nagy, ha a Mediciek
azon férfiak előképeit utánozzák, kiket ő nekik mutatott. Az Isten
nem akar mindent tenni, hogy a szabad akaratot és a dicsőségnek azon
részét, mely minket megillet, el ne vegye. Itáliában nem hiányzik az
anyag, mely minden formát felvehet. Az olaszok ügyességben és szel
lemben elől járnak, de szükséges, úgymond, hogy herczegséged (Medici
Lőrincz) saját fegyvereivel lássa el magát, mert ezeknél nincsenek
hűbb és jobb katonák. Machiavelli szellemben már látja Itália sza-
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badítóját megjelenni, s ezen reménytől és örömtől elragadtatva, fel
kiált : «Ki nem mondhatom, minő szeretettel fogadnák őt Itália
minden országai, kik az idegenek árja alatt szenvedtek, minő
bosszuszomjjal. minő állandó hűséggel, minő könyekkel! Vállalja
el tehát herczegséged háza ezen küldetését azon bátorsággal, azon
reménynyel, melylyel az igazságos ügyet elvállalják, hogy zászlója
alatt hazánk megdicsőíttessék.))
A fejedelem lényeges tartalmát előadtuk; az oly világosan szól
hozzánk, hogy itt a részletes magyarázat fölösleges, s azért csak az
alaphibára leszünk tekintettel. Machiavelli szerint az ő fejedelmének
meg kell ragadni azon eszközöket, melyekkel a renaissance korabeli
elkerülhetetlen despotismus a társadalmat a középkortól megszabadítja
s az új államnak alapjait leteszi. Ez a gyakorlati czél, melyet Ma
chiavelli szem előtt tart, különösen Itáliára gondolván. Ezen magasabb
szenv és idea nélkül soha meg nem alkotja nevezetes művét, úgy
semmi esetre sem, ha munkája csak egy a Mediciek kegyét megnyerni
akaró supplicatio. Midőn munkájával készen volt, akkor gondolt rá, jhogy
belőle hasznot húzhat, ha azt a Medicieknek ajánlja, mert a szegény
ségtől, melynek nyomását ő, a tudományos ember, nagyon érezte,
minden áron óhajtott szabadulni.
A leirt fejedelem lényegileg olasz, de a renaissance kor nagy
uralkodóinak jellemével felruházva. Annak tyrannak kell lenni, ha a
hazát megszabaditani és egyesíteni akarja. I t t még jobban hevül az
egységes Itáliáórt, mint a vizsgálódásokban. Maga mondja, hogy ő az
igazságot úgy akarja előadni, mint azt a valóságban találta. Az
akkori valóságot úgy találta, hogy az, ki mindenben erkölcsileg akar
cselekedni, oly tömeg között, mely az erkölcsiséggel nem gondol, tönkre
kell jutnia. Ezen hű rajz által tulajdonképen a maga korát és saját
magát vádolta be a világ előtt. Szerinte az uralkodónak alkalmilag
tudni kell rosszul is cselekedni, s nem kell azon bűnök gonosz hírétől
aggodalmasan őrizkednie, melyek nélkül az uralkodást nehezen lehet
megtartani. Azt tapasztalta, hogy azon fejedelmek, kik a hittel és a
hűséggel keveset gondoltak, s értettek hozzá, ravaszsággal és ármánynyal az embereket elbolondítani, megcsalni, nagy dolgokat vittek
véghez s végre legyőzték azokat, kik becsületesen cselekedtek. A. poli
tikában káros dolog, mindig becsületesnek lenni, de az nagyon hasznos,
becsületesnek, jámbornak, emberségesnek, jónak látszani. I t t a bűn,
az aljasság gyakorlati eredményei miatt abfolváltatik: jogosnak

449

MACHIAVELLI FEJEDELME

mondatik k i ; ellenben az erény üres kézzel kénytelen visszavonulni, s
ezenkívül mint együgyű, még ki is gúnyoltatik. Az őszinte, egyenes,
becsületes ember a politikában nem boldogul; ellenben ki magát
tettetni s a hazug szin alatt önző érdekeit előmozdítani tudja, tekintély
ben és becsülésben részesül. í g y a politikai corruptiónak ki van tárva
a kapu. Elborzadunk az ilyen tantól, azt utálatosnak tartjuk, pedig
Machiavelli tapasztalta, megfigyelte, hogy az emberek ilyenek. De
ebből azt is világosan lehet látni, hogy egy romlott kor tapasztalati
tényeiből, általában pusztán a tapasztalás útján lehetetlen politikai
rendszert felépíteni. A fejedelemnek személyes jelleme ez iratban egészen
háttérbe szorul; ő csak annyiban jő tekintetbe, mennyiben az állam
feje és megszemélyesítője. De a fejedelem is ember, s noha a politikai
cselekvésnek önálló becse van, az az egyes emberek cselekedete s
személyes jellemét cselekedeteiből lehetetlen kivetni. I t t még inkább
kitűnik, hogy Machiavelli a privát erkölcsiséget a politikától egészen
elszakítja s az állam ideáját egy egyénbe foglalja össze, mert az csak
képzelt egyén, kiből a személyes tulajdonságok kivettetnek. Ezen
egyénben a politikus megöli a magánembert; pedig mit Machiavelli az
egyikről mond, az könnyen tulajdonítható a másiknak, mi folytonosan
zavart okoz. Hogy a fejedelem személyes tulajdonságai végképen
elenyésznek, ez csak következménye Machiavelli azon felfogásának,
hogy ő csak az állam hatalmát és nagyságát tartja szeme előtt. Ennek
folytán az egyes ember, jogaival és érdekeivel, háttérbe lép. Azon
felfogásnak egyik eredménye, hogy Machiavelli gyönyörködik azon
gondolatban, hogy a személyes erény és a politikai képesség egészen
különböző dolgok, s meg akar minket győzni, hogy egy gazember
politikai tekintetben sokszor mily jól használható, mintha a köz- és aszemélyes tudatnak semmi köze sem volna egymáshoz. Ezért nem
vette észre, midőn a valentinói herczeg tetteit csodálta, hogy ez czélját
sohasem fogja elérni, mivel a gonosz korban is oly botrányt okozott,
hogy előbb vagy utóbb művének össze kellett dűlni, mert ő és atyja,
minden ravaszság, minden értelmi él mellett az emberi tudatot mélyen
megsértvén, homokra építettek.
Machiavelli törekedett új tudományt, új politikai t a n t megal
kotni, de arra nem gondolt, hogy műve rendszeres legyen s ilyennek
megalkotására nem is volt képesítve. Tudományos gondolatainak
egységét gondolkodásában, abban, miképen kell az államot felfogni
hogyan kell a politikus viselkedését megítélni és a módszerben kell
Magy. Phil. Szemle. VIII. évf. VI. füzet.
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keresni. A «fejedelem» sem tulajdonképeni rendszer, mégis van benne
egy alapgondolat, s ez az ó és az új államalapítókban meg van szemé
lyesítve. Machiavelli a maga alapgondolatát szeretné a Mediciekre
mintegy ráerőszakolni s Lőrinczben fejedelmének tiszta képét, Itália
egyesítőjét és szabadítóját látni. A gondolat Machiavellinek csak álmavolt, mivel Itália akkor egészen a romlásba sülyedt, a Mediciek a
nagyszerű, gondolathoz nem tudtak felemelkedni, a pápai világi hata
lomnak pedig Itáliában és ezen kivül is erősebb gyökerei voltak, mint
hogy valaki csak gondolni is merészelt volna arra, hogy azokat tettleg
kitépje. Mégis a könyv nagy történeti fontossággal bír, mivel ő azt.
látta be, minek később be kellett következni és mivel Európát nagy
ban arra tanította, hogy a középkori állapotokból kiemelkedjék.
A történetírók már megfigyelték volt, hogy Európa a középkori sok
apró kényurak uralmát megunta. Ez u t a t csinált a despotismushoz,
a despotismus pedig nagyban elősegítette a nemzeti egységes államok
képezését. A fejedelem, ki kezdetben az állam fölött áll, hogy annak
hatalom és erőszak által egységet adjon, a végén mégis meglehetősen
egy az állammal. Mi Itáliát illeti, a tények bebizonyították Machia
velli álmának igazságát s most lehet szellemének nagyságát és belátá
sát a távol jövendőbe felfogni és méltányolni. Dante és ő jó magot
hintettek el, melyből századok multával terebélyes fa fejlődött ki, s
ennek árnyékában az olasz nép egyesülten munkálkodik hazája felvirulásán s a jó, igaz és szép közös országának terjesztésén.
Domanovszki Endre.

