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Bár az emberek irigy természete m iatt mindig éppoly veszélyes volt új módot
és új rendet találni, mint ismeretlen vizeket v a g y földeket kutatni, mert az emberek
inkább hajlandók becsmérelni, mint dicsérni a mások tetteit, mégis, mivel az a ter
mészetszerű v á g y hajt és mindig is h ajtott, hogy minden melléktekintet nélkül
tegyem meg mindazt, ami a köz javára szolgál, elhatároztam, hogy új útra lépek,
m elyet előttem még senki sem taposott : ha nehézségekre és bosszúságra is akadok
m ajd ezen az úton, még jutalomra is lelhetek általa, mégpedig azok révén, akik
emberségesen veszik fontolóra fáradozásaimat. S ha szűkös tehetségem, a jelen dol
gokban való csekély jártasságom s az elmúlt dolgok gyenge ismerete kísérletemet
hézagossá és kishasznúvá teszik is, legalább m egnyitják az utat annak számára,
aki nagyobb tehetséggel, mélyebb elmélkedéssel és biztosabb ítélőképességgel betölti
m ajd az én szándékom at; ez pedig, ha nem is hoz számomra dicséretet, minden
bizonnyal nem fog becsmérlést fejemre hozni.
H a meggondolom, mennyi tisztelet övezi a régmúlt korokat és hogy — a sok
példa közül csak ezt az egyet mondom — hányszor vásároltak meg drága pénzen
egy-egy régi szobortöredéket, mert sokan óhajtják a maguk környezetében látni,
vele házukat feldíszíteni, vagy utánoztatni azok által, akik a művészetben gyönyör
ködnek s ez utóbbiak minden tehetségükkel igyekeznek azt minden művükben ki
fejezni ■s ha másrészről azt látom a történelemből, hogy a régi királyságok és köz
társaságok, királyok, hadvezérek, polgárok, törvényhozók és minden más a haza
érdekében fáradozó ember erényes cselekedeteit ma sokkal inkább csodálják, sem
* Machiavelli legmélyebb politikai írása a aDiscorsi sopra la prima deca di Tito Livioo
kevéssé ismert és értékelt Magyarországon. E lső magyar fordítása (Pados János, 1862,
Pest) ma már használhatatlan és könyvészeti ritkaságszámba megy. A z itt közölt részletek
a Barbera-féle nTxitte le Opere» kiadásban a 56— 57, 64— 66, 135 — 137, 154 lapokon
találhatók.
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mint utánozzák, sőt mindenütt annyira menekülnek előlük, hogy abból a régi erény
ből semmi se maradt, akkor nem tehetek m ásként: csodálkozom és szomorkodom
egyszerre. Fájdalmam csak nő, ha látom, hogy az emberek polgári viszályaikban és
betegségeikben még ma is azokhoz az ítéletekhez és orvosszerekhez folyamodnak,
melyeket a régiek hoztak és rendeltek. Mert polgári törvényeink nem mások, mint
a régi jogászok ítéletei, melyek rendbeszedve, megtanítják ítélni a mi jogászainkat;
s az orvostudomány se más, mint a régi orvosok tapasztalatainak sora, melyen a
mai orvosok okulnak. Viszont nincs fejedelem, nincs köztársaság, se hadvezér, se
polgár, aki a köztársaságok berendezésében, az államok fenntartásában, a király
ságok kormányzásában, a hadsereg megszervezésében és a háború lebonyolításában,
az alattvalók megítélésében és a birodalom növelésében a régiek példáját követné.
Meggyőződésem, hogy mindez nem abból a gyengeségből származik, amibe
a mai nevelés döntötte a világot, sem abból a bajból, amibe a nagyratörő henyeség
taszított sok keresztény várost és tartom ányt, hanem inkább abból, hogy az embe
reknek nincsenek igazi ismereteik a történelemről s ezért olvasmányaikból nem tud
ják a történeti események értelmét kifejteni és ízét élvezni. Innét van az, hogy sokan
a történelmi munkák olvasói közül szívesen szereznek tudomást az események vá l
tozatosságáról, de nem gondolnak utánzásukra, mert ezt nemcsak nehéznek, hanem
egyenesen lehetetlennek tartják ; mint hogyha a mennybolt, a nap, az elemek és az
emberek a régi állapothoz képest m egváltoztatták volna mozgásukat, rendjüket és
hatalmukat.
K i akarom ragadni az embereket ebből a tévedésükből s ezért szükségesnek
tartom, hogy Titus Liviusnak azokról a könyveiről, melyeket a gonosz idő nem sza
kíto tt félbe számunkra, megírjam mindazt, amit a régi és az új dolgok rendjében
szükségesnek tartok kifejteni helyesebb megértésükhöz, hogy ebből, kik elmélkedé
seimet olvassák, azt a hasznot húzhassák, mely végett a történelem ismeretét keres
sük. Bár vállalkozásom nehéz, akik e teher elvállalására buzdítottak, majd segítsé
gemre is lesznek s így el tudom cipelni odáig, ahonnan másoknak már csak rövid
úton kell továbbvinniök, hogy a szándékolt helyre érkezzék.

ELSŐ K Ö N Y V . Ö TÖ D IK F E JE Z E T .
K ire bízhatjuk biztosabban a szabadság védelmét: a népre vagy a főrangúakra?;
és kinek van inkább oka zavart kelteni: aki szerezni akar vagy aki meg akar tartani?
A kik okosan megszerveztek egy köztársaságot, azoknak gondolniok kellett — a
legszükségesebb dolgok között — arra is, miként biztosítsák a szabadság védelmét,
mert ettől függ, hogy rövidebb va gy hosszabb lesz-e a szabad élet. S mert minden
köztársaságban van nép és vannak főrangúak, felmerült a kétely : kiknek a kezében
van jobb helyen a szabadság védelme? Alakedemonoknál és a mi időnkben a velen
ceieknél a nemesek kezében volt • de a rómaiaknál a nép kezében. Meg kell tehát
vizsgálnunk, hogy e köztársaságok közül melyik választott jobban. Ha sorravesszük
az érveket, mindkét választás mellett szól elég ; de ha az eredményt tekintjük,
a nemesek mellett kell döntenünk, mert Spártában és Velencében tovább élt a sza
badság, mint Rómában. A z érvek felsorolását kezdjük azzal, hogy igazat adunk a
rómaiaknak, mondván : valam ely dolog őrizetét arra kell inkább bízni, akinek
kevesebb szándéka van azt elbitorolni. Kétségtelen, ami a nemesek és a nem-neme
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sek céljait illeti, hogy az előbbiekben nagy uralomvágy van, ez utóbbiakban pedig
csak az az óh aj, hogy ne uralkodjanak felettük s ezért nagyobb bennük a szabad élet
akarása, lévén kevesebb reményük, mint a nemeseknek, elbitorolhatására; ezért,
ha a népi réteget rendeljük a szabadság védelmére, érthető, hogy nagyobb gonddal
vigyáznak rá, s mert maguk nem tu dják elfoglalni, nem engedik meg, hogy mások
elfoglalják. Másrészt, akik a spártai és velencei rendszert védik, úgy tartják, hogy
aki a szabadság védelmét a hatalmasok kezébe teszi le, egyszerre két helyes dolgot
is cselekszik: egyfelől jobban kielégíti azok nagyravágyását, akiknek nagyobb
szavuk van a köztársaságokban s akik megelégedetíebbek lesznek, amiért ez a bot
is a kezükben van ; másfelől a nép nyugtalan ielkéből kiveszi a tekintélynek egy
olyan fajtáját, m ely a köztársaságokban a viszályok és botrányok végtelen sorát
tám asztja és a nemességet elkeseredett lépésekre is ragadhatja, aminek idővel rossz
következményei lehetnek. Példát a római történelemből hoznak fel. Rómában a
néptribunoknak megvolt ez a hatalmuk s ezért nem elégedtek meg azzal, hogy az
egyik konzul a népből volt, hanem azt akarták, hogy mindkettő a népből legyen.
A zután meg azt kívánták, hogy soraikból kerüljön ki a cenzor is, meg a prétor és
a város kormányzásának többi méltóságai is ; ez sem volt elég nekik, hanem ugyan
attól az őrülettől h ajtva, idővel imádni kezdték azokat az embereket, akiket alkal
masoknak véltek arra, hogy a nemességet leverjék : így született meg Marius ha
talm a és Róm a romlása.
Bizony, ha valaki jól átgondolja mindkét tábor érveit, habozhatik, hogy a
népet v a g y a nemességet válassza-e a szabadság védőjéül, nem tudván, melyik fajta
ember károsabb a köztársaságokban. Az-e, aki olyasvalam it akar megszerezni, amije
nincs, v a g y az, aki a már megszerzett méltóságot óhajtja megtartani. H a pedig
valaki éleselméjűen mindent végiggondolt, arra a végkövetkeztetésre jut, h o g y :
v a g y olyan köztársaságról van szó, — ilyen Róma is — m ely birodalmat akar sze
rezni, v a g y olyanról, m ely megelégszik azzal, hogy fenntartsa magát. A z első eset
ben kell, hogy mindent úgy csináljon a köztársaság, mint Róma tette volt. A máso
dikban Spártát és Velencét utánozhatja, azért és úgy, ahogyan a következő fejezet
ben elmondjuk.
D e térjünk vissza arra a kérdésre, hogy milyen emberek károsabbak a köz
társaságokban ; azok-e, akik szerezni akarnak, va gy akik féltik a már megszerzettet ?
Erre vonatkozólag emlékeztetek arra, hogy mikor Marcus Menenius diktátor lett
és az ugyancsak köznépbeli Marcus Fulvius a lovasság parancsnoka, a Cápuában Róma ellen szőtt összeesküvés kinyomozására a nép azzal a hatalommal
is felruházta őket, hogy nagyratörésből és rendkívüli módon Rómában a konzulságra és a város más méltóságaira törjenek. A nemességnek úgy tűnt, hogy a
diktátor ezt a felhatalmazást ő ellene kapta s ezért elterjesztették Róma-szerte, hogy
nem a nemesek keresik nagyratörésből és rendkívüli módokon a méltóságokat, hanem
a nem-nemesek, akik nem bízva vérükben és tehetségökben, rendkívüli útakon akar
nak a méltóságokra ju t n i; különösen pedig a diktátort vádolták. A vádnak akkora
ereje volt, hogy Menenius népgyűlést hívott egybe, o tt felpanaszolta a nemesek által
rászórt rágalmakat és lemondott a diktatúráról, saját magát pedig alávetette a nép
ítéletének. Felm entették, de perének tárgyalása során igen sok vita folyt arról, hogy
ki nagyratörőbb : aki megtartani, v a g y aki szerezni akar ; mert igen könnyen mind
a két törekvés nagy zavarok okává lehet. A b ajt legtöbbször mégis az okozza, aki
birtokban van, mert az elvesztés félelme ugyanazokat a vágyakat ébreszti bennük,
mint amelyek azokban élnek, akik szerezni akarnak, mert az ember azt hiszi, hogy
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nem birtokolja elég biztosan azt, amije van, ha nem szerez hozzá még mást is. Ehhez
járul még, hogy sokat bírván, nagyobb hatalommal és gyorsabban tudnak felfordu
lást okozni. É s az is, hogy helytelen és nagyratörő viselkedésük a nincstelenek keb
lében hírvágyat ébreszt és bosszúra ösztönzi őket, hogy a birtokosokat vagyonuktól
megfosszák s maguk jussanak annak a gazdagságnak és azoknak a méltóságoknak
a birtokába, melyekről látják, hogy mások visszaélnek vele.

MÁSODIK KÖNYV. BEVEZETÉS.
A z emberek mindig dicsérik, de nem mindig ésszerűen, a régi időket s vádolják
a je le n t; sőt annyira az elmúlt dolgok pártján állanak, hogy nemcsak azokat
a korokat magasztalják, melyeknek emlékezetét az írók tartották fenn számukra,
hanem azokat is, melyeket öregségükben az ifjúkorra való emlékezés tár elébük.
Amennyiben ez a viselkedésük helytelen, már pedig legtöbbször az, többféle okát
találom tévedésüknek. A z első, úgy hiszem, az, hogy a régi dolgoknak nem értik
meg teljes igazságát és legtöbbször elrejtik, ami azokra az időkre szégyent hoz
hatna és ami dicsőséget hoz rájuk, megnövelik és felfokozzák. Mert az írók leg
többje annyira alkalmazkodik a győztesek szerencséjéhez, hogy nemcsak az ő
virtusukat növeli, hanem ellenségeik tetteit is oly módon adja elő, hogy bárki
szülessék is, akár a győztes, akár a legyőzött tartományban, mindenképpen cso
dálkozni fog, ha megismeri azokat az időket és azokat a férfiakat és kénytelen
lesz felette dicsérni és szeretni őket. Továbbá : mivel az emberek va gy félelem
ből va gy irigységből gyűlölnek, az elmúlt dolgokkal szemben a gyűlöletnek két
erős indítéka kialszik, mert a múlt sem megsérteni, sem irigylésre okot adni nem
tud. Másként történik azokkal a dolgokkal, melyek kezünk ügyébe esnek, s m elyeket
szemtől-szembe látván minden részükben ismerünk s ezért a jó mellett sok vissza
tetsző vonást is felfedezünk bennük. íg y még akkor is kénytelenek leszünk a jelen
dolgokat a régieknél hitványabbaknak tartani, ha valójában több hírt s dicső
séget érdemelnének amazoknál. E z akkor történik meg, ha nem a művészetekről
van szó, mert a művek egymagukban is olyan világosan beszélnek, hogy az idő
igen keveset tehet hozzá, vagy vehet el dicsőségükből, hanem az emberek életéről
és szokásairól, melyekre vonatkozólag nincsenek annyira világos bizonyítékaink.
A fentemlített dicsérés és szidalmazás valóban létező szokás tehát, de nem
mindig igaz, hogy ez az eljárás téves volna. A z emberi dolgok ugyanis folytonos
mozgásban vannak, hol emelkednek, hol meg süllyednek s ezért az igazság meg
ítéléséhez így szükséges. Mert ha például valam ely városban va gy tartományban
a közéletet egy kiváló férfiú rendezte be, s eljön az idő, hogy az ő érdeméből minden
fejlődésnek indul, akkor téved az, ki ebben a korban születvén a régi időket dicsőíti
a jelen rovására s tévedését a fentebb felsorolt okokkal magyarázhatjuk. De ha
valaki akkor tesz így, mikor az a város va gy tartom ány már a hanyatlás útjára
hullott, nem téved. Mikor mindezeket elgondolom, azt a következtetést vonom
le belőle, hogy a világ mindig egyforma módon létezett, s hogy mindig ugyan
annyi jó volt benne, mint amennyi rossz, csakhogy ez a jó és rossz vidékről vidékre
változik, amint az kiderül a régi országok váltakozásából, melyek erkölcseikben
változtak ugyan, de a világ mindig ugyanaz maradt, azzal az egyetlen különb
séggel, hogy míg a világ virtusa előbb Asszíriában volt, aztán a médek között,
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később Perzsiábán, míg végül is Itáliába és Rómába jött. S ha a római birodalom
után nem is volt többé tartós birodalom, melyben az egész világ hatalma össz
pontosult volna, a virtus megoszlott több nemzet között, melyek erényesen éltek ;
ilyen volt a frankok országa, a törökök országa, a szultáné, ilyenek ma Germánia
népei s ilyenek voltak a szaracénok, akik a világnak oly nagy részét foglalták el,
miután elpusztították a keletrómai birodalmat. A rómaiak romlása után mind
ezekben a tartományokban és mindezeknél a népeknél volt fellelhető az a virtus,
mely kívánatos és melyet méltán dicsér mindenki. É s téved az, ki ezekben született
s a múlt időket nagyobbra tartja a jelennél; de ha valaki Itáliában va gy Görög
országban született és sem Itáliában nem lett ultramontánná, sem Görögországban
törökké,méltán szidja az saját korát és dicséri a múltat ; mert a múltban jóval
több dolog történt, ami csodálatossá teszi, míg saját korában nincs semmi ami meg
váltsa a legnagyobb nyomortól, a rosszhiszeműségtől, a szidalomtól, mert sem
vallás-, sem törvénytisztelet nincs benne, sem katonai erények, hanem mindenféle
m aszattal éktelenkedik ez a kor. Bűnei pedig annál gyűlöletesebbek, mert főleg
azokban vannak meg, akik a vezetőhelyeken állnak, a többieknek parancsolnak és
azt akarják, hogy imádják őket. De visszatérek okoskodásunk menetébe és azt
mondom, hogy ha már az emberek ítélőképessége meg is romlott, és nem tudják
megítélni, hogy a jelen század jobb-e v a g y az elmúlt, mert a régi korokat nem
ismerhetik ugyanolyan tökéletesen, mint a mát, legalább az öregekben ne romlanék
meg az ítélőképesség, midőn arról van szó, hogy ifjúságuk és öregkoruk idejét
vessék egybe, mert hiszen mindkettőt egyformán ismerték és átélték. E z az észre
vételünk azonban csak akkor lenne igaz, ha az embereknek egész életük folyamán
mindig egyforma maradna az ítélőképessége és egyfélék volnának a törekvéseik.
Csakhogy ezek változnak s íg y bár az idők nem változnak, az emberek szemében
mégsem tűnnek egyformáknak, mert az öregkorban mások a törekvések, mások
a vágyak és a gondolatok, mint az ifjúkorban. A z emberek ugyanis amint öregszenek,
úgy fogynak erőben és úgy növekszenek ítélőképességben és okosságban ; ezért
van aztán szükségképpen, hogy ami ifjúságukban tűrhető és jó volt számukra,
mindaz öregkorukra tűrhetetlenné és rosszá válik, s hogy mikor mindezért saját
gondolkozásukat kellene okolniok, ők korukat okolják. Továbbá, mivel az ember
vágyai kielégíthetetlenek — a természet ugyanis megengedte nekik, hogy mindent
megkívánhassanak, a szerencse viszont csak igen kevés dolgot enged birtokukba —
az emberi agyakban állandó elégületlenség lakozik és unalom a lelkekben az iránt
is, amit birtokolunk. Mindez a jelen szidalmazására késztet és a múlt dicséretére
meg a jövendő kívánására, holott ez utóbbira semmiféle ésszerű oka az embernek
nincsen. Nem tudom tehát, vájjon a tévhitben levőkhöz számítanak-e majd, amiért
jelen elmélkedéseimben túlságosan dicsérem a régi rómaiak idejét és szidom a
miénket. Bizony, ha az akkor uralkodó erények és a most uralkodó bűnök nem vol
nának fényesebbek a napnál, óvatosabban fogalmaznám meg a mondanivalómat,
nehogy ugyanabba a tévedésbe essek, amiről másokat vá d o lo k ; de mert a dolog
oly világos, hogy mindenki látja, elszántan fogom kifejezésre juttatni, amit a
jelenről és a múltról gondolok, hogy azok az ifjak, kik írásaimat olvassák, elfordul
hassanak a jelentől és felkészülhessenek a múlt utánzására, valahányszor alkalmuk
nyílik rá. Mert derék emberek tiszte, hogy mindazt a jót, amit az ellenséges sze
rencse va gy koruk rosszasága m iatt önmaguk nem vihettek véghez, másoknak
megtanítsák, hogy a sok alkalmas közül végrehajthassák azok, kiket jobban
kegyel az ég.
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MÁSODIK KÖNYV. TIZENEGYEDIK FEJEZET.
Nem okos dolog barátságot kötni olyan fejedelemmel, akinek több a véleménye,
m int az ereje.
Mikor Titus Livius a sidicinusok tévedését akarta megvilágítani, amiért a
campaniaiak segítségében bíztak és a campaniaiak tévedését, amiért azt hitték,
hogy meg tudják őket védelmezni, nem használhatott volna kifejezőbb szavakat
ezeknél: Cam pani magis nomen in auxilium Sidicinorum , quam vires ad praesidium
attulerunt. Amiből az a Tanulság, hogyha valaki olyan fejedelemmel köt szövetsé
get, akinek országa távoli fekvése m iatt nincs módja rá, hogy megvédelmezze,
avagy országának rendezetlen volta és más okok m iatt nincs elég ereje hozzá,
inkább hírbe hozza, semmint megsegíti az ilyen fejedelem a benne bízókat. íg y
történt ez napjainkban a firenzeiekkel, akik, midőn 1479-ben a pápa és a nápolyi
király megtámadták őket, a francia király barátságából magis nomen, quam prae
sidium húztak ; és ugyanígy járna az a fejedelem, aki Miksa császárban bizakodva
fogna valami vállalkozásba, mert ez is egyike lenne azoknak a barátságoknak, mely
megkötője számára magis nomen quam praesidium hozna, amint a Campaniaiak
barátsága is ezt hozott szövegünk szerint, a sidicinusokra. A campaniaiak tehát
abban tévedtek, hogy erősebbeknek gondolták magukat annál, amilyenek a való
ságban voltak. Ilyen természetű azoknak az embereknek a kevés okossága, akik
bár saját magukat sem képesek megvédeni, mások megvédelmezésére is vállalkoz
nak. íg y tettek a Tarentumiak, mert amikor a római sereg megindult a samniták
serege ellen, követeket küldöttek a római konzulhoz és tudtára adták, hogy ők békét
akarnak a két nép között s háborút indítanának a békeszegő ellen. A konzul pedig
nevetett ezen az üzeneten, a követek jelenlétében fuvatta meg a harci kürtöket és
megparancsolta seregének, hogy az ellenség ellen induljon s íg y tettel és nem sza
vakkal m utatta meg a tarentumiaknak, hogy milyen választ érdemeltek.
Ford.:
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