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PETE KRISZTIÁN

John Stuart Mill 
társadalomjobbító motivációi: 

önérdek és együttérzés
 

John Stuart Mill önéletrajza nem csupán önéletrajz, sokkal inkább filozófiai és emberi 
fejlődésének története, azt meséli el, miként lett egy nevelési emberkísérletből kiváló filozófus. 
Ebben a tekintetben az önéletrajz egy esettanulmány arról, hogy miként lehet korán nagy 
eredményeket elérni az oktatással, miként lehet kilábalni egy mentális krízisből anélkül, hogy 
feladnánk korábbi elveinket, és miért nem elég pusztán a hideg racionális elemzés zsenialitása 
a világjobbító elvek valóra váltásához. Millnek reprezentatív céljai vannak önéletrajzának 
közreadásával, mint mondja: „Egy pillanatig sem képzelem, hogy annak bármely része, amit 
itt elmesélek, mint történet, vagy mint személyemmel kapcsolatos, számot tarthat a közönség 
érdeklődésére.” (Mill 1873: 1.) Az önéletrajz tehát nem a hiúság megnyilvánulása – mint 
aminek Hume tekinti a saját önéletrajzát –, nem is Mill tetteinek igazolása vagy felsorolása, 
hanem egy példázat. Ez világosan látszik abból is, hogy bár szinte egész életét a Kelet-Indiai 
Társaság tisztségviselőjeként élte le, alig-alig említi itteni elfoglaltságait, hacsak nem abban 
a negatív értelemben, hogy nem kellett sok időt töltenie a hivatali ügyek intézésével, és amit 
igen, az is hasznos volt, mert megtanította arra, hogyan kell bánni tőle eltérő érdekekkel és 
szellemi képességekkel bíró emberekkel. Nyilvánvaló, hogy filozófiai fejlődését tekintve 
szinte teljesen jelentéktelennek ítélte a Társaságnál végzett munkáját.

Az önéletrajz alapján Mill életét két részre oszthatjuk, az egyik korai neveltetésének és 
ifjonti útkeresésének korszaka, a másik az érett filozófus munkássága. A kettő között található 
az az esemény, melyet a Mill életével foglalkozó szerzők és Mill saját maga is úgy ír le, mint 
életének két legmeghatározóbb eseményének egyike1: az ifjú Mill mentális összeomlásaként 
vagy „mentális fejlődésének válságaként”. Mill gyermekkora – elsősorban abszurditása miatt 
– kedvelt téma a vele foglalkozó szerzők körében, és az érdeklődő olvasó elhűlve olvashat 
arról, hogy apja (James Mill) az asszociacionista pszichológiára alapozva már kétéves 
korában megtanítja olvasni, hároméves korában már ógörögül tanul, nyolcévesen pedig 
már latinul, és algebrával, ill. geometriával foglalkozik. Az érett gondolkodó munkássága, 
megreformált utilitarizmusa is könnyedén megismerhető a műveiből. És jól ismert maga a 
„válság” is, a „száraz nehéz levertség”, ami eluralkodott rajta 1826–27 „melankolikus telén”. 
Mill 20 évesen elvesztette világjobbító benthamiánus hitét, mind munkája, mind pedig saját 
élete, legfőképp pedig életcélja értéktelennek tetszett saját szemében. Legtöbb értelmezője 
ezt a túlhajtott munkának, a túlzott Társaság2 általi igénybevételnek tudja be, azonban ez 
feltehetően nem állja meg a helyét, hisz egyrészt Mill igen nagy teherbírású ember volt – 
ezt világosan mutatja gyermekkora és a válság utáni időszak is –, másrészt a rossz nyelvek 
szerint nemcsak a Társaságnál végzett munkája mellett, munkaidején kívül végezte filozófiai-
irodalmi tevékenységét. Fred Wilson (2006) szerint inkább patologikus okokat kell keresni 
mentális válsága mögött, egy olyan depressziót, mely szinte egyenes következménye korai 
neveltetésének. Szerinte azonban nem az apai figurával való azonosulás nehézségei lökték 
Mill-t depresszióba, hanem az, hogy nem tudott azonosulni azzal a tanítással, melyet korábban 
lobogó hévvel tett életcéljává.

„Kikre felnéztem, mind azon a véleményen voltak, hogy az emberi lények iránt érzett 
szimpátia öröme, és az érzések, melyek a mások, legfőképp általánosságban véve az 
emberiség javát a létezés céljává teszik, a legnagyobb és legbiztosabb forrásai a boldogságnak. 
Ennek igazságáról meg voltam győződve, de az, hogy tudtam, az érzés boldoggá fog tenni, 
ha rendelkezni fogok vele, nem adta meg az érzést. Úgy véltem, nevelésem kudarca, hogy 
nem képes oly mértékben ellátni eme érzéssel, mely segítene ellenállnom az elemzés 
feloldó hatásának, miközben intellektuális művelődésem a korai és éretlen elemzést elmém 
megcsontosodott szokásává tette. Így lettem – mondtam magamnak – hajótörött egy jól 
felszerelt hajóval és kormánnyal, de vitorla nélkül; valódi vágyakozás nélkül azon célok iránt, 
melyek kivitelezésére olyan gondosan fel lettem készítve: nem leltem örömöt az erényben, 
vagy az általános jóban, de épp ilyen kevéssé bármi másban. Úgy tetszett, a hiúság és becsvágy 
forrása kiapadt bennem, és épp ennyire a jóakaraté is.” (Mill 1873: 138–9.)

Az esettanulmányként felfogott életrajz tehát bemutatja a mentális válság felé vezető 
utat, magát a válságot, és azt is, hogy miképp lehet kilábalni belőle anélkül, hogy teljesen 
megtagadnánk neveltetésünk korábbi elveit. A válságot maga mögött hagyó Mill ugyan maga 
mögött hagyta ortodox benthamianizmusát is, de hű maradt empirista alapelveihez és nem 
fordult a valláshoz segítségért.3

Mint a fentebbi idézetből kiderül, Mill korábbi asszociacionista neveltetését okolta leginkább 
azért, hogy egy „logikai robot” vált belőle, aki nem képes az együttérzésre.4 Magának az 
emberi elmének az asszocionista képe Hume-tól eredeztethető, és a hume-i képzettársításokra 
alapozta James Mill is fia neveltetését. A megismert világ benyomásokban adódik számunkra, 
melyek ideákba másolódva tudásunk alkotóelemeivé lesznek. Az ideák társításának elvei, az 
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asszociációk törvényszerűségei adják a tanulás alaptörvényeit. Az összetett ideák az asszociált 
benyomásokat másoló egyszerű ideákból származnak, tehát minél gyakrabban, minél 
megszokottabban jelennek meg az elme számára a kérdéses benyomások, annál stabilabbá 
válik összekapcsolásuk (asszociációjuk). Így lesz a tanulás lényegében kondicionálás. A 
klasszikus kondicionálás mellett azonban működik egy másodlagos mechanizmus is, ugyanis 
az asszociációk megszilárdítása nemcsak ismétléssel történhet, hanem a fájdalom és az öröm 
segítségével is. Ez természetesen is működik, olyan események ismételt megfigyelésével, 
melyek fontosak emberi céljaink megvalósításában – ez a tapasztalatból tanulás. Az oktatás 
célja ezen tudásnak, illetve az azt alkotó asszociációknak a mesterséges kialakítása. Ha az 
ilyen módon kialakított asszociációkat megfelelően megerősítjük, akkor azok olyan stabilak 
lesznek, mintha természetes módon alakultak volna ki. Vagyis a nevelő a dicsérettel, feddéssel 
és ismétléssel megfelelően erős gondolatsorokat és hiteket alakíthat ki a diákban a világra 
vonatkozóan. Hogy az ilyen asszociációs kapcsolatok tartósak legyenek, szorosabban kell 
kapcsolódniuk az elme azon aktív erőihez, az öröm és fájdalom érzéseihez, melyeknek belső 
motivációs képességéről James Mill is ír az Analysis of the Phenomena of the Human Mind 
című művében (Mill, J. 1878). Az elmét belsőleg motiválja az öröm és a fájdalom érzése, 
ugyanakkor a vágyak tárgyai az elmén kívül találhatók. 

A nevelésnek arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy a boldogság legyen az egyedüli tárgy, 
amire vágyakozunk, minden másra csak a belőle származó öröm miatt, vagy a belőle származó 
fájdalom elkerülése végett vágyakozunk vagy kerülünk. Az ifjabb Mill megfogalmazásában 
ez azt jelenti, hogy „minden vágy és minden öröm, minden szenvedély, minden erény, és 
valójában sok bűn is az asszociációk eredménye, azaz az általam is vallott elmélet szerint 
minden, kivéve a tisztán fizikait és organikusakat”. (Mill 1873: 143.) Tehát a nevelés feladata 
helyre tenni a célt tévesztett asszociációkat, és a vágyak külső tárgyait célból eszközzé tenni. 
Hogy e feladatot véghez lehessen vinni, analizálnunk kell e pszichológiai képzettársításokat. 
A fenti elsődleges elv alapján az asszociáció azt fogja feltárni, hogy az olyan motivációknak, 
mint az erény, sincs valódi tárgya, így az elemzés ezeket is az eszközzé tétellel fenyegeti. 
Vagyis az erény ugyan cél, de csak azért, mert a nevelés asszociációkkal összekapcsolja a jót 
az örömmel. Ám mint korábban már utaltam rá, a hagyományos „dicsérő és feddő nevelés” 
csak mesterséges és oksági kapcsolatokat képes kialakítani. Ezáltal kiderül, hogy amit célnak 
hittünk (erény), valójában külsődleges az igazi motiválóhoz, az örömhöz (vagy a fájdalom 
kerüléséhez) képest. Ahogy az idősebb Mill írja: „A saját erényünk a legfőbb oka annak, 
hogy más emberek erényes tettekkel viszonozzák tetteinket. A saját erényes cselekedeteink 
eszméjéhez teljesen természetes módon kapcsoljuk hozz á azokat az előnyöket, melyek 
embertársaink erényes cselekedeteiből hárulnak ránk.” (Mill 1878: 292–3.)

Mindez ugyanakkor gondot is jelent Bentham utilitarizmusának, hiszen az együttérzés 
bármely aktusa pusztán önérdekből történik. Minden jó cselekedet egy későbbi viszonzás 
miatt történik. Az asszociacionista elemzés minden jó tettet csak eszközként tud bemutatni, 
méghozzá a hasznosság előmozdításának eszközeként. Az emberiség jólétének előmozdítása 
ugyan nemes cselekedet még akkor is, ha az erény csak eszköz ennek eléréséhez, azonban a 
következményelvű etikák sajátságos vonása az, hogy minden cselekedet csak a megtétele után 
lehet morális. Márpedig a cselekedetek szándékokat és motivációkat kívánnak meg. Honnan 
tudhatjuk, hogy cselekedetünk morális-e, ha egyszer a motivációként működő asszociáció 
egyrészt oksági, másrészt csak a viszonzásra vonatkozhat. Mill éppen ebből vezeti le saját maga 
számára, hogy egyáltalán nem is lehetséges morális motivációval cselekedni. Mill nem érzi 
ezeket a motivációkat, és ráébred, hogy nem is érezheti őket. Az asszociacionista elmefilozófia 
és következményelvű etika emberpéldányaként nem képes ezekre az érzésekre. Mindazonáltal 
érzi, hogy morálisnak kellene lennie, még ha csak az általános boldogság előmozdítása is a cél. 
Erre nevelték, Bentham elveinek képviselőjévé, ez volt az életének a legfőbb célja. Az elemzés 
azonban feltárta, hogy e cél, melyet életcéljává kellene tennie, mégsem lehet életének célja.

Hogy megvalósíthassa társadalomjobbitó céljait, képesnek kellett lennie azoknak az 
együttérző kapcsolatoknak a kialakítására, melyek a benthami társadalmi közösséget felépítik. 
Azonban Mill neveltetésénél fogva – minthogy apja „az érzéseket nem tartotta megfelelő 
tárgynak a dicséret vagy feddés számára” – erre semmiféle reményt nem látott. Sem a jóakarat, 
sem pedig az együttérzés érzését nem lelte fel magában. A kötelesség sohasem célként jelent 
meg előtte, hanem mindig a boldogság eszközeként. Az emberiséget nem ilyen érzéseken 
keresztül lehet jobbá tenni, hanem „kiművelt intellektusokon keresztül, önző érzésekre 
rávilágítva”. (Mill 1873: 113.)

Mint arra Wilson (2006: 194.) rámutat, nem csak tanárainak – James Mill és Jeremy Bentham 
– személyes kudarca volt az ifjú Mill válságba jutása, hanem elméletük kudarca is. Az emberről 
alkotott víziójuk kiüresedett, nem maradt benne hely a jóakaratnak és a szimpátiának, csak önző 
indítékoknak. Pontosabban a jóakarat és a kötelesség valamilyen formában benne volt, de csak 
az öröm keresésének eszközeiként, mert a nevelés ezeket asszociálta az örömmel. Az ifjú Mill, az 
életrajz tanúsága alapján, kötelességének tekintette a közjó szolgálatát, azonban az asszociacionista 
elemzéssel kianalizálta ezt magából, és többé nem érezte morális személynek magát.

„A szívem mélyre süllyedt bennem; az egész alapzat, mire életemet építettem, összeomlott. 
Minden boldogságom ennek a célnak a szüntelen hajszolásában merült ki. A cél azonban már 
nem bűvölt el többé, ám ezek után hogyan érdekelhettek volna az eszközök? Úgy tűnt, semmi 
sem maradt, amiért érdemes lett volna élnem.” (Mill 1873: 139.)

Az elemzés minden magasabb célt, beleértve a morális célt is, kigyomlált belőle, és nem 
maradtak, csak a testi örömök. Mill végső soron ebben látta saját depressziójának okát, a 
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morális, együttérző és képzelőerőn végzett analízisben. Azt az érzést keltette benne, hogy 
morális lényként megbukott, hogy legfeljebb egy „logikai robot”. 

Válságának leküzdéséhez az analízis átértelmezésén keresztül vezetett az út, amihez Millnek 
meg kellett tanulnia azt, hogy ő is érezheti a másokra vagy az emberiség jólétére irányuló 
jóakarat és együttérzés érzését, és hogy ezek az érzések különböznek mások genetikus okaitól. 
Mindezt pedig Harriet Taylor, későbbi felesége és Wordsworth költészete segítette megtanítani. 
Mill maga igen nagyra tartotta felesége ebbéli érdemeit, különösen azt, hogy képessé tette újra 
érezni a mások iránti együttérzést. 

„Önzetlensége nem kötelességek tanult rendszeréből származott, hanem egy olyan szívből, 
mely teljes mértékben eggyé vált mások érzéseivel, és gyakran túlzásokba is esett a másokért 
való aggódásban, azok érzéseit képzeletben a saját érzéseinek intenzitásával felruházva.” (Mill 
1873: 195.)

Az analízis ugyan megmaradt Mill repertoárjában, mint a mentális jelenségek elemzésének 
eszköze, azonban már javított formában. A válság után már úgy látta Mill, hogy nem azért került 
mentális élete válságba, mert az elemzés elkoptatta a moralitás és együttérzés érzéseit, hanem 
inkább azért, mert elkoptatta azokat a mesterséges oksági kapcsolatokat, amiket csak gyengén 
alakítottak ki a nevelés mintázatai. Vagyis az alapvető utilitarista elképzelések az emberről 
helytállóak ugyan, de az alkalmazásuk már egyáltalán nem hiba nélkül való, mint azt Mill 
saját esete mutatta. Világossá vált számára: ezek az érzések elfogadhatók olyanokként, mint 
amikkel rendelkeznünk kell, és az általuk támogatott szabályok olyan szabályokként, amikhez 
alkalmazkodnunk kell, de csak a hasznosság elvén keresztül. Vagyis a morális érzések által 
kitüntetett morális cselekvésminták igazoltnak tekinthetők másodlagos morális szabályokként, 
de csak azért, mert az elsődleges morális szabály, a hasznosság elvét valósítják meg.

És ebben kell keresni az életrajz azon egyenetlenségének és aránytalanságának okát is, melyre 
az első bekezdésben utaltam. Mert bár a Kelet-Indiai Társaságnál töltötte fél életét, ez mégis 
csak marginálisan jelenik meg az életrajzban, ebbéli tevékenységét nem tudta az emberiség 
jólétének szolgálatában végzett munkának, a jóakarat és együttérzés megnyilvánulásának 
tekinteni. És ez az oka annak is, hogy bár parlamenti munkája sem hosszúnak nem tekinthető, 
sem pedig sikeresnek, mégis hangsúlyosabban jelenik meg az életrajzban, hiszen annak fő 
motivációja a társadalomjobbítás.

Az együttérzés tartja egyben a társadalmat, és az együttérzésre hivatkozás elengedhetetlen a 
társadalom jobbá tételéhez. Ahol apja és Bentham a felvilágosult önérdeket hangsúlyozta, ott az 
ifjabb Mill, depressziójából kilábalva, felfedezte a mások iránt érzett együttérzés kötelékei által 
egybetartott közösség fontosságát. Életének első szakaszában, társadalmi elszigeteltségének 
köszönhetően, nem lelhetett rá az együttérzésre, de a vele együttérző, ám rokon lelkű másokkal 
folytatott beszélgetéseinek és Harriet Taylorral való kapcsolatának köszönhetően sikerült szert 
tennie erre a rendkívül fontos morális érzületre. 
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1 Maga Mill a másik meghatározó eseménynek azt tartja, mikor bemutatták Harriett Taylor-nak, későbbi feleségének.
2 Mill ekkor már a Brit Kelet-Indiai Társaság tisztviselője.
3 Mint megjegyzi, talán ő volt az egyetlen ember Angliában, aki nemhogy vallásos nem volt, de soha nem is kapott 

ilyen nevelést sem.
4 „Együttérzést” írtam, de a hume-i és smith-i érzületetika terminus technicusa a szimpátia. Mivel manapság igen-

csak eltérő értelemben használjuk ezt a kifejezést, mint azt a 18–19. század fordulóján tették, helyesebbnek láttam 
kicserélni a jelentésben az eredetihez sokkal közelebb eső együttérzésre.
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