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ωarkis Tímea

ÁLLτMRψZŰN, ÁLLτMÉRχψK, űŰLITIKτ
Egy XVII. századi politikai író: Gregorio Leti

Giuseppe ωerrari az itáliai politikai írókról tartot elLadásábanδ az 1650 és
1707 közöti idLszakot vizsgáltaα τrra a kérdésre igyekezet választ kapni,
hogy miként alakult ki az az állapot, amely az itáliai politikai tradíciók
– gondoljunk it Mahiavelli elméletének megszületésére vagy más poli-
tikai gondolkodók életmlvére – évszázadokon keresztülívelL sikeréhez
képest a XVIIα és a XVIIIα századra mindenképpen egyfajta visszaesésnek
tekinthetLα Itáliára vonatkozó helyzetelemzését egy egyszerl statisztikai
kimutatással kezdteν

Ha a bibliográ署át átekintjük, mely a vallásháborúk 74 évére vonatkozik,
tehát az 1576–1650-ig tartó idLszakot vizsgáljuk, 308 politikai írót lehet fel-
mutatni, ám a következL 74 évben, 1650–1724 közt már csak 101 szerzLt lehet
megszámlálni, ami az elLzLnek éppen a harmadaα τ külföldi irodalom, mely
a miénknek díszkíséretéül szolgál, és amelyet a miénk befolyásol, ugyan-
ebben az arányban nL, és mialat a vallásháborúk idLszaka (1576–1650ά
305 politikai írót ad, a vesztfáliai béke aláírása után, 1650–1724-ig csak
127 írót tarthatunk számonα ψz hatalmas különbség, ha 署gyelembe vesszük,
hogy 1650 után a könyvek száma csodálatos módon emelkedik a tudomány
minden ágában, és különösképpen a politikai tárgyú írások nyújtanak hal-
hatatlanságotαε

ωerrari további vizsgálatának eredménye lehangolóν 1710 és 1789 kö-
zöt, abban az idLszakban, amikor számtalan újság jelent meg és terjedt

δ Giuseppe ωerrari, Corso sugli scritori politici italiani, Milano, Manini, 1862α Újabb kia-
dását τngelo Űliviero Űliveti gondoztaν Milano, Monanni, 1929α τ mlre a továbbiakban
az utóbbi kiadás oldalszámai szerint hivatkozomα
ε ωerrari, Corso sugli scritori politici italiani, 508α τz olasz szövegek fordításai it és a
továbbiakban – ha nem jelzem másképp – tLlem származnakα
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ψurópa-szerte, kommentálva minden apró-cseprL londoni, illetve pári-
zsi eseményt, a politikai elméletekkel foglalkozó írások száma Itáliában
kilencvenre csökkentα

ψlemzésének további részében felsorolja azokat az itáliai írókat ebbLl
az idLszakból, akik a nagy elLdökhöz képest középszerl politikai és ál-
lamelméleti mlveket publikáltakα űéldául Marco τntonio Scipioni bencés
szerzetes, aki La vera Ragion di Stato (Igazi államrezon) címl mlvében
azt állítota, hogy a bencés rend reguláját kellene érvényesíteni az egész
univerzumban vagy Tassoni űersiani Ombre politihe cristiane (Politikai
keresztény árnyékok) címl mlve ωerrari megítélése szerint komolyta-
lanα Giuseppe ωerrari egyiket sem tartota méltónak arra, hogy mlveik
tartalmát komoly elemzés tárgyává tegyeν 脚a politikai irodalom minden
kategóriája üres vagy még rosszabbα Nincs is ilyen íróα客3 Megállapítota,
hogy a 脚ragione di stato客 itáliai iskolája nem létezikαη Mindazonáltal rövid
átekintést nyújtot az ebben az idLszakban megjelent mlvekrLl, s termé-
szetesen a kor társadalmi, politikai helyzetének elemzése által igyekezet
magyarázatot találni arra a kérdésre, hogy miért is nem születek kiemel-
kedL elemzésekα τz 1650–1707 közöti idLszakot egyenesen 脚az itáliai
iskolák eltlnésének客 koraként aposztrofáltaα ψzzel szemben a vesztfáliai
béke után 脚a jog ismerete a gondolkodók számára igazi megváltásként
ajánlkozik客αθ

ωerrari véleménye szerint Gregorio Leti (1630–1701ά ennek a változás-
nak köszönhete sikerét mint szatirikus író, köztük is a legjobb, aki mint el-
beszélL, moralista is 署gyelemre méltóα Szinte patetikusan ajánlja hallgatói
署gyelmébe a szerzLt, megvédve azon (nem mindig megbízható, felületesά
véleményektLl, melyek a késLbbi korokban is negatívan befolyásolták a
róla alkotot képetν 脚Én azt mondom nektek, oh, Uraim, olvassátok Lt és
tegyétek barátotokká, társatokká!客ι Hiszen, állítja ωerrari,

Gregorio Leti minden ereje éppen a félig komoly elbeszélésben, a szinte
már költLi mlvészetben rejlik, mellyel uralja a hispán, a császári és a pápai
rendszert, anélkül, hogy elveszne az instrumenta regni nehézkes felsorolá-
sában, anélkül, hogy eltévedne erLltetet célzások labirintusában, anélkül,
hogy foglalkozna a Ragion di Stato elméletének felépítésével, vagy annak

3 Ibidem, 10α
η Ibidemα
θ Ibidemα
ι Ibidemα
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lebontásávalα […] K pozitív, konkrét, könnyed, vidám stílusban halad elLre,
hasonlóképpen, mint egy utazó, jegyzeteit hanyag gyorsasággal veti papír-
ra, miközben száz és száz rendkívül furcsa tartományon halad keresztül,
kevéssé törLdik a pontossággal, de vázlataira τsor Rosa színes hangvétele
jellemzL, és ha ezeket az ember egyszer látja, soha nem tudja elfelejteniακ

ωerrari elemzése mindenképpen mérföldkLnek tekinthetL, hiszen az általa
felvetet probléma miat érdemes meg署gyelni azt a diskurzust, amely az
itáliai politikai elméletek változását mutatja be a XVIIα század végén és
a XVIIIα század elejénα 脚Megéri végigtekinteni a XVIIα század második
felének politikai értekezéseit, hogy azokban megtaláljuk a probléma meg-
oldásátα客λ Tudniillik annak a problémának, hogy valóban hiányzik egy
olyan monográ署a, mely az említet idLszak Itáliában születet politikai
irodalmát tekintené átα

Közvélemény-formáló hatását υrandan χooleyμ is éppen a szerzL Dia-
loghi politici (Politikai dialógusok) címl mlvére vezete vissza, és erre
hivatkozva emelte ki Leti jelentLségétα Különleges 署gyelmet érdemel sze-
rinte az a vitathatatlan tény, hogy τngliában az 1641 és 1659 közöti
idLszakban 350 új könyv jelent meg, ami összefüggésbe hozható a cen-
zúra visszaszorításával, 脚ezért a politikai információk és kommentárok
szinte korlátozás nélkül, szabadon terjedhetek客αδγ Rendkívül fontos it
megjegyezni, hogy az 1662-es törvény (Licensing Act) 1679-ben történt
felfüggesztése után vannak Gregorio Leti életérLl azok az elsL adatok,
amelyek angliai tartózkodását bizonyítjákα Talán nem véletlen, hogy ωran-
ciaországból – annak ellenére, hogy φolbert felajánlota neki az olasz
nyelven író udvari, biztos egzisztenciát nyújtó historikus állását – inkább
átelepült τngliábaα Következésképpen Leti, aki mindig az adot hatalom
közelében élt, ám személyes függetlenségét, ami olvasói bizalmának és
szeretetének záloga volt, soha nem adta fel, 1680-ban τngliában igye-
kezet megtalálni azt a piacot, ahol még 脚terjeszkedni客 lehetetα ψzeket
a szempontokat 署gyelembe véve, τnglia tökéletes terepnek bizonyult,
hiszen az író számára oly fontos szólásszabadságot jelentete ebben az
idLszakban, s nem utolsósorban számos olvasót, leendL vásárlót ígértα τz

κ Ibidemα
λ Ibidem, 5α
μ he Politics of Information in Early Modern Europe, edsα υrandan χooley–Sabrina τα
υaron, London– New York, Routledge, 2001α
δγ Ibidem, 11α
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angol pam書etirodalom méreteit például jól jellemzi, hogy 脚1640–1661 közt
egyedül Londonban kbα 22 000 különbözL pam書et keringetα ψzzel τnglia
minden más országot maga mögé utasítot a korabeli pam書etirodalom
terénα客δδ

υene Sándor 脚az örök rebellis, τretino kései utódának客δε tekinti, s ki-
emeli, hogy Leti Dialoghi politici címl mlvében az író 脚saját szellemi
magatartásformájának igazolását egy új közvéleménymodellben kereste
és találta meg客δ3 és tulajdonképpen 脚csak a felszínen folytatója a pasqui-
naták itáliai tradíciójának客αδη

τ pasquinaták pedig, mint ismeretes, a nyilvánosság legszabadabb
formáját képviselték, hiszen olyan névtelen, kézzel írt, tulajdonképpen
röplapokról, gúnyiratokról van szó, amelyek a szólásszabadság legkorábbi
megnyilvánulásának tekinthetLkα Természetesen a pasquinaták jellegébLl
adódik, hogy szinte lehetetlen megállapítani írójukat, csak abban lehetünk
igazán biztosak, hogy Rómában, a mindenkori pápa városában ennek
a mlfajnak sok követLje volt, és feltehetLen az olvasni tudó közönség
körében rendkívüli népszerlségre tet szert, ami miat mindenképpen
közvélemény-formáló ereje voltα

τrra a kérdésre, hogy Letit mennyire befolyásolta az adot államhoz,
a hatalmi elithez flzLdL viszonya, nem könnyl válaszolniα Természete-
sen kapcsolata az adot politikai elitel meghatározó volt, de nem lehet
署gyelmen kívül hagyni azt sem, hogy L már ahhoz az értelmiségi réteg-
hez tartozot, amely megélhetését publikált és – ami a legfontosabb –
eladot mlvei révén biztosítotaα τzzal a soha nem titkolt céllal ír L is
fáradhatatlanul, hogy minél szélesebb olvasói réteghez jussanak el mlvei,
pam書etjei, s mint ismeretes, a hetilapok, a röplapok, illetve röpiratok és
pam書etek egyre inkább a közvélemény kegyeit kerestékα

τz 1692-ben megjelent, Űliver φromwellδθ életét bemutató könyvének
elLszavában, a nyomdász szájába adva szavait, Leti a következLképpen
vall saját magárólν

δδ Abszolutizmus és isteni jogalap, szerkα Kiss Gergely–Radó υálint–Sashalmi ψndre,
υudapest, MψTψM, 2006, 9α
δε υene Sándor, heatrum politicum. Nyilvánosság, kffzvélemény és irodalom a kora fflj-
korban, χebrecen, Kossuth ψgyetemi Könyvkiadó, 1999, 269α
δ3 Ibidemα
δη Ibidemα
δθ Il φatalogo delle opere di Gregorio Letiα In ωranco υarcia, Bibliogra視a delle opere di
Gregorio Leti, Milano, τngeli, 1981, 51–59α
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Három típus szerint kell ennek az írónak a mlveit osztályozniα τz elsL
csoportba azok a könyvek tartoznak, amelyek szórakoztatni akarnak és a
pihenés óráiban gyönyörlséget hoznak, a másodikba azok, amelyek oktat-
nak mindenféle téren mindenkit, akik elLre akarnak jutni az udvarokban,
a köztársaságokban, a politikai hivatalokban, az igazságszolgáltatás vagy a
kormányzati méltóságok terénα S végül vannak azok a könyvek, amelyekbLl
számukat tekintve a legtöbb van, és amelyekre olyan embernek van nagy
szüksége, aki a polgári társadalomban megalapozot beszédével akar jól
szerepelniαδι

ψzeket a gondolatokat tekinthetjük az író ars poeticájának is, hiszen it
szinte egyetlen mondatban fogalmazta meg azt a három irányt, melyet
véleménye szerint a hivatásukat komolyan vevL íróknak követniük kellα
Ha egy író erre a három 脚pillérre客 építete tevékenységét, akkor nagyobb
eséllyel érhete el függetlenségét, teremthete meg egzisztenciájátα To-
vábbá, tulajdonképpen de署niálta mlvei célközönségét, a nyilvánosság
különbözL szintjeitα Hiszen ismerte az olvasók igényeit, mlveltségüket
vagy éppen hiányosságaikat, tudatosan igyekezet kielégíteni informá-
cióéhségüketα ψgyszóval az olvasóközönség véleményét, a közvéleményt
akarta befolyásolniα Mivel a korszak politikai-katonai eseményei tálcán
kínálták magukat, hogy értelmezzék Lket az értelmiségi diskurzusok, Leti
nem tet mást, mint bekapcsolódot ebbe a folyamatba, az új nyilvános-
ságmodellbe, mely a politikai közvéleményt is létrehoztaα

τ politikai gondolkodás átalakulása a XVIα század közepe és a XVIIIα
század eleje közt az államrezon, az államérdek és a politika terminusok
idLközben módosult jelentésével írható leα Tehát ha 署gyelemmel kísér-
jük azt a történeti folyamatot, amelyben ezek a fogalmak megjelentek,
és megvizsgáljuk azt, hogy az állam tanulmányozásával foglalkozó írók
milyen tartalommal töltöték meg ezeket, akkor észrevehetLvé válnak
azok a történelmi fordulópontok, melyek ugyan egy hosszabb, változá-
sokkal teli folyamat részei, ám jelentLségüket éppen annak köszönhetik,
hogy a kortárs meg署gyelL, gondolkodó már egy másik kifejezéssel írja
le Lketα Természetesen jelen tanulmány keretei közöt arra nem vállal-
kozhatunk, hogy ezeket a fogalmakat európai dimenzióban vizsgáljuk,
hiszen ωriedrih Meinekeδκ is csak az államrezon terminus elemzésére
külön tanulmányt szántα τz államrezon jelentésének meghatározásában

δι Ibidem, 52α
δκ Horkay Hörher ωerenc, Államrezon és konzervativizmusα Kommentár, 2007β6, 50–72α
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Meineke szerint is Mahiavelli tekinthetL kiindulópontnakν 脚noha Ma-
hiavelli soha nem használta expressis verbis a ragion di stato fogalmát,
az államfér署 magatartásáról adot leírása az elképzelés majd minden fon-
tosabb komponensét tartalmazza már客αδλ ψz a megállapítás teljesen igazα
Mahiavelli valóban nem elméleti írásaiban használta ezt a kifejezést,
mint ωrancesco Guicciardini, hanem ωrancesco Vetorihoz írt levelébenα
Nem azt írta, hogy az államérdekkel foglalkozik, nem azt írta, hogy a
politikához ért, hanem a következLketν 脚s mert a szerencse úgy hozta,
hogy nem értek a gyapjúhoz vagy a selyemhez és a kereskedéshez sem,
csak az állam ügyeihez, így vagy elnémulok, vagy ezzel foglalkozom客αδμ

τz eredeti szövegben, olaszul a következL kifejezést használja Mahiavelli,
amikor az állam ügyeivel való foglalkozást jelöliν ragionare dello stato,
tehát mindenképpen el kell különíteni az államrezon fogalmát az állam-
érdek fogalmától, hiszen más történeti kontextusban és más értelemben
használták azokatα Még akkor is, ha a két terminust idLnként azonos-
nak tekintikα űéldául Halifax márki (1633–1695ά 1688-ban megjelenL A
kffpffnyegforgató címl pam書etjében a két fogalom már összemosódikα

Mindent mérlegre téve, létezik egy természetes államérdek, egy meghatáro-
zatlan, az emberiség közös javában gyökerezL valami, mely halhatatlan, s
minden átalakulás és forradalom közepete is fenntartja eredeti jogát arra,
hogy megóvja a nemzetet, amikor a törvény betlje talán pusztulni hagynáα
[…] S mivel így van, egy bölcs fejedelem ahelyet, hogy ellentmondana
ezen államérdek igazának, minden eszközzel arra fog törekedni, hogy az
az L oldalán álljon, s így biztonságban legyenαεγ

τ szerkesztL által készítet jegyzetben pedig a következL olvashatóν 脚Ha-
lifax – James Harrington mellet – Mahiavelli egyik elsL nagy tisztelLje
voltα τz eredetiben szereplL reason of states a ragione di stato tükörfordí-
tásaα客εδ

τz élete elsL szakaszaiban még pam書etíró Leti az évek múlásával min-
den bizonnyal tapasztalatai, élményei, valamint folyamatos tanulás révén
jutot el azon mlvei publikálásáig, amelyekbLl már egy éretebben, ko-

δλ Ibidem, 55α
δμ Niccolò Mahiavelli, La Mandragola, Belfagor, Letere, a cura di Mario υonfantini,
Milano, Mondadori, 1991, 84–87α
εγ Konzervativizmus 1593–1872. Szffveggyűjtemény, szerkα Kontler László, υudapest, Űsiris,
2000, 33α
εδ Ibidem, 57α
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molyabban gondolkodó, a jog, a politika iránt érdeklLdL szerzL pályája
bontakozik ki elLtünkα Valóban jóval kevesebb azoknak a mlveknek a
száma, amelyekben a politikai gondolkodó, a történész Leti mutatkozik
meg, de az a tény, hogy ebben a mlfajban is kipróbálta magát, arra
enged következtetni, hogy egyrészt az író személyisége, másrészt olvasói
felkészültsége is változot az idL elLrehaladtávalα

τmikor Gregorio Letit az itáliai politikai gondolkodók sorába igyek-
szünk beilleszteni, Il Cerimoniale historico e politico (Tffrténelmi és politi-
kai ceremónia, τmsterdam, 1685ά címl mlve mellet feltétlenül meg kell
említeni egy 1678-ban kiadot könyvet, melynek címeν La bilancia politica
di tute le opere di Traiano Boccalini (Traiano Boccalini ffsszes műveinek
politikai mérlege)α ψnnek nem szerzLje, hanem csak szerkesztLje Letiα τ
könyv elején található két levélα τz egyiket álnéven (Giorgio Terelά Leti
írta az olvasóknak, a másikat egy könyvkereskedL, Giovanni Hermano
(Johann Hermannά Widerhold Letinekα Számunkra több szempontból is
fontos információkat tartalmaznak ezek a levelekα Leti az olvasót két jel-
zLvel is ellátaα Kíváncsi (curioso) és politikai (politico) olvasóknak szólt
a dedikáció, amelyekbLl mindenesetre megtudhatjuk, hogy Leti immár a
politikai információk iránt érdeklLdL, nyitot, sLt politikailag elegendL
információval rendelkezL, képzetebb olvasók 署gyelmét, kegyét akarta
megnyerniα Mivel ez a könyv tulajdonképpen Traiano υoccalini Tacitus
mlveihez írt kommentárjait tartalmazza, feltehetLen az a réteg, amelyet
Leti és a kiadó megcélzot a könyv megjelentetésével, ismerte, akár felüle-
tesen is, mind Tacitus, mind Traiano υoccalini mlveitα Traiano υoccalini

egyike volt azoknak, akik meggyLzLen tudták alkalmazni a nem sokkal
korábban újra kiadot Tacitust arra, hogy a Mahiavelli által megteremtet
itáliai politikatudományt megízesítsékα […] Űlyan értelmiségi, aki lelep-
lezi a hatalom gonosz indítékait, ám ennek ellenére vonzásából nem tud
kiszakadniν ugyanazok a gondolatok, amelyek morálisan taszítoták, intel-
lektuálisan lenylgöztékα […] Könnyedén felismerte, milyen típusú kompro-
misszumokra épül a politika, de nem lázadt fel a politika inherens logikája
ellenν csak annyit állapítot meg, hogy e területen az embernek 脚vitorláit
az uralkodó széljárásához kell igazítania客αεε

Traiano υoccalini (1556–1613ά, a pápai állam egyes városainak (υenevento,
τrgenta, Matelica, Sassoferratoά kormányzója volt, Velencébe menekült

εε Horkay Hörher, Államrezon és konzervativizmus, 58α
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nyílt spanyolellenessége miatα τ Commentari sopra Tacito (Kommentá-
rok Tacitushoz) és a Pietra del paragone politico (Politikai próbakL) címl
mlveiben antimahiavellista és az államrezon tagadója, de ugyanakkor
használta mind Mahiavellit, mind Tacitust, mint olyan szerzLket, akik a
zsarnokok csalárdságait leplezték leα τz olasz szabadság támogatója volt,
aki a velencei modell alapján képzelt el egy arisztokratikus köztársaságotα
τlakja meghatározó, még Giovanni υoterónál is jelentLsebbnek tartja
Meinekeα Leti a fent említet levélben υoccalinit méltatlanul elhanyagolt
íróként tartja számon, s ezzel a mlvével igyekezet megadni neki azt a
dicsLséget, amellyel valójában az 脚írók φapitoliumába客ε3 kellene helyezni
Ltα Johann Hermann Widerhold Letinek írt levelébLl pedig megtudjuk,
hogy a könyvkereskedL a birtokában lévL υoccalini-ml kiadásához ke-
reset társakat, nyomdát, írótα Widerhold Leti személyében találta meg
azt a társat, akire a kéziratot rá lehetet bízni, akinek felkészültsége az
együtmlködéshez adot voltα τ levélváltásból kiderül, hogy Leti birtoká-
ban volt hét υoccalini által írt levél, valamint υoccalini 署ától származó
iratokkal is rendelkezetα ψgy igazi üzleti tárgyalás tanúi lehetek azok az
olvasók, akik ezt a könyvet a mellékelt levelekkel a kezükbe vetékα τz
üzlet létrejötα Leti a birtokában lévL, υoccalini kezébLl származó levele-
ket adta, Widerhold pedig υoccalini Tacitus-kommentárjaitα Leti számára
fontos volt, hogy ez az új, politikai témát tárgyaló könyv megszülessenα
ωontosnak tartota, hogy υoccalini mlve ismerté, ismertebbé váljonα ψzt
újabb bizonyítéknak tekinthetjük amellet az állítás mellet, mely szerint
Letit valójában politikai íróként is számon kell tartaniα Ugyanis 脚kevés
idL telt el atól az idLszaktól, amikor az államrezon mint kifejezés beépült
a köznyelvbe, addig, amíg azt a politikával azonosítotákα客εη Leti mindig
is feltételezte, hogy olvasói egyfajta politikai tájékozotsággal rendelkez-
nekα 脚τ ragion di stato kifejezés nagyon hamar népszerl letα υoccalini
ironikusan írja egyik levelében, hogy ffla tereken még a halárusok is bele-
merülnek a politikáról és az államrezonról való beszélgetésbe„α客εθ Tehát az
államrezon közbeszédbe kerülése, és annak a politikával való azonosítása
rövid idL alat zajlot leα Traiano υoccalini 1613-ban kiadot Ragguagli di
Parnasso (Parnasszusi jelentések) címl mlvében már körvonalazódik ez

ε3 La bilancia politica di tute le opere di Traiano Boccalini, II, a cura di Gregorio Leti,
φastellana, Giovanni Hermano Widerhold, 1678, 7α
εη Maurizio Viroli, Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII
secolo, Roma, χonzelli, 1994, 166α
εθ Ibidem, 173α Kiemelés tLlemα
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a folyamat, amit ennek a könyvnek 1626-ban William Vaughan által készí-
tet angol fordításában szereplL címe is bizonyítν he New-found Politikeα
τz angol fordító a stílus és a tartalom újdonságát akarta az új címmel
kiemelniαει Maurizio Viroli, amikor az államrezon terminus fejlLdését
vizsgálja, LetirLl megállapítja, hogy az író a politika kifejezést ironikusan
használja, Dialoghi politici εκ címl munkájában így ír rólaν 脚a politika
olyan édes, hogy mindenki szeretné magáénak tudniα τz alatvalók, az
alacsonyabb származásúak, akik nem foglalkozhatnak vele, legalább be-
szélni szeretnének rólaα客ελ Leti υoccalini mlvéhez flzöt 署gyelemre méltó
megjegyzése alapján – 脚az államrezon baráti rokona a fejedelmeknek és
mindazoknak, akik tLlük javakat, kegyelmet és szívességet óhajtanak客εμ –
annak az itáliai tradíciókat követL politikai íróknak a sorába helyezhetL,
akik közöt űaolo űaruta, Giovanni υotero, Ludovico Zoccolo neve állα

τ velencei származású és politikai megbízásokat kapó űaolo űaruta
(1540–1598ά – aki VIIIα Kelemen alat követ is volt – a Della perfezione
della vita politica (A politikai élet tffkéletességérLl) címl párbeszédes
mlvében már a XVIα század végén a politikai élet és az erkölcs közöti
kapcsolat problematikáját járta körbeα K a megoldást az erénybe vetet
hitben látaα τz erény gyakorlását egy olyan kormányzási formában kép-
zelte el, melyben egyszerre volt jelen a monarhia, az arisztokrácia és a
demokráciaα Minden bizonnyal a Velencei Köztársaságot idealizálta, és
nem érzékelte azt, hogy ennek az államnak nincs politikai jövLje, ha azt
európai dimenzióba helyezzükα űaruta még számos könyvet írt, többek
közöt a Storia della guerra di Cipro (A ciprusi háborffl tffrténete), a Discor-
si politici (Politikai beszédek) és a Storia Veneziana (Velence tffrténete)
címl mlveketα ψz utóbbi annak a folytatása, amelyet még űietro υembo
kezdet el a velencei szenátus megbízásábólα

Általában a vallási érzület és a politikai gyakorlat kibékítése csak elmé-
leti szinten sikerültα τ piemonti származású Giovanni υotero (1543–1617ά,
jezsuita tanár, aki ωranciaországban és Spanyolországban is tanítot, φarlo
υorromeo, Iα Károly ψmánuel legátusának titkáraként halt megα Rendkí-
vül termékeny író, valódi poligráf voltα τ tízkötetes Della ragione di Stato
(Az államrezonról) címl, 1589-ben megjelent mlvében a politikai élet

ει Ibidem, 166α
εκ Gregorio Leti, Dialoghi politici, 1666, 72α
ελ Idézi Viroli, Dalla politica alla ragion di stato, 166α
εμ Gregorio Leti, La bilancia politicaα
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és a vallás közöti megegyezést javasoljaα τz új elem, amit L a politi-
kai diskurzusokba vezetet be, az 1588-ban megjelent Delle cause della
grandezza delle cità (A városok nagyságának okairól) és a Relazioni uni-
versali (Egyetemes kapcsolatok) címl mlvekben közölt gazdasági, gazda-
ságföldrajzi, illetve statisztikai adatokα Giovanni υotero megtisztítota az
államérdek fogalmát a rárakódot immoralitástól, és így beemelte a közbe-
szédbeα Szerinte az államérdek célja az, hogy létrehozzon, fenntartson és
megnagyobbítson egy államotα τ politika mlvészete pedig az, hogy a feje-
delemnek meg kell Lrizni önmaga és államának reputációját, mind kifelé,
mind saját alatvalói feléα τzaz a fejedelemnek tudatosítania kell a különb-
séget közte és alatvalói közötα υotero, miután a politikát elhatárolta az
állam署lozó署a értékeitLl (igazságosság, barátság, egyetértésά, és helyetük
a reputáció megLrzésével és kiterjesztésével azonosítota, tulajdonképpen
az arte dello stato elveit követeα Mivel az arte dello statót megszabadítota
az immorális vonatkozásoktól, így nevezhete politikának isα3γ

Giovanni τntonio űalazzo 1609-ben a Discorso del governo e della ra-
gion vera di stato (Értekezés a kormányzásról és a valódi államrezonról)
címl mlvében azonosítja e két fogalmatν az arte dello stato és a ragione
di stato ugyanazt jelentik nálaα 脚MindketL IstentLl származik, aki ezt az
embereknek a törvényekkel és írásokkal tanítota megα客3δ űalazzo különb-
séget tesz igazi és a hamis államrezon közötα 脚τz igazi államrezon azonos
a politika régi koncepciójával, az igazságon és az erényen alapulα φélja a
közösség megtartásaα Míg a hamis az ambícióra, a türelmetlenségre és az
egoizmusra támaszkodikα φélja a közösség lerombolásaα客

τ faenzai származású Ludovico Zuccolo (1568–1630ά az államrezont
mint pozitív értéket fogta fel, amely az államformával kapcsolatban kap
jelentést, atól függLen, hogy a jó fejedelem azt jó vagy rossz cél érde-
kében alkalmazzaα Szerinte a 脚ragione di stato azokat a cselekedeteket
jelenti, amelyekkel meg lehet alapozni és tartani egy államotα τz államok
különbözLsége miat tehát különbözL államrezonra van szükségα客3ε Scip-
ione τmmirato szintén különbséget tesz jó és rossz államrezon közötν a
jó államrezon a törvények megváltoztatását jelenti a közjó javára, míg a
rossz államrezon az önös érdekek elLtérbe helyezését vonja maga utánα33

3γ Viroli, Dalla politica alla ragion di stato, ixα
3δ Ibidem, 180α
3ε Ibidem, 181α
33 Ibidem, 179α
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Meineke világítot rá arra, hogy – nemzetközi perspektívába helyezve
– az államrezon doktrínája és az államérdek közöt 脚fogalmi és történelmi
kapcsolat客3η vanα

φesare Ripa (†1622ά Iconologiája 1593-ban jelent meg elLször, benne a
Ragione di stato allegóriája egy vértbe öltözöt, sisakos nLi alakα Minden
apró részlet külön jelentéssel bír, egyben magyarázatal szolgál a kép
脚olvasójának客α τ teljes szövegben minden részletre kitérL magyarázatot
kapunk az államrezon allegóriájának értelmezéséhez, éppen ezért érde-
mes az egészet idézniα Nem nehéz benne fellelni azokat a kulcsszavakat,
amelyek Leti könyvében is szerepelnekν például a szemek és a fülek a
kémeket szimbolizáljákα Letinél pedig azt olvashatjuk, hogy a követek
tulajdonképpen nemes kémeknek tekinthetLkα

Ripa államrezonja tehát egy

páncélingbe és sisakba öltözöt nL, oldalán szablyávalα űáncélinge alat
kék színl alsóruhát visel, telehímezve szemekkel és fülekkelα Jobb kezében
botot tart, s lássék, hogy hátrafelé sújt vele, ahol a mákgubók nLnekα τ
legnagyobbak fejei a bot csapása alat már a földön hevernek, úgyhogy
csak a szár áll magábanα

υalját egy oroszlán fején nyugtatja, s jobb lába alat egy könyv legyen
ius [jog] feliratalα

τzért festjük fegyveresnek, mert aki ilyen érdekkel él, azt akarja, hogy
erLvel uralhasson mindent, fegyverek vagy más eszközök révénα Szemek-
kel és fülekkel telehímzet kék öltözékben ábrázoljuk, hogy így mutassuk
uralma iránti féltékenységétα Mindenüt kémek szemeit és füleit szeret-
né ugyanis elhelyezni, hogy így jobban megvalósíthassa saját terveit, és
elmetélhesse másokétα

τ botal azt mutatjuk, hogy az államérdek olyanok sajátja, akik országuk-
ban vagy fejedelemségükben uralkodókká válnakα ψmellet mindenkinek,
még ha nem fejedelem is, meglehet a magához mért ilyenfajta érdeke,
amellyel saját dolgait kormányozza az általa óhajtot cél feléα τ földre vert
mákfejek, amint leírtuk, azt jelentik, hogy aki az államérdekkel él, sosem
hagy másokat akkorára növekedni, hogy azok kellemetlenséget okozzanak
nekiα Ilyen választ adot Tarquinius is 署a követénekν A király, mintha mér-
legelné, hogy mit tegyen, kiment a palota kertjébe, 視ának hírnffke kffvete,
ot fffl s alá járkálva, fflgy mondják pálcájával lecsapdosta a mákvirágok
fejét, mint Titus Livius elbeszéli elsL könyvébenα

3η Meinekét idézi Maurizio υazzoli, Ragion di Stato e interessi degli statiα La tratatistica
sull砧ambasciatore dal XV al XVIII secoloα Nuova Rivista Storica, 2002β2, 317α
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τz oroszlánt azért állítjuk melléje, mert természete hasonló azokéhoz,
akik az államérdek révén törekszenek szüntelenül nagyobbak lenni min-
denki másnál, s az éber Lrködés okán, amellyel állapotának megLrzésére
ügyelα

τ javasolt könyv a ius motóval azt mutatja, hogy a polgári értékek
olykor kárt szenvedhetnek, nem is annyira az uralkodás érdekében, hanem
inkább a köz hasznáraα Így például a fejedelem olykor elengedheti egyesek
halálbüntetését, akik a polgári jog révén arra rászolgáltak volna, hogy ehe-
lyet inkább igazságos háborúban szolgálják Lt, s it igen gyakran erényes
és kiváló embereknek bizonyulnakα3θ

υotero rávilágítot arra a XVIIα századtól ψurópa-szerte egyre jellemzLbb
tényre, hogy a fejedelem azonosulni látszik az állammalα τ fejedelem
bármikor behelyetesíthetL lesz az állam, a politika szavakkal, az a fejede-
lem, akinek személyében egyre inkább az abszolút hatalom megjelenése
realizálódikα3ι

Mint említetük, Gregorio Leti ironikusan közelíti meg a politika fogal-
mátα τ Politikai dialógusok címl könyvében tulajdonképpen azonosítja a
politikát az államérdekkelα υár it egyszer sem használja az interessi dello
stato (államérdekά kifejezést, mégis az olvasó számára egyértelmlen írja
le azt úgy, hogy mindvégig a politica terminust használjaα

Ha ártatlanokat ölnek meg az uralkodók vagy minisztereik, kegyetlensé-
güket leplezendL azt mondják, hogy a politika akarja ígyα Ha a királyság
számára szükséges személyeket számlznek, azt mondják, a politika akarja
ígyα Ha kevésbé tehetséges hadvezéreket küldenek a legnehezebb csatákba,
csak azért, hogy azok életüket veszítsék és ne akadályozzák meg a má-
sik sikerét, azt mondják, a politika akarja ígyα Ha szegénységbe taszítják
a leggazdagabb embert, azt mondják, a politika akarja ígyα Ha ok nélkül
börtönbe vetnek valakit, azt mondják, a politika akarja ígyα3κ

ψgyértelmlen szól it arról, hogy a XVIIα század végén a politika alat a
hatalom megtartását értetékα

Leti mlvében tehát többször elLfordul az államérdek terminus, de je-
lentése alapján már összemosódik azzal a politikával, amelyet a fejedelem
személye testesít megα

3θ Sajó Tamás fordításaα φesare Ripa, Iconologia, υudapest, υalassi, 1997, 506–508α
3ι Vígh Éva, Éthos és Kratos kffzfft. Udvar és udvari ember a 16–17. századi Itáliában,
υudapest, Űsiris, 1999, 71α
3κ Idézi Viroli, Dalla politica alla ragion di stato, 176α
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