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Machiavelli, machiavellista, machiavellizmus
A Machiavelli nevéből eredő fogalmi keretek történeti-integratív 
áttekintése

Almadi Sejla

Összefoglaló: 2019-ben volt Niccolò Machiavelli születésének 550. évfordulója. A firenzei 
diplomata-politikus-filozófus-író életének, műveinek és a bennük megfogalmazott világnézet-
nek, elveknek és értékeknek a kutatása akadémiai és közéleti jelentőséggel egyaránt bír. A tudo-
mányos keresőkben a nevére akár harmincezer, míg a nevéből képzett szavakra (machiavellista 
és machiavellizmus) öt-ötezer találat is érkezhet. A tanításait mára szinte valamennyi tudomány-
ág átvette és a saját mintájára formálta – így mind a neve, mind annak módosulásai önálló fo-
galmi keretekként határozhatók meg. Kutatásom célja az volt, hogy feltárjam a filozófus nevéből 
származó kifejezések létrejöttének történelmi körülményeit és az általuk leírt eszme fejlődését, 
valamint hogy körvonalazzam és egymással összevessem e fogalmi kereteket a tudományágak 
térképén. A kitűzött célhoz egy szakirodalmi áttekintés elkészítésére volt szükség, amelyhez tör-
téneti-integratív technikát alkalmaztam. A kutatás arra világított rá, hogy a három fogalmi keret 
kialakulása lineáris időrendben történt, egyfajta szűkülő látásmódot követve; ugyanakkor rend-
kívül eltérő jelentéstartalommal bírnak, csupán egészen kis átfedés van közöttük, és (a minta 
alapján) többnyire semleges-negatív kapcsolással rendelkeznek.

Kulcsszavak: fogalmi keret, integratív áttekintés, történeti áttekintés, Machiavelli, machiavellis-
ta, machiavellizmus

Abstract: 2019 marked the 550th anniversary of Niccolò Machiavelli’s birth. Researching the life 
and works, including the ideology, principles and values expressed in them, of the Florentine 
diplomat-politician-philosopher-writer is of both academic and public interest. His name can 
bring 30,000 results in scientific search engines, and the terms originating from his name such 
as Machiavellian and Machiavellianism, can also list 5-5,000 results. Machiavelli’s teachings 
are now almost invariably adopted by all disciplines and modelled on their own, so that both his 
name and its modifications can be defined as independent conceptual frameworks. The research 
objective was to explore the historical background and the further development of terms derived 
from Machiavelli’ name, and to outline and compare the conceptual frameworks on the map of 
disciplines. To this end, a literature review was prepared by historical-integrative techniques. The 
research showed that the three conceptual frameworks evolved in a linear chronological order, 
following a narrowing view, but they had very different meanings, with a little overlap among 
them, and (according to the sample) they mainly had a neutral-negative connotation.

Keywords: conceptual framework, historical review, integrative review, Machiavelli, Machiavellian, 
Machiavellianism
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Bevezető

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469. május 3.–1527. június 21.) neve összeforrt 
szülővárosáéval: diplomataként, politikusként, filozófusként és íróként is Firenzét szol-
gálta. Egyebek között kinevezték a Tízek Tanácsának titkárává, de különleges diploma-
taként és tanácsadóként is fontos szerepet játszott a Firenzei Köztársaság életében. 
Leghíresebb művei a politikai éleslátását (A fejedelem vagy az Értekezések Titus Livi-
us első tíz könyvéről), illetve a humorát (például a Mandragóra) tükrözik. Az írásaiban 
megfogalmazott világnézetet, elveket és értékeket mára számos tudományág átvette 
és a saját mintájára formálta. Nem véletlen, hogy Machiavelli nevére a tudományos ke-
resőkben harmincezernél is több találat érkezik,1 sőt a nevéből képzett egyes kifejezé-
sek (machiavellista, machiavellizmus) kulcsszóként történő megadása után megjelenő 
lista is meghaladja az ötezer tételt.2

Mindazonáltal, Machiavelli életének és az idővel hozzákapcsolt világnézetnek, illetve 
viselkedési módnak az akadémiai és közéleti jelentősége nem merül ki a számokban. 
Rengeteg olyan írás született, amely mérföldkőnek tekinthető a reneszánsz író-politikus 
személyéről és a világról alkotott elképzelésekben. Ilyen például a tanaira reflektáló és 
azokat bíráló mű, a hugenotta ügyész, Innocent Gentillet által 1576-ban kiadott Anti-
Machiavel. A modernek közül pedig megemlítendő Antony Jay 1967-ben írt Manage-
ment and Machiavelli című könyve, amely az amerikai Menedzsment Akadémia Könyv-
díját is elnyerte, illetve az 1989-ben megjelent életrajz, a Machiavelli in Hell, amelyért 
Sebastian de Grazia Pulitzer-díjat kapott.

Machiavelli életének, műveinek és azok tanításainak kutatása tehát többrétű jelen-
tőséggel és egyfajta általános érvényű relevanciával bír, amely az eltelt 550 év alatt 
végigkísérte az emberi gondolkodást. A jelen kutatás a diplomata-politikus-filozófus-író 
nevére és az abból képzett kifejezésekre összpontosít: feltárja az utóbbiak kialakulásá-
nak történelmi körülményeit és további fejlődését, továbbá fogalmi keretekként hatá-
rozza meg őket, hogy körvonalazza és összevesse egymással azokat a tudományágak 
térképén. Ezzel egy kutatási rést is betölt egyúttal, hiszen a keresőkben kiadott találatok 
száma és a széles körű érdeklődés ellenére hasonló áttekintő, átfogó tanulmány nem 
született a témában, mert az eddigiek inkább egy-egy tudományág szemszögéből és 
csupán egyetlen keretre összpontosítva vizsgálódtak.

1 A „Machiavelli” névre 30.747 találat jelenik meg az EBSCO adatbázisában, 21.003 pedig a JSTOR-éban; 
kevesebb, de még így is számottevő a felbukkanása az Arcanum Digitális Tudománytár (9789), a Scopus 
(1512), az Emerald Insight (680) és az Akadémiai Kiadó (72) honlapján.

2 A „machiavellistára” a legtöbb találat a JSTOR-ban (10.716) és az EBSCO-ban (5664) jelenik meg, akár-
csak a „machiavellizmusra” (EBSCO: 5514; JSTOR: 1909).
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Kutatási dizájn és módszertan

A híres emberek nevéből történő névszóképzés megszokott jelenség: elég csak az 
olyan személyekre gondolnunk, akik Machiavellihez hasonlóan nagy hatást gyakorol-
tak bizonyos társadalmak vagy közösségek életére, elveikkel, ideáikkal vagy tetteikkel 
beírták magukat a történelemkönyvekbe, s így a nevükből „-isták” vagy „-izmusok”3 
születtek (pl. Buddha, Konfuciusz, Lenin, Marx stb.). Az ekképpen kialakult szavak pedig 
olyan követőket és irányzatokat kezdtek el jelölni, akiknek/amelyeknek tevékenységei 
az adott ismert személy mások által értelmezett eszméin és cselekedetein alapultak. 
E kifejezések megalkotása tehát független a név eredeti tulajdonosának a hozzájárulá-
sától, így a használatuk és a jelentéstartalmuk nemcsak hogy változhat az idők folya-
mán, de akár teljes mértékben el is térhet a névadó által vallott elvektől és értékektől.

Ezért a kutatás célja egyfelől az, hogy a fellelhető tudományos szakirodalom segít-
ségével megvizsgálja, miként eredeztethetők Machiavelli nevéből a machiavellista és a 
machiavellizmus kifejezések. Azaz a kutatási kérdés: „Hol és mikor, illetve ki által vagy 
kinek a közreműködése révén alakultak ki a kifejezések?” Másfelől pedig meg kíván-
ja határozni a név és annak módosulásai helyét a különböző tudományágakban, azok 
kapcsolódási pontjait és jelentéstartalmát. Tehát e kutatási kérdésekre próbál választ 
adni: „Mely tudományágakban található meg a név és annak valamely módosulása? Hol 
van átfedés közöttük? Milyen jellegű vagy minőségű (pozitív, semleges vagy negatív) 
kapcsolással rendelkeznek?” Mindez (a terjedelemtől függően) egy átfogó szemléletet 
kíván meg, így a kutatásnak nem célja, hogy minden tudományágon belül részletesen 
kitérjen Machiavelli és a nevéből eredő kifejezések vizsgálatára, azok használatára vagy 
a velük kapcsolatban felmerülő tudományos vitákra. De a tanulmánynak az sem képezi 
a tárgyát, hogy megmérje a Machiavelli által vallott, illetve a neve módosulásaihoz kap-
csolt elvek és értékek közötti távolságot.

A kutatás során a tudományos szakirodalom (mint másodlagos és elméleti forrás) 
kizárólagos használata egy szakirodalmi áttekintés elkészítését támogatja. A kettős 
célmeghatározás pedig két áttekintési technika alkalmazását követeli meg: a University 
of Southern California (2014) által meghatározott öt technika4 közül a történeti és az in-
tegratív felel meg e céloknak. Az előbbi egy témának és a kutatásának az alakulását és 
fejlődését vizsgálja egy meghatározott időintervallumban és történelmi környezetben

 
3 A „-ista” és az „-izmus” képzők használatát lásd: Magyar Tudományos Akadémia (2015, 64., 70. o.). 
4 Az öt technika a következő: történeti, elméleti, módszertani, integratív és szisztematikus. Több 

kutatásmódszertani könyv (pl. Saunders, Lewis és Thornhill, 2016) és tudományos központ (pl. 
University of Southern California, 2014) is utal e technikák meglétére, de az egy- vagy néhány mondatos 
megfogalmazáson túl valódi, tehát előre kidolgozott és követendő módszertant nem határoznak meg 
(kivéve a szisztematikus áttekintés esetét). A szükséges lépések meghatározása alkalmazottan, tehát a 
készülő szakirodalmi áttekintésnek megfelelően történik.
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(1. kutatási cél). Az utóbbi pedig a témához kapcsolható szakirodalmat kritizálja és 
szintetizálja, oly módon, hogy közben új fogalmi kereteket hoz létre és nézőpontokat 
alakít ki – a jelen tanulmányban ennek a fordítottja, vagyis a már létrejött fogalmi kere-
tek kapcsolatának és nézőpontjának (vagy jellegének és minőségének) a megvizsgá-
lása történik (2. kutatási cél).

A történeti technika alkalmazásának részeként felállítom az összegyűjtött és feldol-
gozott szakirodalom időrendi sorrendjét (kronológia), és az első kutatási célnak megfe-
lelően a nagyobb mérföldkövek (Machiavelli, machiavellista, machiavellizmus) mentén 
tagolom fejezetekre a szöveget. A kisebb mérföldkövek segítségével pedig felrajzolom 
Machiavelli nevének, valamint a belőle képzett kifejezéseknek az idővonalát („Eredmé-
nyek és konklúziók”).

Az integratív technika alkalmazásához a nevet és annak módosulásait fogalmi kere-
tekként határozom meg. Azok ugyanis Antonenko (2015, 53. o.) szerint a tudományos 
vizsgálódásnak a leglényegesebb elemét képezik, hiszen a fogalmaknak és az elméle-
teknek nagy szerepük van a kutatásban (Shields és Tajalli, 2006, 315. o.), és egyben a 
problémák megoldásának az eszközét is jelentik. De míg az elméletek megfelelnek a té-
nyeknek és a tényekre tekintés módjának, addig a fogalmi keretek nyitottak, hipotetiku-
sak, és inkább a vizsgálódás megszervezésének és elrendezésének egyfajta módozatát 
jelentik. Caffrey (2018) szerint a fogalmi keretek olyan kutatási eszközök, amelyeket a 
projekt alapvető szerkezetének, fókuszának és szabályainak a meghatározására alkal-
maznak, valamint olyan elvek, feltételezések és iránymutatások elméleti körvonalaként 
szolgálnak, amelyeket egy-egy tágabb fogalom támogat. Azzal a céllal hozzák létre 
őket, hogy a segítségükkel vizsgálják meg a korábbi kutatásokat és a meglévő koncep-
ciókat, valamint stratégiaként használják fel őket az újabb tanulmányok elkészítéséhez. 
Caffrey-nek az a véleménye, hogy a fogalmi keretek alkalmazása lehetőséget teremt 
annak megmagyarázására, hogy a vizsgált téma miért fontos, így azok „az elmélet-
fejlesztésnek szinte bármely területén” megjelenhetnek. A keretek narratív és grafikus 
módon is azonosíthatók, az együttes használatuk pedig az áttekintés érvényességét 
emeli.5 Épp ezért a nagyobb mérföldkövek alapján felosztott fejezeteknek a történeti át-
tekintést követő részében narratív módon határolom le a fogalmi kereteket, mindegyiket 
külön-külön, míg az eredményeket tartalmazó fejezetben egy sugárdiagram segítségé-
vel ágyazom egybe és vetem össze őket.

Az áttekintés(ek) kidolgozásakor a kapcsolások jellegét – vagyis azt, hogy az adott 
fogalmi keretek mennyire azonosíthatók pozitív, semleges vagy negatív minőséggel, 
értékekkel, végkicsengéssel –, manuális-kvalitatív úton határozom meg, mert a szoft-
veres-kvalitatív alkalmazások sok esetben torzíthatnak, vagy a használatukkor értelmét 
veszti a szöveg valódi mondandója.

5  A fogalmi keretek kutatásmódszertanáról bővebben lásd: Almadi, 2019.
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A mintavétel helyéül az EBSCO adatbázisát választottam.6 A szakirodalmi források 
összegyűjtésére a kétlépcsős „nem valószínűségi mintavételi technikát” alkalmazom. 
Először a kvótás technikával 40 darab forrásban határoztam meg a gyűjtendő tudo-
mányos művek számát, amely mennyiséget mindkét kvótaszámítási technika elegen-
dőnek tart. Ugyanis egyrészt a 30+5+5 forrás megegyezik az adatbázis találatainak 
(Machiavelli: kb. 30.000 + machiavellista: kb. 5000 + machiavellizmus: kb. 5000) egy 
ezrelékével, másrészt a 40 forrás  számban nagyjából megfelel a jelen tanulmány törzs-
szövegéhez (1–3. fejezet) meghatározott karakterszám (kb. 40.000) egy ezrelékével. Az 
így meghatározott kvótaátfedés esetén (fogalmi keretenként) egy ezrelékkel bővíthető 
a források száma, valamint szükség esetén az adatbázison kívüliekkel (pl. Machiavelli 
írásaival) is kiegészíthető. Ezt követően a kritikus típusú szándékolt technikával és az 
EBSCO Relevance opciója segítségével választottam ki a legrelevánsabb találatokat, 
ami a kutatói elfogultságot csökkenti, a belső érvényességet pedig növeli.7

6 Az EBSCO adatbázisa több mint 2900 tudományos folyóirattól tartalmaz teljes szövegű cikkeket, va-
lamennyi tudományágban (Saunders et al., 2016) és nyelven. De más forrástípusokat is összegyűjt, 
például könyveket, disszertációkat, hanganyagokat stb. Részben azért választottam ezt az adatbázist, 
mert az előzetes keresés során ez adta ki a legtöbb találatot Machiavelli nevére, másrészt pedig ez biz-
tosítja a legtöbb szűkítési funkciót (például: az évek lehatárolása) és egyéb opciót (például: hivatkozási 
rendszerek beszúrása) a haladó és összetett tudományos kereséshez.

7 Az EBSCO egy olyan átfogó relevancia-rangsorolási stratégiát alkalmaz, amely számos kritériumot 
használ – köztük a kifejezések gyakoriságát, a mezők súlyozását, a pontos mezőegyezést és a tarta-
lom-attribútumnövelést is –, hogy a felhasználók számára a keresési lekérdezésekhez legmegfelelőbb 
eredményeket biztosítsa. (EBSCO Connect, 2019).

1. ábra
Feltételezés a Machiavelli, machia-
vellista és machiavellizmus fogalmi 

kereteiről

A mintavétel támogatására szűkülő kutatási pa-
norámát készítettem a fogalmi kerethez: forrástí-
pusok > tudományos folyóiratok > tudományágak 
> a legrelevánsabb (angol és magyar nyelvű) talá-
latok (kizárólag az adatbázisban teljes szöveggel 
megtalálható írások).

A kutatás fő feltételezése, hogy a machia-
vellista és a machiavellizmus fogalmi kere-
tei Machiavelli nevéből emelkedtek ki lineáris 
időrendben, a jelentéstartalmukat tekintve 
pedig egymásra épülnek, egy egyre szűkebbé 
vagy specifikusabbá váló módon (1. ábra). Ezt 
a feltételezést erősíti meg az angol nyelvhasz-
nálat (amely nyelven a legtöbb tudományos for-
rás született róluk): Machiavelli, Machiavellian, 
Machiavellianism.
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Kutatási panoráma

A kutatási panoráma megmutatja, hogy a „Machiavelli” névre összesen 30.747 találat 
érkezett az adatbázisban, 60 különböző nyelven. Ezeket 15 forrástípusba lehet sorolni 
(2. ábra), amelyek közül a könyvek (15.012), a tudományos folyóiratok (9.324), a szem-
lék (2.294) és a magazinok (1.407) a leggyakoribbak, de korlátozott számban megje-
lennek disszertációk/tézisek, videók és hanganyagok is. A találatok további szűkítése 
a tudományos folyóiratokra történik (3. ábra). Közülük a Renaissance Quarterly és a 
Political Theory „dobta fel” a legtöbbször Machiavelli nevét: a két folyóirat együtt 450 
alkalommal. Sorrendben a továbbiak: az American Political Sciences Review, a Journal 
of Politics, a Perspectives on Political Science, a History of European Ideas és az Italica. 
A folyóiratokat a címükben meghatározott tudományágak szerint kategóriákba soro-
lom (4. ábra). Az öt legtömöttebb kategória: a politikatudomány (709), a történelem 
(654) – azon belül is külön a reneszánsz és a 16. század (324), Olaszország (247) –, a 
könyvtári és információs tudomány (195), az etika és üzleti etika (65), valamint a dip-
lomácia és nemzetközi tanulmányok. Ebben az öt tudományágban a legrelevánsabb 
találatok között szerepel például Hegedűs (2011), Jensen (1960), Mansfield és Tarcoy 
(1996), Paczolay (1996), Skinner (1981) és Villari (1892).

2. ábra
Forrástípusok, amelyekben a „Machiavelli” név volt megtalálható (n)
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4. ábra
Tudományos folyóiratok tudományágak szerinti bontása a „Machiavelli” név alapján (n)

Megjegyzés: Politics and Political Science; History; Renaissance and 16th Century; Other; Italy; Library; 
Ethics and Business Ethics; Foreign Affairs and International Studies; Social Research; Algebra; Public 
Relations; Philology; Business and Management; Nature; Middle Eastern Studies; Marketing.

Történeti áttekintés

Paczolay (1996) megjegyzi, hogy a modern állam az olasz reneszánszban gyökeredzik, 
a definíciója pedig a kor egyik legkiemelkedőbb gondolkodójától, Machiavellitől ered, 
akit a politikai, diplomáciai és hazafias érdeklődése is elsősorban a szülőhelyéhez, Fi-
renzéhez és annak jövőjéhez kötötte. Még a politikai rendszer változását követően írt (de 
csak a halála után megjelent) Értekezések című munkájában is arra kereste a választ, 
hogy szeretett városa hogyan tudná megőrizni a szabadságát és a függetlenségét.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli Firenzében született 1469-ben, szülei, Bernardo di 
Niccolò Machiavelli és felesége, Bartolommea di Stefano Nelli harmadik gyermekeként, 
egyben első fiaként. Édesapja jól ismert ügyvéd és könyvgyűjtő volt. Skinner (1981) és 
Hegedűs (2011) is megemlíti, hogy habár a család nem volt gazdag, a könyvek gyűjté-
sének nem éppen olcsó szenvedélye már korán átragadt a fiatal Machiavellire is, aki a 
költészet, a vallás, a lovagregények és a jog területén született írásokat vásárolta elő-
szeretettel. Általános műveltségre tett szert nyelvtanból, retorikából és latinból, majd 
édesapja nyomdokaiba lépve jogot tanult, és rövid ideig ügyvédként dolgozott.

Abban az időszakban, amelyben Machiavelli született, a pápák hódító háborúkat 
folytattak az olasz városállamok ellen, amelyek meggyengültek a Franciaország, Spa-
nyolország és a Szent Római Birodalom által a regionális befolyásért és ellenőrzésért 
folytatott küzdelmek során (Jackson és Grace, 2018). A politikai-katonai szövetségek 
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állandóan változtak a zsoldos vezetők (condottieri) miatt, akik figyelmeztetés nélkül 
álltak át egyik oldalról a másikra, és számos – rövid életű – kormány erősödését és 
bukását idézték elő. 1494-ben a firenzeiek helyreállították a köztársaságot, és egy időre 
elűzték a Medicieket, akik a várost előzőleg közel hatvan éven keresztül uralták.

Nem sokkal ez után (1498) az akkor 29 éves Machiavelli már bizalmi pozíciót töltött 
be a szülővárosában, hogy aztán még tizennégy éven át dolgozzon annak érdekében 
(Jackson és Grace, 2018): először a bel- és hadügyekkel foglalkozó második kancellária, 
egy hónappal később pedig már a Tízek Tanácsának titkáraként szolgálta a Firenzei 
Köztársaság fejét (gonfalonier), Piero Soderinit. Soderini munkáját különleges diplo-
mataként és tanácsadóként is segítette. Huszonhárom alkalommal járt követségben 
(legazioni), s az ott készített követi jelentéseit korrajzokként őrzi az utókor. 1503 és 1506 
között pedig a firenzei katonaságért is ő felelt.

Jensen (1960), Skinner (1981), Villari (1892), Harris, Lock és Rees (2000), valamint 
Harris (2010) egyaránt arra világít rá, hogy Machiavelli nemcsak kortársa, hanem tá-
mogatója is volt Cellininek, Da Vincinek, Michelangelónak és Raffaellónak. Miközben 
pedig összetett és bonyolult feladatokat látott el a köztársaság érdekében, a kor olyan 
befolyásos személyiségeivel is találkozott, mint XII. Lajos francia király, I. Miksa német-
római császár, Cesare Borgia, VI. Sándor pápa vagy II. Gyula pápa.

Ezek az évek – és különösen a második kancelláriában végzett munkája – nemcsak 
széles körű politikai tapasztalatot biztosítottak neki, de közelről megismertették vele az 
olaszországi és az európai politikai élet ármánykodásait és kiszámíthatatlanságát is 
(Jackson és Grace, 2018). Befolyása, politikai, diplomáciai és katonai sikerei irigyeket és 
ellenségeket szereztek neki. Nem véletlen, hogy a Mediciek ismételt hatalomra jutása 
után, 1512-ben megfosztották a hivatalától, majd a firenzei uralkodócsalád elleni ösz-
szeesküvés hamis vádjával bebörtönözték a Palazzo del Podestàba (a mai Bargello), 
ahol megkínozták. A fájdalmak ellenére is tagadta a vádat, ezért három héttel később 
elengedték, és amnesztiát kapott. Machiavelli ezt követően visszavonult a Firenzétől 
11 kilométerre fekvő farmjára, Sant’Andrea in Percussinára, de továbbra is politikai ta-
nácsokkal látta el a látogatóit, ám főleg az írásra koncentrált. Harris (2010) szerint az írói 
pályafutása csak ekkor kezdődött el igazán.

Munkáinak széles köre a katonaságtól a politikán át egészen a költészetig és a prózáig 
terjedt (Harris, 2007; Harris et al., 2000), és a legtöbbjük maradandó alkotásnak bizo-
nyult. Ilyen például az 1519–1520-ban írt A háború művészete, amely a hadseregről és 
a hadviselésről ad tanácsot, és az akkori meglátásait idővel más ismert katonai gondol-
kodók – Nagy Frigyes, Napóleon vagy Carl von Clausewitz – is átvették. De említhetjük 
az 1517-es Értekezések/Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről (vagy röviden: Ér-
tekezések) című, a római történelem egyfajta politikai kommentárját, amelyet valójában 
sosem fejezett be. Egészen más, de szintén jelentős alkotás a maga nemében az 1518-
ban elkészült, a csábításról szóló színmű, a Mandragóra (szatíra), amelyet időnként még 
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ma is játszanak a színházak. A versei és prózái között szereplő Belfagor, a főördög című 
elbeszélést 1515 körül írta. A másik terjedelmi véglete a Firenze története (1520–1525) 
jelenti: a nyolckötetes munkát Giulio de Medici bíboros (az időközben pápává választott 
VII. Kelemen) rendelte meg. Mindazonáltal Machiavelli legismertebb és leggyakrabban 
idézett munkája, A fejedelem 1513-ban kelt, ám – a másik legnépszerűbb munkájához, 
az Értekezésekhez hasonlóan – csak a halála után öt évvel, 1532-ben adták ki, Rómá-
ban. A mű „a politikai filozófia történetének legbefolyásosabb esszéje” – írta Gali és 
Bopst (2006, 236. o.).8

Machiavelli szándékosan az olasz nyelvet használta az írásaiban, hogy ezzel is sze-
retett hazáját szolgálja, sőt humanista taníttatása ellenére görögül nem is tanult meg 
(Jackson és Grace, 2018). Írásai forradalminak számítottak a saját korában – mind stí-
lusukban, mind filozófiájukban. Azon első modern írók egyike volt, akik használták a 
kizáró „vagy-vagy” (aut-aut) formulát mint stilisztikai eszközt (Harris et al., 2000), és 
esszéiben és színműveiben egyaránt szívesen alkalmazta egyidejűleg a bölcseletet és 
a szórakoztatást (Benner, 2014). Harris et al. (2000, 16.) szerint a „szavai közvetlenek, 
sosem unalmasak, és ma is olvashatóak”.9 Ilyen például a két legismertebb alkotása: 
A fejedelem, amely bár egy Medici uralkodó számára ajánlott politikai tanulmány volt, 
egyszerre számított komolynak és szórakoztatónak (Gali és Bopst, 2006), illetve az Ér-
tekezések, amely – több munkájához hasonlóan – az éleslátása mellett a cinikus hang-
neméről híresült el. Ez utóbbit ugyanakkor Mansfield és Tarcoy (1996, xx. o.) vitatja, 
mert szerintük az Értekezések „egy hosszú, tiltó jellegű, látszólag nosztalgikus, nyilván-
valóan nehéz, de tisztességes és hasznos könyv, amely a polgárok, vezetők, reformerek, 
valamint a köztársaságok alapítói számára ad tanácsot arról, hogy hogyan rendeljék el 
a szabadság megőrzését és a korrupció elkerülését”.10

A filozófiájukat tekintve Machiavelli írásai új kort jelölnek a politikáról és a kommu-
nikációról való gondolkodásban is. E munkák jelentik a modern történelem első olyan 
könyveit, amelyek feljegyezték a hatalomgyakorlást és az azzal való visszaélést, rávi-
lágítottak arra, hogy az állam és a hatalom nem Istentől függ – a szerencse és a jólét 
tekintetében –, hanem az emberektől és attól, ahogyan ők uralkodnak (Harris et al., 
2000). Sőt, ezen írások magukon viselik a kommunikációelmélet első nyomait is azáltal, 
hogy elválasztják a közvetített élményt a megélttől: „a megélt tapasztalatok kiegyenlítő 
hatásait”11 azonosítják (Elliott, 2000, 54. o.).

  8 Gali és Bopst (2006, 236. o.): „the most influential essay in the history of political philosophy”.
  9 Harris et al. (2000, 16. o.): „his words are direct, never boring and still readable today”.
10 Mansfield és Tarcoy (1996, xx. o.): „a long, forbidding, apparently nostalgic, obviously difficult, but decent 

and useful book that advises citizens, leaders, reformers, and founders of republics on how to order 
them to preserve liberty and avoid corruption”.

11 Elliott (2000, 54. o.): „the countervailing effects of lived experience”.
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Habár Machiavelli politikai látásmódja és intellektusa valamennyi művén keresztül 
tetten érhető, a már többször példaként említett két mű – A fejedelem és az Értekezé-
sek – raktározta el a filozófiájának a maga korában egyedinek számító főbb elmélete-
it. Azonban éppen ennek az egyediségnek és forradalmiságnak a következtében négy 
évvel a megjelenését követően Reginald Pole bíboros A fejedelemről kijelentette, hogy 
az egyenesen az ördög műve, és óva intette az uralkodókat a használatától, mivel az 
gátlástalanul aláásná a krisztusi köztársaságot (Harris et al., 2000). Ezt követően Ma-
chiavelli valamennyi munkáját elítélték, és 1559-ben pápai indexre tették.

Fogalmi keret

A „Machiavelli” név fogalmi keretének a jelentéstartalma rendkívül tág és szerteágazó, 
ami azt is jelenti, hogy a mintába válogatott források kapcsolásának a jellege magas 
varianciát mutat, vagyis megtalálható benne a két véglet (nagyon pozitív – nagyon 
negatív) közötti valamennyi árnyalat.

A könyvtári és információs tudomány kategória Machiavelliről készült életrajzokat és 
a műveire reflektáló esszéket tartalmaz; a történelmi rész (s benne a reneszánsz és a 
16. század, valamint Olaszország) az előző alfejezetben szereplő történeti áttekintés-
hez hasonlóan történelmi környezetbe ágyazottan vizsgálja Machiavelli életét és mű-
veit, a korabeli és/vagy jelenkori politikai erőviszonyok, jog, művészet, tudomány, vallás 
és filozófia alapján, ugyanakkor jól lehatárolhatóan. De Wilde (2018) például a diktatúra 
és az alkotmányos változások kapcsolatát vizsgálja az Értekezések alapján; Lee (2018) 
Machiavellinek a zenetörténet alakulásában játszott fontos és egyben valószínűtlen 
szerepéről ír; Najemy (2018) pedig arról, hogy Machiavelli hogyan tekintett magára a 
történelemre, hiszen az jelentette a politikai gondolkodása alapját.

A politikatudományi kategória viszont már kevésbé lehatárolható, sőt Jackson és 
Grace (2018) szerint Machiavellit e területen a legnehezebb megvizsgálni, mert ennek 
a legváltozatosabb a szakirodalma – s ezt a jelen minta is megerősíti. Zuckert (2014) 
például arra kereste a választ, hogy hogyan ért véget a politikai nemeslelkűség A feje-
delem megírását követően, később (2018) pedig arra, hogy annak szerzőjét mennyire 
lehet filozófusnak tartani vagy „szókratikusnak” nevezni. Anton (2017) azt vizsgálta, 
hogy milyen mértékben torzítja el az igazságot vagy a valóságot az, hogy Machiavelli 
metaforák segítségével akarta közvetíteni a szövegei valódi jelentését; Winter (2014) 
pedig azt, hogy mennyiben kezelte a politikus-író a katonaságot védelmi eszközként 
vagy éppen a népfelkelés katalizátoraként. Rose (2016) arról írt, hogy Machiavelli több-
ször is azt tanácsolta a köztársaságok számára, hogy tartsák szegénységben a pol-
gáraikat; Hoipkemier (2018) viszont arról, hogy mennyire kezelte liberálisan az ambíció 
kérdéskörét a politikai intézményekre vonatkozóan. A kategóriába került további írások a 
valós politikai környezetükbe ágyazottan reflektálnak Machiavellire, például Írországban 
(O’Byrne, 1996; Drennan, 2014) vagy Olaszországban és Japánban (Samuels, 2003).
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A diplomácia és nemzetközi tanulmányok területén Machiavellit és műveit a klasz-
szikus realizmus képviseletében (s így a neorealizmus érdekében) idézik, illetve azért, 
hogy megvizsgálják a realizmus által a politikatudomány és az etika között teremtett 
kapcsolatot (Forde, 1995; Viroli, 2017). Végül az „üzlet és üzleti etika” kategória írásai a 
Machiavelli műveiben tetten érhető erkölcsi és etikai kérdésekre és megállapításokra, 
valamint azok újraértelmezésére helyezik a hangsúlyt.

Machiavellista

Kutatási panoráma

A „machiavellista” szóra készített kutatási panoráma a „Machiavelli” névétől való jelen-
tős különbségekre világít rá, ami a találatok száma tekintetében – a tanulmány feltéte-
lezésével összhangban – egy szűkebb fogalmi keretet körvonalaz: 5664 találat jelent 
meg a keresőben, összesen 37 nyelven. A 13 forrástípus közül, amelyekben fellelhető a 
kifejezés (5. ábra), a tudományos folyóiratokban a legnépszerűbb a használata (3079), 
azokat követik a könyvek (664) és a magazinok (564), nagyjából azonos súllyal, és 
megtalálható néhány hanganyag és video is. A tudományos folyóiratok közül (6. ábra) 
a Psychological Reports (90) és a Journal of Business Ethics (67) közölte a legtöbb 
cikket a kifejezésre történő utalással, azokat a Personality and Individual Differences, a 
Renaissance Quarterly és a History of European Ideas követte. A tudományágak sze-
rinti bontás alapján (7. ábra) a „machiavellista” szót leginkább a pszichológia alkalmaz-
ta (182), azt követte a történelem (100) és a politikatudomány (96), nagyjából azonos 
súllyal, majd a menedzsment vagy vezetés-szervezés (51), valamint az üzlet és üzleti 
etika (48). Ott a legrelevánsabb találatok között szerepel például Jackson és Grace 

5. ábra
Forrástípusok, amelyekben a „machiavellista” kifejezés volt megtalálható (n)
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(2018), Gali és Bopst (2006), Harris et al. (2000), Christie és Geis (1970), Kessler (2010), 
Levine és Boaks (2014) és Lewis (1999).

6. ábra
Tudományos folyóiratok, amelyekben a „machiavellista” kifejezés volt megtalálható (n)

7. ábra
Tudományos folyóiratok tudományágak szerinti bontása

a „machiavellista” kifejezés alapján (n)

Megjegyzés: (Social) Psychology and Human Behaviour; History; Politics, Political Thought and Science, 
Management, Leadership, Organisation Development; Business and Business Ethics; Renaissance and 
16th Century; Economics and Economic Psychology; Animal Behaviour and Nature; Library; Public and 
Educational Administration; Third World; Society; Education; Research; Accounting.
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Történeti áttekintés

Miután Reginald Pole bíboros A fejedelmet az ördög művének nevezte, és Machiavelli 
valamennyi írását pápai indexre helyeztette, a szerző neve is egybeforrt a sátánéval, 
a munkássága pedig annak megtestesülésével. Nem véletlen tehát, hogy Machiavel-
li hamarosan a katolikusok és a protestánsok között dúló európai vallásháború vagy 
-konfliktus révén nemzetközileg ismert alak lett, ám egyik oldal sem állt a pártjára: a 
protestánsok ahelyett, hogy a védelmükbe vették volna, talán még a katolikusoknál is 
jobban elítélték (Jackson és Grace, 2018). Az utóbbiak gyanúja szerint ez azonban csu-
pán dezinformáció volt, míg a másik oldalon azt feltételezték, hogy a pápisták nyilvá-
nosan nem merték ugyan a machiavellista tanokat prédikálni, zárt ajtók mögött annál 
inkább gyakorolták azokat. Mindenesetre az, hogy Machiavelli a keresztény fejedelmek 
legbiztosabb ideológiai alapjait rengette meg a műveiben, egyértelműen támadónak 
számított a korában, függetlenül attól, hogy azt milyen szándékkal tette. Sőt, Francia-
országban az írásai egyenesen a hatalom összeomlásának az okait testesítették meg, 
így az ő elképzelt személyisége az ottani politikai-vallási válság által okozott kétségek-
kel és sérelmekkel együtt lett fellógatva.

Az 1560-as évek Franciaországában a protestánsok (hugenották) és a katolikusok 
között véres konfliktusok zajlottak. 1572. augusztus 22-én megpróbálták a hugenották 
vezetőjét, Gaspard de Coligny admirálist megölni. Bár a gyilkosság akkor még meghi-
úsult, a katolikusok Szent Bertalan éjszakáján totális vérengzésbe kezdtek a protestán-
sokkal szemben Párizsban, aztán másutt is. (Az első áldozatuk Coligni marsall volt.) 
A katolikusok egy részét megdöbbentette ugyan a mészárlás, a többségük, köztük a 
papság, örömét lelte benne. Széles körben úgy tartották, hogy a király, IX. Károly anyja, 
a Firenzében született Medici Katalin volt a felbujtó. Mivel a férje (II. Henrik) halálát köve-
tően az asszonyt a politikai cselszövései tették hírhedtté, s honfitársaival népesítette be 
az udvarát, az öldöklés után az olaszokat országszerte vérszomjas ármánykodókként 
becsmérelték, így Machiavelli is mindannak a megtestesítője lett, amit a franciák gyűlöl-
tek az olaszokban. A katolikus atrocitások hugenotta részről történő elítélése 1576-ban 
csúcsosodott ki, Genfben: akkor adta ki az Értekezések Machiavelli ellen (másképp: az 
Anti-Machiavelli) című művét (név nélkül) a hugenotta ügyész, Innocent Gentillet.

Gentillet összefoglalása volt az első nagy tanulmány, amely Machiavelli Értekezéseit 
és A fejedelmet dolgozta fel. S mivel úgy látta, hogy a két könyv szerzője a gondolat-
menetében az önkényuralom eszméjét védte, az ateizmust és az akkoriban hagyomá-
nyosnak tekintett erények figyelmen kívül hagyását hirdette, munkája céljául azt tűzte 
ki, hogy megmutassa a Machiavelli könyveiben található rengeteg bűnt, amelyek révén 
nem a politika, hanem egész egyszerűen a zsarnokság tudományát építette fel.12 Bár 

12 Gentillet (1574) „Remonstrance” c. műve egy, még az Anti-Machiavelli előtt keletkezett antimachiavellista 
szemléletű írás, amelyben „a valaha élt legnagyobb hazug és szélhámos” után összegyűjtötte 
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a könyve és a benne ismétlődően feltűnő „anti-Machiavelli” fogalom által keltett érzel-
mek hatására egy olasz származású genfi lakos agyonverte őt, a Machiavelli-ellenes 
látásmód és beállítottság dagályként árasztotta el Franciaországot. Ezt pedig még csak 
erősítette, hogy a vallásháború során mindkét fél az ördöggel azonosította az olasz írót. 
Így történt, hogy Machiavelli gyakorlatilag „machiavellistaként” vált hírhedtté.

Gentillet könyvének – és így Machiavelli műveinek is – a jelentőségét mutatja, hogy 
1577-ben latin, 1580-ban német, 1602-ben angol, 1637-ben pedig holland nyelvre for-
dították le, és az számos új, többnyire Machiavelli személyét és tanait támadó művek 
elkészítését ösztönözte. Mindazonáltal Gentillet könyve és a fordításai csupán másod-
kézből származó információkkal szolgáltak Machiavelliről és írásairól. Amikor azonban 
a 16. és 17. század fordulóján a római katolikus egyházat azzal vádolták, hogy túlsá-
gosan is babonás és kicsapongó, a pápai állam kritikusaként egyre inkább kezdték ki-
emelni Machiavelli tisztánlátását, s azt egyértelműen a reformáció oldalára állították. 
1642-ben Richelieu bíboros (Armand Jean du Plessis de Richelieu) Louis Machont bízta 
meg azzal, hogy írjon egy könyvet, amelyben felmenti Machiavellit a Szent Bertalan 
éjszakáján elkövetett mészárlásokhoz vezető uszító tanok írásának vádja alól. E „bo-
csánatkérés” azonban csak 1668-ban jelent meg nyomtatásban. Machon a műben ki-
emelte, hogy korábban több olyan dolgot is Machiavellinek tulajdonítottak, amelyeket 
ő nem állított, sőt a politikáról szóló tanításai általánosságban összhangban vannak a 
keresztény tanokkal, a Bibliával és az egyház tanácsaival is. Mindennek alátámasztása 
érdekében éppen a korábban vehemensen kritizált műveiből, A fejedelemből és az Ér-
tekezésekből vett idézeteket.

Richelieu utasítása jelentette a fordulópontot A fejedelem történetében, ugyanis attól 
kezdve egyre több országban és nyelvre fordították le Európa-szerte, és vizsgálni kezd-
ték a politikai gondolatmenetét és az emberi nézőpontját, s már pozitív hangnemben 
is reflektáltak azokra (Jackson és Grace, 2018). Azonban Edward Dacres már 1640-
ben engedély kért és kapott A fejedelem nyomtatásban való angliai megjelentetésére. 
Baltasar Gracián spanyol jezsuita pap és író pedig 1647-ben megírta Az életbölcses-
ség kézikönyvét (Oráculo manual y arte de prudencia), amelyben Machiavelli polgári 
megfontoltságát hangsúlyozta. A mű a Don Quijote után a spanyol nyelven kiadott má-
sodik legnépszerűbb könyv lett (Soll, 2014). Ez persze nem azt jelentette, hogy teljes 
pálfordulás történt, csupán azt, hogy már szabadon lehetett állást foglalni Machiavel-
livel kapcsolatban (Jackson és Grace, 2018). Denis Diderot például az Enciklopédiába 
(Encyclopédie) 1765-ben írt bejegyzésében Machiavelli nevét a politikai zsarnoksággal 
kötötte össze; Nagy Frigyes porosz uralkodó 1740-ben pedig egy szintén Anti-Machi-
avelli (Anti-Machiavel) c. művet jelentetett meg, amely A fejedelem szerkezetét vette 
alapul, és annak fejezetről fejezetre eltorzította a mondanivalóját.

Franciaország minden elégedetlenségét. (Jackson és Grace, 2018, 53. o.)
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Mindenki máshogy látta Machiavellit és írásait; még a német filozófusok között is 
egészen eltérő volt a megítélése. Johann Wolfgang von Goethe a rosszindulattal azono-
sította Machiavellit (az 1788-ban befejezett Egmont c. darabjában), míg Johann Gottlieb 
Fichte egy olyan ezerarcú figuraként látta, aki a szentimentalizmus helyett a racionális 
elvekhez nyúlt a politikában, és belátta, hogy az erkölcs nem alkalmazható az államok 
közötti kapcsolatok alakításában. Georg Wilhelm Friedrich Hegel szerint pedig Machi-
avelli az olasz történelemre csupán egy egészen kicsit hatott, habár nagyra becsülte őt 
Itália egyesítésének víziójáért (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 1825). 
Még Victor Hugo is említést tett róla az 1862-ben megjelent A nyomorultak c. alkotásá-
ban. Kifejtette, hogy Machiavelli se nem egy gonosz zseni vagy egy démon, se nem egy 
gyáva és nyomorult író volt, csupán a 16. századi európai élet bemutatója – amely lehet, 
hogy förtelmesnek tűnik, de csakis a 19. századi erkölcs szerint. Ezt követően egyre 
több és szabadosabb megfogalmazás, értelmezés és adaptáció született Machiavelli 
személyével és tanaival kapcsolatban. Ilyen volt például az 1915-ben napvilágot látott 
Machiavelli: Egy dráma (Machiavelli: A drama) Franklin Pierce Nortontól; az 1916-ban 
megjelent The Machiavellian Madam of Basin Street és Other Tales of New Orleans 
[A Basin utca machiavellista hölgye és más New Orleans-i mesék] Edward Larocque-tól; 
illetve a Sebastian de Grazia által 1990-ben írt Machiavelli in Hell [Machiavelli a pokol-
ban] című biográfia, amely Pulitzer-díjat is kapott.

Habár napjainkban se szeri, se száma a Machiavellivel kapcsolatos véleményeknek, 
a személye elleni korai támadások igencsak megbélyegezték őt és a nevéből származó 
kifejezés, a „machiavellista” jelentését és használatát. Úgy hatvan évvel Machiavelli ha-
lála után machiavellista karakterek jelentek meg az Erzsébet-kori színpadon a gonosz 
megtestesítőiként. Edward Meyer (1969), aki a név elterjedését vizsgálta az Erzsébet-
kori irodalomban, összesen 395 utalást talált Machiavellire – furcsa mód nem mindet 
negatív érzelmet keltően írták. Közülük talán a leghíresebb idézetek William Shakespeare 
1590-es évekbeli műveiből valók. A IV. Henrik című történelmi drámájában (1. rész) még 
csak hírhedtnek, a VI. Henrikről szóló háromrészes darabjában (3. rész) már gyilkosnak 
nevezte Machiavellit. A windsori víg nők c. komédiájában pedig a retorikájára hivatko-
zott: „Nem vagyok egy Machiavelli?” Érdemes azonban megemlíteni, hogy Shakespeare 
nem töltötte meg tartalommal Machiavelli nevét, és nem is ruházta fel a személyét kü-
lönféle tulajdonságokkal, hanem csupán a névnek a már akkor elérhető jelentései közül 
kölcsönzött néhányat a műveibe (Jackson és Grace, 2018). Hozzá hasonlóan járt el pél-
dául Chrisopher Marlowe A máltai zsidó (The Jew of Malta, 1589), Anne Dowriche a The 
French Historie (1589), Thomas Nashe a Pierce Peniless, His Supplication to the Divell 
(1592) és Ben Jonson a Magnetic Lady (1632) c. írásában.

A „machiavellista” tehát egy olyan melléknév, amelyet a Machiavelli személyéhez 
és írásaihoz társított tulajdonságok összességével ruháztak fel, és jelzőként ma is 
alkalmazzák. Gali és Bopst (2006) szerint Machiavelli megítélése nagyon különböző: 
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tartották olasz hazafinak, politikai pragmatistának, polgári republikánusnak, szenvtelen 
tudósnak, megkínzott humanistának, fejedelmek szatiristájának, Lenin korai inkarnáci-
ójának, sőt magának az ördögnek is. Harris et al. (2000) kiemeli, hogy a „machiavellista” 
szó mára saját jelentéssel bíró kifejezés lett az angol szótárakban. Az English Oxford 
Living Dictionaries (2018) alapján azt jelenti, hogy valaki „ravasz, cselszövő, lelkiisme-
retlen, főként a politikában”.13 Jackson és Grace (2018) szerint rosszindulatot, kétszínű-
séget, gazságot és politikai árulást jelöl; Lewis (1999), Kessler (2010), Christie és Geis 
(1970) értelmezésében a „fondorlatos”, „manipulatív”, „durva” és „csaló” szavak szino-
nimája.

Fogalmi keret

A történelem és a politikatudomány kategóriája a már fent vázolt történelmi környezet-
be ágyazottan keresi és vizsgálja a szó eredetét, hatását, a más társtudományokban 
(pl. vallás és filozófia) használt fogalmakkal való kapcsolatát, valamint az erény (virtue) 
és a szerencse (fortune), valamint az erkölcs és a vallás szerepét hangsúlyozzák benne. 
A pszichológia egyfajta személyiségtípust vesz alapul: a machiavellista személy nem 
választja ezt a viselkedésformát, de természetéből fakadóan megtévesztő, manipulá-
ló és teljesen erkölcstelen – ennek méréséhez a tudományág úgynevezett Mach-IV 
skálát használ (Christie és Geis, 1970). Ebből adódóan a menedzsment vagy vezetés-
szervezés az olyan vezetői stílust vizsgálja, amely a szervezeti céloknak megfelelően 
alkalmazza a megtévesztést és a manipulálást, sőt szükség esetén az erkölcsöt és 
az erényt is azoknak rendeli alá (pl. D’Andrade, 1993; Calhoon, 1969; Jay, 1967; Gali és 
Bopst, 2006; Harris, 2007). Végül az üzlet és üzleti etika kifejezetten az erkölcs és az 
erény kérdéskörére összpontosít, s a nézőpontjai között jelenik meg a „machiavellista 
szkepticizmus”, amely tagadja az etika és a vezetés közötti bármiféle belső kapcsolat 
létezését, vagyis úgy gondolja, hogy egy szervezet vezetéséhez nem szükségszerű az 
erény, az erkölcs vagy az etikusság (Levine és Boaks, 2014).

Ezek szerint tehát annak ellenére, hogy az irodalom, a közvélemény és a szótárak a 
gonoszsággal, lelkiismeretlenséggel és akár magával az ördöggel azonosítják a machi-
avellista embert, a tudomány jóval árnyaltabban fogalmaz, és főként az erény és az er-
kölcs oldalára összpontosítva közelíti meg azt. A tudományok a történelem–politika és 
a pszichológia–menedzsment–etika mentén különülnek el: az előbbi főleg a kifejezés 
eredetével és történelmi környezetével foglalkozik, míg az utóbbi a személyiségjegyek 
összességeként és az erkölcs versus vezetés kapcsolatában vizsgálja a machiavellistát.

13 English Oxford Living Dictionaries (2018): „the meaning of Machiavellian is »cunning, scheming, and 
unscrupulous, especially in politics«”.
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Machiavellizmus

Kutatási panoráma

A „machiavellizmusra” történő keresés a „machiavellistánál” valamivel kevesebb ta-
lálatot eredményez az adatbázisban (5514 eset, összesen 36 nyelven), ami – a tanul-
mány feltételezésével összhangban – egy ismét szűkebb fogalmi keretet körvonalaz. 
A 13 forrástípus közül, amelyekben fellelhető a kifejezés (8. ábra), a tudományos folyó-
iratokban a legnépszerűbb (4.177), azt követik a könyvek (564), majd a disszertációk/
tézisek (244). A tudományos folyóiratok között (9. ábra) a Personality and Individual 
Differences (277), a Journal of Business Ethics (248) és a Psychological Reports (233) 
közölte a legtöbb cikket a Marchiavelli nevéből képzett köznévre való utalással, azokat 
pedig a Journal of Social Psychology és a Journal of Psychology követte, nagyjából 
azonos súllyal. A tudományágak szerinti bontás alapján (10. ábra) a „machiavellizmus” 
leginkább a pszichológiában (807) volt idézett, jóval ritkábban az üzlet és üzleti etika 
kategóriájában (264); a menedzsment vagy vezetés-szervezés (28), illetve a marketing 
és kommunikáció terén (28) megegyező súllyal szerepelt; érdekes módon a legritkáb-
ban pedig éppen a reneszánsz és a 16. század címszó alatt (15). Látható, hogy ez a 
fogalmi keret Machiavelli nevéhez képest teljesen alulreprezentált a reneszánsz és a 
16. század, a történelem, valamint a politikatudomány területén, de még a „machia-
vellistához” képest is nagyfokú átrendeződés vagy súlypont-áttevődés történt a tudo-
mányágak között. Ezekben a legrelevánsabb találatok között szerepel például Calhoon 
(1969), Jay (1967), Gali és Bopst (2006), D’Andrade (1993), Harris et al. (2000), Christie 
és Geis (1970), Gemmil és Heisler (1972), Dien és Fujisawa (1979) írása is.

8. ábra
Forrástípusok, amelyekben a „machiavellizmus” volt megtalálható (n)
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9. ábra
Tudományos folyóiratok, amelyekben a „machiavellizmus” volt megtalálható (n)

10. ábra
Tudományos folyóiratok tudományágak szerinti bontása a „machiavellizmus” alapján (n)

Megjegyzés: (Social) Psychology and Human Behaviour; Business and Business Ethics; Management, 
Leadership, Organisation Development; Marketing and Communication; Renaissance and 16th Century; 
Research; History; Accounting; Politics, Political Thought and Science; Information Science and 
Technology; Economics and Economic Psychology; Career Development; Education.
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Történeti áttekintés

A menedzsment területét Jackson és Grace (2018) kutatásai szerint először James 
Burnham kapcsolta össze a firenzei politikus-íróval. Burnham a két műve – az 1941-es 
The Managerial Revolution [A menedzseri forradalom] és az 1943-as The Machiavellians: 
Defenders of Freedom [A machiavellisták: a szabadság védelmezői] – közül az elsőben 
arról írt, hogy már a saját korában a termelési tényezők birtokosai helyett menedzs-
mentszakértők, vezetők igazgatták a vállalatokat, és úgy jósolta, hogy ez a trend még 
jelentősebb lesz a jövőben, és egy új vezetői elitet fog teremteni a tulajdonosok he-
lyett, mégpedig a menedzsereket. A második írásában pedig kiemelte, hogy csak egy 
klinikai elemzés segítségével sikerülne lehetővé tenni a szabadság maximalizálását 
és védelmét a társadalmak számára. A két cím kapcsolódásával ellentétben tartalmi 
összefüggés nem található a két könyvben Machiavelli és a menedzsment között, sőt 
a második könyv elején levő egyetlen idézeten kívül sem Machiavelli neve, sem pedig a 
menedzsment mint kifejezés nem jelenik meg a szövegekben.

Burnhamot követően az üzlettel-gazdálkodással vagy vezetés-szervezéssel foglalko-
zó szerzők könyvei közül több olyan is napvilágot látott, amelyek Machiavellire utaltak 
a címükben vagy a tartalmukban. Ilyen például Aimee Buchanantől az 1942-ben meg-
jelent The Lady Means Business: How to Reach the Top in the Business World – The 
Career Woman’s Own Machiavelli [A hölgy üzletet jelent: Hogyan jussunk a csúcsra az 
üzleti világban – a karrierista nő saját Machiavellije] vagy Claude S. George-tól az 1968-
as The History of Management Thought [A vezetési gondolat története].

Az áttörést azonban Antony Jay Management and Machiavelli [Menedzsment és Ma-
chiavelli] című, „precedenst teremtő” 1967-es könyve jelentette: azóta ágyazódott bele 
Machiavelli teljes egészében a menedzsment tudományágába. A könyv hatása össze 
sem vethető a korábbi kapcsolásokkal és párhuzamokkal, hiszen napjainkra már a ha-
todik kiadásnál tart, s jelentősen hozzájárult a vezetés-szervezés szakirodalmához, de 
mintegy láncolatot indított el a diplomata-író életének és tanításainak újragondolásá-
ban és más tudományágakhoz történő adaptálásában is. Ez főként Richard Calhoon 
(1969) akadémikusnak köszönhető, aki az Academy of Management Journalban – vagyis a 
menedzsmenttudománnyal foglalkozó legbefolyásosabb folyóiratban – előbb elismer-
te, majd újabb párhuzamokkal támasztotta alá Jay Machiavellivel kapcsolatos újszerű 
felfedezését. E megerősítések között szerepelt például a Machiavelli vizsgálatainak hi-
telességével vagy a régi fejdelem és a modernkori vezérigazgató (chief executive officer, 
CEO) közötti hasonlóságok megvilágításával kapcsolatos indoklása. Calhoon elismeré-
se egyébként még 1969-ben meghozta Jay-nek az amerikai Menedzsment Akadémia 
Könyvdíját (Book Award, Academy of Management) is. Ezt követően Jay és Machia-
velli együtt került be az 1996-ban kiadott, háromkötetes International Encyclopedia of 
Business and Management [Az üzlet és menedzsment nemzetközi enciklopédiája], az 
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1998-as Handbook of Organization Theory and Management [A szervezeti elmélet és 
menedzsment kézikönyve], valamint a szintén abban az évben megjelent Ultimate Busi-
ness Guru Book: 50 Thinkers Who Made Management [Végső üzleti guru könyv: 50 
gondolkodó, aki a menedzsmentet alakította] című kiadványba.

Jackson és Grace (2018) szerint Jay könyvében két narratíva kapcsolja össze Machia-
vellit a menedzsmenttel: 1.) a reneszánszkori Firenze megfelel a kortárs társadalomnak, 
vagyis az ott és akkor megtanult leckék itt és ma is érvényesek; 2.) a politika megegye-
zik az üzlettel, tehát az előbbiben levont tanulságok az utóbbira is vonatkoztathatók. Jay 
(1967) arra mutatott rá, hogy amikor A fejedelem című könyvben a gyarmatosításokról 
és Machiavellinek az újonnan megszerzett területek ellenőrzésére vonatkozó javasla-
tairól olvasott, egyből úgy érezte, azok megfelelnek a kortárs vállalatok fúzióinak és 
felvásárlásaiknak. Sőt, amikor mindezt a különböző vezető beosztású tisztségviselő-
kön is kipróbálta, mind egyetértett vele a párhuzamba vonhatóságban. Jay ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy Machiavellinek nem az érvelésére, hanem a módszerére alapozta a 
könyvét, s abban egy jelenkori problémát gyakorlati úton vizsgált meg, mások múltbéli 
tapasztalataira építve. Habár Jay (1967, 29. o.) azt feltételezte, hogy Machiavelli „azért 
nevezte el A fejedelemnek a könyvét, mert az államok sikerét vagy bukását közvetlenül 
a vezető tulajdonságaiból eredeztette”,14 Jackson és Grace (2018) arra figyelmeztet-
nek, hogy Machiavelli nem is ezt a címet adta az írásának, sőt ki sem adatta azt, tehát 
Jay – más szerzőkhöz hasonlóan – olyat próbált belemagyarázni Machiavelli életébe 
és filozófiájába, amire valójában nincsen bizonyíték. Ettől függetlenül, Jay értelmezése 
A fejedelmet olyan kézikönyvvé módosította, amely a vezetés-szervezés területén is 
alkalmazható.

Jay álláspontját számos újabb koncepció és kézikönyv megjelenése követte, ame-
lyek többé vagy kevésbé tudományos megalapozottsággal érveltek Machiavellinek a 
menedzsmenttudomány területére történő átvétele mellett. Ilyen tudományos kézi-
könyvnek tekinthető Buskirk (1974), McAlpine (1997, 1998), Ledeen (1999), Hill (2000) és 
Borger (2002) műve is. Valamennyi – Jay két narratívájához hasonlóan – igazolni kíván-
ta Machiavellinek a főként A fejedelemben és az Értekezésekben található tanításainak 
a modern üzleti életben való létjogosultságát és célszerűségét, s egyértelmű tanácso-
kat adott a vezetni vágyóknak. Ekképpen azonosították például a háborút az üzlettel 
és az üzleti életben tapasztalható versennyel, a régi kormányokat az új vállalatokkal, a 
hazugságot vagy a kegyetlenséget a sikerre vezető eszközökkel. E kézikönyveket Gali és 
Bopts 2006-ban öt szempont alapján vette górcső alá – a céljuk, a szerkezetük és szer-
vezettségük, a feltételezéseik, a bennük megjelenő erkölcs kérdése, valamint a velük 
kapcsolatban felmerült problémák szerint –, majd következtetésként erőteljesen érvel-
tek a használatuk ellen (245. o.): „Ezek a kézikönyvek a győzelem titkát ígérik az olvasó 

14 Jay (1967, 29. o.): „Machiavelli called »his book The Prince because he saw the success or failure of 
states to stem directly from the qualities of the leader«.”
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számára. Többnyire olyanok, mint a szakácskönyvek: itt van a sikeres kimenetel recept-
je, kövesd, és győzni fogsz. Csakhogy az emberek nem összetevők egy pörköltben!”15

Valahol a kézikönyvek ajánlása és azok teljes elvetése között félúton helyezhető el 
D’Andrade (1993) kutatása, aki igyekezett rávilágítani azokra a hasonlóságokra és kü-
lönbségekre, amelyek alapján Machiavelli fejedelme és a mai CEO párhuzamba állítha-
tó, illetve amelyek miatt ez a párhuzam nem állja meg a helyét. D’Andrade hosszasan 
elmélkedik a Machiavelli által is oly sokat taglalt erkölcs kérdésén: hol van az a határ, 
amelyet már az olyan célok érdekében sem lehet átlépni, mint a gazdagság, a győzelem 
és a terjeszkedés; mérlegeli a szabadság megszerzésében és fenntartásában az erény 
és a korrupció lehetőségét; valamint megvizsgálja a félelemnek a vezetésben betöltött 
szerepét. A D’Andrade-hez hasonlóan gondolkodó Viroli (2008) szerint az a tény, hogy 
Machiavelli módszereit sokan erkölcstelennek vagy etikátlannak tartják, oda vezetett, 
hogy végül magát Machiavellit is erkölcstelennek vagy etikátlannak bélyegezték.

A félelemmel kapcsolatban Maccoby, Gittel és Ledeen (2004) megjegyezte, hogy egy 
sikeres vezető mindig képes érzelmi választ kiváltani a beosztottakból, és az ő értel-
mezésük szerint különbséget kell tenni az érzelmek elméleti és gyakorlati alkalmazá-
sa között. Ugyanis míg elméletben működik az a jó tanács, hogy érdemes nagyjából 
egyenlő mértékben alkalmazni a megfélemlítést és a szeretetet a vezetés során, a gya-
korlat ennek az ellentétét bizonyítja: az egyiket igenis hangsúlyosabban kell használni. 
Arra is kitérnek, hogy lehet a szeretet is hatékony eszköz, de ritkán, és – vele ellentétben – a 
félelemkeltés mindig is megbízhatóbbnak bizonyult. Szerintük Machiavelli is éppen ezt 
tanácsolja a vezetők számára a hatékonyságuk növelése érdekében: természetesen 
használniuk kell a szeretetet is, de mindig a megfélemlítésre támaszkodjanak.

Az egyéb adaptációk között található Harris és Lock (1996), valamint Harris, Lock és 
Rees (2000) tudományos írása: ezek azok a művek, amelyek Machiavellit végső soron a 
marketingnek is a részévé tették, s utánuk újabb marketinggel (Harris, 2007), etikával és 
vezetéssel (Harris, 2010) kapcsolatos kutatások következtek. Harrisnak a Machiavelliről 
kialakított álláspontja valamennyi írásából kiérződik: „Machiavelli machiavellista imázsa 
nem más, mint nagymértékű eltorzítása egy olyan valaki [személyiségének], aki nagy-
szerű etnográfus volt, első kézből figyelte meg a hatalmat, és azt sugalmazta, hogy az 
valójában miként működik”.16

A kevésbé tudományos munkák között található Ramo (1984) Tennis by Machiavelli 
[Tenisz Machiavelli módjára], illetve Shea (1988) Influence: How to Make the System

15 Gali és Bopst (2006, 245. o.): „These manuals promise the reader the secrets to winning. Many read 
like cookbooks; here is the recipe for a successful outcome, follow it and you win. But humans are not 
ingredients in a stew!”

16 Harris (2010, 134. o.): „The Machiavellian image of Machiavelli is nothing more than a gross distortion of 
somebody who was a great ethnographer who observed power at first hand and suggested how it really 
worked.”
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Work for You. A Handbook for the Modern Machiavelli [Befolyásolás: Hogyan működ-
jön a rendszer Neked? A modern Machiavelli kézikönyve] című írás.

Amikor ezen elismerések, lelkes adaptációk és tudományos munkák alapján már azt 
hinnénk, hogy vége a Machiavellit negatívan beállító írások idejének, legalábbis a veze-
tés-szervezés területén, akkor jön Bing (2000) könyve, a What Would Machiavelli Do? 
The Ends Justify the Meanness [Mit tenne Machiavelli? A cél szentesíti a gonoszsá-
got], és a feltételezésre egyértelműen rácáfol. Ez az alig 150 oldalas írás összegyűjti 
és együtt közli a Machiavelliről meg- és kitalálható valamennyi torzítást. Már a cím is 
határozottan erre utal, hiszen a „cél szentesíti az eszközt” gondolat valójában nem Ma-
chiavellitől, hanem Loyolai Szent Ignáctól származik (Hegedűs, 2011).

Mach-IV

A menedzsment farvizén, tehát annak és Jay könyvének a páratlan sikere után jelent 
meg a machiavellizmus a szociálpszichológia egyik fogalmaként. Elsőként Christie és 
Geis (1970) könyve, a Studies in Machiavellianism [Tanulmányok a machiavellizmus-
ról] látott napvilágot, amely a machiavellista személyiség és annak tulajdonságai kü-
lönböző aspektusait mutatta be, és amelyben a szerzőpáros megalkotta a korábban 
már említett Mach-IV skálát. Christie és Geis machiavellista személyiségnek tekintette 
mindazokat, akik a saját céljuk elérése érdekében másokra eszközként tekintettek, és 
manipulálták őket. A szerzők ehhez különféle szociálpszichológiai jelentések empiri-
kus megállapításaira hivatkoztak, és a machiavellizmusnak a képesség, a vélemény, 
a személyiség mérésével, valamint az etikátlan cselekvéssel való kapcsolatával fog-
lalkoztak. Továbbá laboratóriumi és terepkutatásokat is végeztek a machiavellizmus 
szociálpszichológiai felépítésének a megalapozása érdekében.

Christie és Geis munkáját Gemmil és Heisler (1972) Machiavellianism as a Factor in 
Managerial Job Strain, Job Satisfaction, and Upward Mobility [A machiavellizmus mint a 
vezetői munkavégzés, a munkával való elégedettség és a felfelé irányuló mobilitás egyik 
tényezője] című könyve követte, majd a Dien és Fujisawa (1979) által írt Machiavellianism 
in Japan: A Longitudinal Study [Machiavellizmus Japánban: egy longitudinális kutatás]. 
Később, 1996-ban, Wilson, Near és Miller a machiavellizmust már a forradalmi és a 
pszichológiai szakirodalom szintéziseként azonosította (Machiavellianism: A Synthesis 
of the Evolutionary and Psychological Literatures), így azt követően még inkább meg-
nőtt a machiavellistákkal foglalkozó szociálpszichológiai modellek és kutatások száma 
(pl. Kessler, Bandelli, Spector, Borman, Nelson és Penney [2010] Re-examining Machia-
velli: A Three-Dimensional Model of Machiavellianism in the Workplace).
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Fogalmi keret

A jelezett szerzők művei szerint a machiavellizmus utalhat: 1.) Machiavelli tanainak 
összességére, amely az állam vagy valamely szervezet sikerének és túlélésének a zá-
logát jelenti; 2.) az előző fejezetben definiált machiavellista viselkedésnek a hatalom 
vagy az ellenőrzés megszerzése céljából történő alkalmazására. Ezek természetesen 
nem választhatók el élesen egymástól, már csak azért sem, mert tudományos szem-
pontból az előbbi vezetett az utóbbi kialakulásához, és a panoráma által sugallt ered-
ményekkel ellentétben Machiavelli elsőként a menedzsmentben jelent meg, és csak 
utána a pszichológiában, ahol, mint látható, igencsak nagy ismertségre tett szert.

A machiavellizmus szociálpszichológiai jelentőségét támasztja alá a kutatási panorá-
mában nyert 807 tudományági találat is, amely szám jóval meghaladta a menedzsment 
vagy vezetés-szervezését (28). A két tudományterület Jackson és Grace (2018) szerint 
ugyanakkor abban egyetért, hogy Machiavelli Firenzéje megfelel a mai világnak, a poli-
tika pedig az üzleti életnek.17

Eredmények és konklúziók

A Machiavelli nevére és annak módosulásaira elkészített kutatási panorámák, törté-
neti áttekintések és a narratív módon lehatárolt fogalmi keretek kissé ellentmondanak 
egymásnak. A „machiavellista” és a „machiavellizmus” kifejezések – az előzetes fel-
tételezésemmel összhangban – valóban Machiavelli nevéből és lineáris időrendben 
emelkedtek ki, sőt egy egyre szűkebbé vagy specifikusabbá váló látásmódot követnek, 
a jelentéstartalmukat tekintve azonban nincsenek megfelelő átfedésben, és nem kö-
vetkeznek szükségképpen egymásból.

A 11. ábra a történeti áttekintésben taglalt kisebb mérföldköveket mutatja,18 s jól lát-
ható, hogy Machiavelli korától 1649-ig egyenletesen rajzolódott ki az idővonal, majd azt 
követően, a menedzsmenttel való első társításig egyfajta időbeli szakadék figyelhető 
meg (szaggatott vonal). Ez támasztja alá, hogy Machiavelli nevéből – bár valódi szemé-
lyisége és tanai eltorzításával – szervesen alakult ki a „machiavellista” fogalmi kerete, 
ráadásul többnyire olyan negatív kapcsolással, amelyet még a Richelieu bíboros által 
elrendelt felmentés sem tudott megváltoztatni. Később azonban a „machiavellizmus-
nak” a menedzsmenttudományban történt újragondolása új alapokra helyezte Machia-
velli életének, műveinek és az azokban foglalt gondolatoknak a megítélését – legalábbis 

17 Ezt egyébként elsőként Calhoon (1969) mondta ki explicit módon, s ezt a versengés és rivalizálás rutin-
szerű megjelenésére és ismétlődésére alapozta.

18 Mivel az idővonalnak a történeti áttekintő az alapja, nem tartalmazza a „Machiavelli” fogalmi keretére 
külön megfogalmazott kapcsolást, amely a nagyon pozitívtól a nagyon negatívig terjedt, vagyis vegyes 
volt.
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11. ábra
A Machiavelli, machiavellista, machiavellizmus kifejezések

kialakulásának és fejlődésének idővonala

Kisebb mérföldkövek Kapcsolás 
jellege

1469–1527: Machiavelli élete
1532: Machiavelli két fő művének, A fejedelemnek és az Értekezé-

seknek a kiadása
Semleges

1559: Reginald Pole bíboros közbenjárására Machiavelli valameny-
nyi munkájának elítélése és pápai indexre tétele

1572: a Szent Bertalan éjszakáján történt mészárlások összekap-
csolása Machiavelli nevével

1576: Innocent Gentillet értekezésének, az Anti-Machiavellinek a 
kiadása

1590-es évek: Machiavelli és a machiavellista megjelenése az Er-
zsébet-kori színpadon; Shakespeare a műveiben először hír-
hedtnek, majd gyilkosnak nevezte Machiavellit

Negatív

1642–1668: Richelieu bíboros Louis Machont bízta meg azzal, 
hogy megírja Machiavelli felmentését a Szent Bertalan éj-
szakáján történt mészárlásokkal kapcsolatos társítások alól, 
ami nyomtatásban is megjelent

Pozitív

1649-től: A fejedelem egyre több helyen jelent meg nyomtatásban, 
pl. Angliában; a tanaira szabadon lehetett reflektálni pl. 
Gracián (1649): Az életbölcsesség kézikönyve; Diderot 
(1765): Enciklopédia; Nagy Frigyes (1740): Anti-Machiavelli; 
Goethe (1788): Egmont; Hegel (1825): Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie; Hugo (1862): A nyomorultak; De 
Grazia (1990): Machiavelli in Hell

Vegyes, 
többnyire 
negatív

1940-es évek: Machiavelli és a menedzsment első összekapcso-
lásai, pl. Burnham (1941): The Managerial Revolution vagy 
(1943) The Machiavellians: Defenders of Freedom

1967: Jay Management and Machiavelli című könyvének kiadása
1969: Calhoon elismerése és az AOM könyvdíjának kiosztása
1969-től: menedzsmentkézikönyvek megjelenése, pl. Buskirk 

(1974), McAlpine (1997, 1998), Ledeen (1999), Hill (2000) és 
Borger (2002), valamint a rájuk való reflektálás, pl. Gali és 
Bopst (2006)

Semleges

1970: Christie és Geis Studies in Machiavellianism című könyvének 
kiadása a machiavellista személyiségről és tulajdonságok-
ról, valamint a Mach-IV skála megalkotása

Negatív

1996: Harris és Lock összekapcsolta Machiavellit a marketinggel Semleges
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akadémiai körökben –, és a szerzők igyekeztek többnyire objektív állásponton maradni. 
Ennek vetett véget hamarosan a machiavellista személyiségtípus (és a Mach-IV skála) 
megalkotása, amelynek során mind a bevett negatív kapcsolásra, mind a tudományos-
ságra egyszerre építettek, és ma az adja a legtöbb találatot a „machiavellizmus” kere-
sésekor.

A 12. ábra a három fogalmi keret egybeágyazását mutatja, és jól látszik belőle, hogy 
Machiavelli neve és a machiavellizmus között minimális a tartalmi átfedés, s gyakorla-
tilag teljesen eltérő jelentéssel bírnak: Machiavelli nevével többnyire a politikatudomány, 
a történelem, a reneszánsz és a 16. század foglalkozik, míg a „machiavellizmussal” a 
pszichológia, az üzlet, etika és üzleti etika, a menedzsment vagy vezetés-szerve-
zés. A kettő közötti tartalmi átfedést gyakorlatilag a legszűkebb vagy legspecifikusabb 
kerettel rendelkező „machiavellista” biztosítja, amely mind a történelem–politikatudo-
mány, mind a pszichológia–menedzsment vagy vezetés-szervezés–üzlet, etika és üz-
leti etika területén megjelent, még ha csak kis súllyal is.

12. ábra
A Machiavelli, machiavellista és machiavellizmus fogalmi kereteinek sugárdiagramja



  29

 Külügyi Szemle

Machiavelli, machiavellista, machiavellizmus

A tanulmány elméleti jelentősége annak a megállapítása, hogy bár a három fogal-
mi keret valóban a feltételezéseknek megfelelően, vagyis lineáris időrendben alakult ki 
(Machiavelli – machiavellista – machiavellizmus), és egyfajta szűkülő látásmódot vagy 
fokozódó specifikusságot követ, a „Machiavelli” és a „machiavellizmus” rendkívül eltérő 
jelentéstartalommal bír, s egészen kis átfedés van köztük, amelyben a jelen (narratív és 
grafikus) eredmények szerint maga a „machiavellista” is megtalálható. A három fogalmi 
keretről továbbá elmondható, hogy többnyire semleges-negatív kapcsolással rendel-
keznek – legalábbis a mintába választott szakirodalom alapján.

A tanulmány módszertani jelentősége a szakirodalmi áttekintésekhez összeállított 
kiegészítés: a történeti, az integratív és a kevert technikák alkalmazásakor követendő 
logikai menet és lépések kidolgozása.

Kutatási korlátot jelentett, hogy a tanulmány a célnak megfelelően ugyan, de kizárólag 
a meglévő szakirodalomra épített, azon belül is csak az elméleti forrásokra. Továbbá, 
hogy a mintavétel a nem valószínűségi technikával készült, és a kvótát a jelen kutatás 
terjedelme következtében egy ezrelékben kellett megállapítani, ami az átfedésekkel is 
csak keretenként még egy ezrelékkel volt bővíthető, illetve hogy a kritikus szándékolt 
technika az adatbázis legrelevánsabb találatait gyűjtötte ki. Az is korlátot jelentett, hogy 
a történeti és az integratív áttekintő technika (és azok együttes) alkalmazása egy olyan, 
átfogó kutatást tesz és tett lehetővé, amely inkább a történeti fejlődésre, mintsem a 
keretek mélységi kidolgozására összpontosít, és a kapcsolások jellegét manuális-kva-
litatív módon határoztam meg.

A jövőbeli kutatási irányt jelentheti egy nem szakirodalmi áttekintés elkészítése, el-
sődleges és/vagy empirikus adatok bevonása, valamint valószínűségi mintavétel nagy 
célsokaság és minta esetén, és/vagy nagyobb, tehát egyszázadnyi vagy egytizednyi 
kvóta meghatározása. Mind ezek azonban megkövetelik a szövegadatbázis szoftver-
rel történő feldolgozását. További lehetőség a nem kritikus, hanem például heterogén 
szándékolt mintavételi technika alkalmazása, amellyel lehetővé válna a legnagyobb va-
riancia bemutatása az adatbázisban és így a fogalmi keretekben is; elméleti áttekintő el-
készítése, amely megengedné a tudományáganként és fogalmi keretenkénti mélyelem-
zést; szoftveres tartalomelemzés elvégzése a kapcsolatok jellegének azonosítására és 
súlyozására.
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