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JOHN STUART MILL 

ÖNÉLETRAJZ
III. fejezet

Nevelésem utolsó, ön-nevelésem első szakasza

Franciaországi látogatásom után egy-két évig még korábbi tanulmányaimat folytattam, 
hozzájuk véve néhány újat is. Apám1 épp visszatérésem idején fejezte be Elements of Political 
Economy (A politikai gazdaságtan elemei) című írásának kiadásra való előkészítését, így rá-
vett, hogy gyakoroljam kéziratán azt, amit Mr. Bentham2 saját maga elvégzett minden írásán, 
vagyis készítsek „lapszéli tartalomjegyzéket” hozzá; rövid kivonatot minden bekezdésről, 
mely segít a szerzőnek megítélni, és javítani a gondolatok rendjét, illetve a kifejtés általános 
karakterét. Nem sokkal ezután apám a kezembe nyomta Condillac3 Traité des Sensations-ját 
(Értekezés az érzékekről) és Cours d’Etudes-jének (Tanulmányi terv) logikai, valamint meta-
fizikai köteteit; az előbbit (Condillac pszichológiai rendszerének apáméval való felületes ha-
sonlósága dacára) legalább annyira figyelmeztetésként, mint példaként. Már nem emlékszem, 
hogy ezen a télen vagy a következőn olvastam a francia forradalom történetéről. Meglepetten 
szereztem tudomást róla, hogy a demokrácia elvei, melyek akkortájt olyannyira jelentékte-
len és reménytelen kisebbségben lévőknek látszottak egész Európában, már harminc évvel 
mindezek előtt megszülettek és nemzeti hitvallássá lettek Franciaországban. Ebből is sejthe-
tő, mennyire zavaros elképzeléseim lehettek korábban e nagy felkelésről. Mindössze azt tud-
tam, hogy a franciák megszabadították magukat XIV. és XV. Lajos abszolút monarchiájától, 
megölték a királyt és a királynét, guillotine alá küldtek rengeteg embert, akik közül az egyik 
Lavoisier volt, és végül Bonaparte zsarnokságába zuhantak. Ettől kezdve – és ez természetes 
– rabul ejtette érzéseimet e téma. Társául szegődött ifjonti törekvéseimnek, hogy a demokrácia 
bajnokává váljak. Úgy tűnt, könnyedén megtörténhet újra, mi nem oly rég történt, és el sem 
tudtam képzelni nagyobb dicsőséget annál, minthogy girondistaként szerepeljek – sikeresen 
vagy sikertelenül – egy Angol Konventben.

1821–22 telének folyamán Mr. John Austin4, akivel apám csak akkoriban, franciaországi láto-
gatásom idején ismerkedett meg, volt olyan kedves és megengedte számomra, hogy vele együtt 
olvassam a római jogot. Apám, bár írtózott az angol jogrendszernek nevezett barbárságok zűr-
zavarától, figyelmét a jogi pálya felé fordította, minthogy egészében véve ez a hivatás bizonyult 
számomra a legkevésbé érthetőnek: ám ezek az együtt olvasások Mr. Austinnal – aki magáévá 
tette Bentham legjobb eszméit, kiegészítve azokat számos más forrásból származó és saját el-
gondolással – nemcsak értékes bevezetéssel szolgáltak a jog tanulmányozásába, hanem általános 
nevelésem fontos részévé is váltak. Elolvastam Mr. Austinnal Heinecciusnak az institúciókról 
szóló művét, Római régiségek-jét, a Pandektákról szóló magyarázatának egyes részeit5; amihez 
hozzávettünk még jelentős mennyiségű Blackstone-t is.6  Valamikor ezen tanulmányaim kezdetén 
történt, hogy apám, elengedhetetlen kiegészítésnek gondolván, kezembe nyomta Bentham leg-
főbb elgondolásait abban a formában, ahogyan azt a Kontinens, valójában az egész világ számára 
Dumont7 tolmácsolta a Traité de Législation-ban (Értekezés a polgári és büntetőjogról). E könyv 
olvasása korszakos jelentőségű volt számomra; fordulópont mentális életem történetében.

Bizonyos értelemben már korábbi nevelésem is benthamiánus irányban folyt. A „legnagyobb 
boldogság” benthami mércéjéhez való igazodást tanították mindig nekem; még valamilyen róla 
szóló elvont fejtegetést is ismertem egy apám által, platóni mintára megírt, Kormányzatról szóló 
dialógus részeként. Mégis már az első lapokon a totális újdonság erejével rohant meg Bentham. 
A legnagyobb hatást az a fejezet tette rám, melyben Bentham a jogi és morális érvelések megszo-
kott, a „természettörvény”, a „helyes indok”, „a morális érzület”, „természetes feddhetetlenség” 
és hasonló kifejezésekből levezetett módjait bírálja, álcázott dogmatizmusokként jellemezve azo-
kat, amelyek olyan hangzatos kifejezések leple alatt kényszerítik véleményeiket másokra, amik 
maguk semmilyen alapot nem adnak a véleményre, hanem a véleményt saját maga okaként mu-
tatják fel. Korábban fel sem merült bennem, hogy Bentham elve véget vet mindezeknek. Rám 
rontott az érzés, hogy minden korábbi moralista meghaladottá vált, és hogy új korszak köszöntött 
be a gondolkodásban. Eme benyomásomat tovább erősítette az, ahogyan Bentham tudományos 
formába öntötte a boldogság-elvnek a cselekvések moralitására való alkalmazását, a következ-
ményeik különböző osztályainak és rendjeinek elemzésével. Ám ami a leginkább meglepett, az 
a Bűntettek Osztályozása; sokkal világosabb, tömörebb és hatásosabb volt Dumont rédaction-
jában, mint az eredeti Bentham-szövegben, ahonnan származott. Platón logikája és dialektikája, 
mely korábbi képzésem oly nagy részét kitette, erős vonzalmat ébresztett bennem a szabatos osz-
tályozások iránt. Ilyen irányú ízlésemet tovább szilárdította és finomította a botanika tanulmányo-
zása, melynek alapvető elveit a Természetes Módszernek nevezik, és amelyet nagy buzgalommal, 
bár csak kedvtelésből űztem franciaországi tartózkodásom alatt. Így amikor ráleltem a Bünteten-
dő Cselekedetek nagy és összetett területének az Örömteli és Fájdalmas Következmények etikai 
elvére alapozott tudományos osztályozására, mely a Bentham által meghonosított részletezési 
módszer segítségével lett kivitelezve, úgy éreztem, olyan magaslatra álltam, ahonnan egy határta-
lan mentális tartományt tekinthetek át, és minden elképzelhető távolságon túlnyúló intellektuális 
eredményeket láthatok. Tovább haladva pedig úgy tűnt, ehhez az intellektuális világossághoz még 
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hozzáadódik az emberi élet gyakorlati tökéletesítésének lelkesítő reménye is. Nem volt teljesen 
idegen számomra Benthamnek a jogszabályok megalkotására vonatkozó általános elképzelése, 
minthogy nagy figyelemmel olvastam azt a kiváló összefoglalást, melyet apám írt a joggyakor-
lásról: azonban kevés haszonnal és érdeklődéssel járt olvasása, minden bizonnyal rendkívül ál-
talános és elvont jellegének köszönhetően, no meg azért is, mert inkább a formáját, és nem az 
anyagát érintette a corpus juris-nak, inkább a jog logikáját, mintsem etikáját. Azonban Bentham 
témája a Törvénykezés volt, melynek a joggyakorlat csupán a formális része, és minden egyes 
lapon egy világosabb és messzebb ható fogalmát tárta fel annak, milyennek kell lenniük az emberi 
meggyőződéseknek és intézményeknek, miképp tehetők olyanokká, amilyeneknek lenniük kell, 
és hogy milyen messze esnek még jelenleg ettől. Amikor letettem a Traité utolsó kötetét, más 
ember lettem. A „hasznossági elv”, ahogyan azt Bentham értette és alkalmazta e három kötet-
ben, tökéletesen a helyére került, zárókőként tartotta egybe tudásomnak és hiteimnek egymástól 
elkülönült és töredékes alkotórészeit. Most már voltak meggyőződéseim, volt hitem, elvem, filo-
zófiám és (a szó egyik legjobb értelmében) vallásom, amelynek hirdetését és terjesztését életem 
legfőbb céljául tűztem ki. És már magam előtt láttam a nagy tervet, miképp lehet megváltoztatni 
e tanra alapozva az emberiség körülményeit. A Traité de Législation az emberi élet számomra 
leglenyűgözőbb ábrázolására futott ki, amelyet csak az értekezés által javasolt törvényekkel és 
meggyőződésekkel lehetne létrehozni. A megvalósítható tökéletesítésre vonatkozó előrejelzések 
hangsúlyozottan szerények, rosszallóak és zavarba ejtők voltak, mint az olyan dolgokra irányuló 
bizonytalan lelkesedés ábrándjai, amelyek egy nap majd oly természetesnek tűnnek az embe-
rek számára, hogy igazságtalanok lennénk azokkal szemben, akik egykoron illúziónak gondolták 
őket. De akkori lelkiállapotomban az illúzióval szembeni eme felsőbbrendűség, megnövelvén 
mentális képességeimbe vetett hitemet, csak hozzáadódott ahhoz a hatáshoz, amit Bentham tanai 
váltottak ki bennem, és a tökéletesedés perspektívája, melyet nyitott, elég nagynak és ragyogónak 
bizonyult ahhoz, hogy felvillanyozza életem, és hogy határozott formába öntse törekvéseimet.

Ezek után időről időre elolvastam Bentham más, napvilágot látott munkái közül is a legfonto-
sabbakat, voltak bár általa írottak, vagy Dumont által szerkesztettek. Ezek a bizalmas olvasmá-
nyaim voltak: mindeközben tanulmányaim apám vezérletével az analitikus pszichológia felsőbb 
ágaiba vezettek. Ekkor Locke Tanulmányát olvastam, és beszámolót írtam róla, mely tartalmazta 
minden egyes fejezet teljes kivonatát, azokkal a megjegyzésekkel együtt, melyek olvasás közben 
eszembe jutottak, s amelyeket, miután apám elolvasta őket, vagy (úgy hiszem) én felolvastam 
neki, alaposan meg is vitattunk. Ugyanezt megtettem Helvetius8 De L’esprit-jével, melynek olva-
sása az én választásom volt. A művek eme, apám ellenőrzése melletti kivonatolása nagy szolgála-
tot tett nekem, pontosságot kényszerítve rám a pszichológiai tanok felfogásában és kifejtésében, 
legyenek azok igazként elfogadottak, vagy pusztán mások véleményének tekintettek. Helvetius 
után apám rávett Hartley9 Observation on Man (Megfigyelések az emberről) című könyvének ta-
nulmányozására, amit ő maga az elmefilozófia igazi mesterművének tartott. Ez a könyv, bár nem 
adott új színt a létezésemnek, mint a Traité de Législation, közvetlen tárgyát illetően nagyon ha-
sonló benyomást tett rám. Az, ahogyan Hartley az összetettebb mentális jelenségeket az asszociá-
ció törvényével magyarázta, számos hiányossága ellenére is azonnal a valódi analízis hatását tette 
rám, és a korábbi magyarázatoktól való eltérése az elégtelenség érzését keltette bennem Condillac 
puszta verbális általánosításaival, de még Locke pszichológiai magyarázatok felé irányuló tanul-
ságos tapogatózásaival és előérzeteivel szemben is. Éppen ekkor történt, hogy apám belefogott 
az elméről szóló Elemzésébe10, amely a mentális jelenségekre adott Hartley-féle magyarázatot 
sokkal messzebbre és sokkal mélyebbre vitte. Az e munkához szükséges gondolataira az évente 
esedékes egy hónapos vagy hathetes szabadsága alatt tudott csak koncentrálni: a munkát pedig 
1822 nyarán, Dorkingban töltött első szabadsága idején kezdte meg, ahol is – két év kivételével 
– egészen a haláláig évente hat hónapot töltött, már amennyire ezt hivatali kötelezettségei meg-
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engedték. Több egymás utáni szabadságát is az Elemzés megírásával töltötte, egészen 1829-ig, 
amikor is az megjelent, és eközben folyamatosan lehetővé tette számomra az éppen elkészült kéz-
irat-részek elolvasását. Más, mentális filozófiában tevékenykedő angol írókat is olvastam, mikor 
a kedvem úgy tartotta, leginkább Berkeley-t, Hume Esszéit, Reid-et, Dugald Stewartot, és Brownt 
az Okról és Okozatról. Brown Előadásait csak két-három évvel később olvastam, és ezidőtájt 
apám maga sem olvasta őket.11 

Azok közül a könyvek közül, melyeket az év során olvastam, és jelentősen hozzájárul-
tak fejlődésemhez, külön meg kell említenem egy könyvet (ami Bentham egyes kéziratainak 
alapján íródott, és a Philip Beauchamp álnéven került kiadásra), melynek címe, Analysis of 
the Influence of Natural Religion on the Temporal Happiness of Mankind (A természetes val-
lásnak az emberiség evilági boldogságára gyakorolt hatásáról).12 Nem az igazság, hanem a 
legáltalánosabb értelemben vett vallásos hit hasznosságának vizsgálata volt ez, eltekintve a 
különleges kinyilatkoztatások sajátosságaitól, mely a vallásról szóló vita összes részlete kö-
zül a legfontosabb korunkban, mikor a vallási tanításokba vetett valódi hit erőtlen és ingatag, 
ámde szinte általános egyetértés övezi morális és társadalmi célokra való szükségességét, és 
amikor a kinyilatkoztatást tagadók általában egy optimista Deizmusba, a Természet rendjé-
nek imádatába, és a Gondviselés feltételezett folyamatához menekülnek, ami legalább annyira 
ellentmondásokkal teli, és morális érzületet megrontó lenne, mint a Kereszténység bármely 
formája, ha legalább annyira kidolgozott volna. A szkeptikusok mégis igen kevés filozófiai 
jellegű kritikát írtak az ilyen fajta hitek hasznosságával szemben. A Philip Beauchamp nevét 
viselő kötet épp ezt teszi saját tárgyává. A kéziratot megmutatták apámnak, aki továbbadta 
nekem, én pedig elvégeztem rajta ugyanazt a lapszéli elemzést, amit korábban az Elements of 
Political Economy-n. A Traité de Législation mellett e könyv elemzéseinek szigorú és alapos 
jellege tette rám a legnagyobb hatást. Most, sok évvel később újra olvasva, úgy találom, ma-
gán hordozza a benthami gondolkodásmód egyes hiányosságait és erényeit is, és hogy számos 
gyenge érvet tartalmaz, bár ezeket jócskán meghaladja a helytálló érvek száma, valamint sok 
jó alapanyag van benne a téma még filozofikusabb és még meggyőzőbb kezeléséhez. 

Azt hiszem, mostanra felsoroltam minden könyvet, amelyek jelentős hatással voltak korai 
mentális fejlődésemre. Ettől fogva inkább írással, mintsem olvasással folytattam saját intellek-
tuális kiművelésem. 1822 nyarán megírtam első érvelő esszémet. Nemigen emlékszem belőle 
semmire se, kivéve arra, hogy azon, általam arisztokratikus előítéletnek tartott meggyőződés 
ellen emeltem szót benne, ami szerint a gazdagok morális minőségek tekintetében felülmúlják 
– vagy valószínűbben felülmúlják – a szegényeket. Munkám teljes mértékben érvelő volt, szó-
nokiasságnak – melyet a téma megengedne, és amelyet egy ifjú írónak javasolnának is – nyo-
ma sem volt benne. Ebben a műfajban igencsak ügyetlen voltam, és az is maradtam. Egyedül 
a száraz érvekre voltam képes, vagy csak ezeket voltam hajlandó megkísérelni; bár passzívan 
nagyon is fogékony voltam minden olyan fogalmazásra, legyen szó akár költészetről, akár szó-
noklatról, mely az értelem alapján folyamodott az érzésekhez. Apám, aki semmit sem tudott 
esszémről egészen addig, míg be nem fejeztem azt, nagyon is elégedett volt, és – mint mások-
tól megtudtam – még kedvét is lelte benne, de, talán azon vágya által vezérelve, hogy a tiszta 
logikaitól különböző mentális képességek gyakorlását is előmozdítsa, azt tanácsolta nekem, 
következő fogalmazványomat szónokiasabb stílusban készítsem el. Erre válaszul, kihasznál-
va, hogy jól ismertem a görög történelmet és eszméket, valamint az athéni szónokokat, két 
beszédet is írtam: az egyik egy vádirat, a másik egy Periklész melletti védőbeszéd volt annak a 
feltételezett vádnak az ügyében, mely szerint nem vonult ki megküzdeni a lakedaimoniakkal, 
mikor azok betörtek Attikába. Ezek után is írtam tanulmányokat olyan témákban, amik jócskán 
meghaladták képességeimet, ugyanis nagy hasznomra voltak maguk a gyakorlatok is, és azok 
az apámmal folytatott viták is, amikbe torkolltak.

[…]
1822–3 telén volt, hogy előálltam egy kis társaság tervével, mely olyan fiatalemberekből 

állna, kik egyetértenek az alapvető elvekben – elismerve a Hasznosságot etikai és politikai mér-
céjükként, valamint bizonyos számú ebből levezetett tételt az általam elfogadott filozófia terü-
letén –, és kéthetente összeülnének értekezések olvasása és a kérdések előre megállapított fel-
tételek melletti megvitatása céljából. Maga a Társaság megalapításának ténye aligha érdemes 
említésre, azonban az a mozzanat, hogy a tervezett társaságnak az Utilitárius Társaság nevet 
adtam, már igen. Ez volt ugyanis az első alkalom, hogy valaki az Utilitárius címkét használta, s 
a kifejezés eme szerény forrásból került közhasználatba. Nem én találtam ki a szót, hanem Galt 
egyik regényében, az Annals of the Parish13 címűben találtam, amiben egy skót lelkész, akinek 
a feltételezett önéletrajza a könyv, arra figyelmezteti gyülekezetének tagjait, ne hagyják el az 
evangélium tanítását és ne legyenek utilitáriusok. Zászlóért és hírnévért való kisfiús elfogultsá-
gomban megragadtam a kifejezést, és néhány évig egy szekta neveként használtam magamra 
és másokra. Azután alkalmasint mások is elkezdték használni, olyanok, akiknek véleményét 
megnevezni hivatott volt. Ahogy e vélemények egyre nagyobb figyelmet kaptak, a kifejezést 
kívülállók és ellenfelek is megismételték, és akkorra lett meglehetősen általános a használata, 
mikor már az azt eredetileg magukra vevők, más szektás jegyekkel együtt a névről is lemond-
tak. Az ekként nevezett Társaság először nem számlált háromnál több tagot, akiknek egyike, 
lévén Mr. Bentham titkára, engedélyt szerzett számunkra, hogy üléseinket az ő házában tarthas-
suk. Számunk, azt hiszem, soha nem érte el a tízet, és 1826-ban fel is oszlott a Társaság, vagyis 
nagyjából három és fél évig létezett csak. Az egésznek rám nézve az volt a legfőbb hatása, hogy 
igen sokat profitáltam a szóbeli viták gyakorlásából, hogy kapcsolatba kerültem több olyan if-
júval is, akik akkoriban még mögöttem jártak tanulmányaikban, és akik között, minthogy mind 
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ugyanazon a véleményen voltunk, egyfajta vezető voltam egy ideig, miáltal jelentős hatással 
voltam mentális előrehaladásukra. Minden utamba kerülő tanult ifjút, akinek meggyőződései 
nem voltak összeegyeztethetetlenek a Társaság alapelveivel, igyekeztem betuszkolni a Társa-
ságba, és sokukkal valószínűleg soha nem ismerkedtem volna meg, ha nem csatlakoznak. Azok 
a tagok, akik legközelebbi társaimmá váltak – egyikük sem volt a szó semmilyen értelmében 
sem a követőm, hanem mindegyikük saját alapokon álló független gondolkodó –, a következők 
voltak: William Eyton Tooke, a kiváló politikai közgazdász fia, egyedülálló intellektuális és 
morális érdemekkel, akit korai halála ragadt el a világból; barátja, William Ellis, a politikai 
gazdaságtan egyik igen eredeti gondolkodója, akit manapság az oktatás fejlesztése terén végzett 
apostoli erőfeszítései miatt övez tisztelet; George Graham, a Csődbíróság későbbi zárgondno-
ka, nagyhatású és eredeti gondolkodó szinte minden elvont tárgyban; és (legalábbis onnantól 
fogva, hogy először Angliába érkezett jogot hallgatni 1824-ben vagy 1825-ben) egy olyan em-
ber, aki az előbbieknél sokkal nagyobb zajt csapott a világban, John Arthur Roebuck.14

1823 májusában, mikor apám elintézte a Kelet-Indiai Társasághoz való kinevezésemet, 
az Indiai Kapcsolatok Ellenőri Hivatalába, közvetlenül saját maga alá, egyben el is döntötte 
életem következő harmincöt évére a foglalkozásomat és szakmai státusomat. Kinevezésem a 
szokványos volt, a hivatali rangsor legalján kezdtem, ahonnan – legalábbis első alkalommal 
– csak a szolgálati idő múlásával léphettem feljebb, azzal kiegészítve, hogy már alkalmazá-
som kezdetétől vázlatokat és intézkedéseket fogalmazzak, így készítve fel magam arra, hogy 
a hivatali ranglétrán feljebb lépők helyébe léphessek. Az általam készített vázlatok – egy ideig 
– természetesen megkívánták közvetlen feletteseim revízióit, de hamar beleszoktam az ügyme-
netbe, és apám útmutatásai, valamint a saját képességeim fejlődése néhány éven belül lehetővé 
tették számomra, hogy az indiai kapcsolatok osztályvezetője legyek az egyik vezető osztályon, 
a Bennszülött Államok Osztályán. Ez is maradt hivatali beosztásom ellenőrré való kinevezé-
semig, amire csupán két évvel azt megelőzően került sor, hogy a Kelet-Indiai Társaság politi-
kai testületként való megszűnése miatt nyugdíjba vonultam.15 E tisztes megélhetést biztosító 
foglalkozásnál el sem tudok képzelni megfelelőbbet azok számára, akik ugyan nem bírnak az 
anyagi függetlenséget biztosító körülményekkel, de a huszonnégy óra egy részét személyes 
intellektuális elfoglaltsággal kívánják kitölteni. Az újságírás nem ajánlható állandó megélhetési 
forrásként mindenkinek, aki valamit is képes elérni az irodalom vagy a gondolkodás magasabb 
régióiban: nemcsak e megélhetési forma bizonytalansága miatt – különösen, ha az írónak lelki-
ismerete is van, és a sajátján kívül nem hajlandó más vélemények szolgálatába állni –, hanem 
azért is, mert azok az írások, amikből az azokat megíró él, nem azok az írások, amik maguk is 
élnek, és biztosan soha nem azok, amikben az író a legjobbját nyújtja. A jövő gondolkodóinak 
formálására hivatott könyvek megírása túl sok időt vesz igénybe, és mikor elkészülnek, általá-
ban túl lassan figyelnek fel rájuk, túl lassan tesznek szert hírnévre, ezért megélhetést nem le-
het rájuk alapozni. Akik tollukkal kell, hogy eltartsák magukat, rá vannak szorulva az irodal-
mi rabszolgamunkára, vagy legalábbis arra, hogy a tömegeknek címezzék írásaikat, és csak 
azt az időt tudják saját, választott elfoglaltságaikra fordítani, amit a kényszerűen végzettből 
meg tudnak spórolni. Ami viszont általában kevesebb, mint a hivatali elfoglaltsággal járó 
szabadidő, miközben az előbbi sokkal enerváltabbá és fáradtabbá teszi az elmét. A magam ré-
széről a hivatali munkát egész életemben az azzal egyidőben végzett más szellemi elfoglalt-
ságaim tényleges kipihenésének találtam. Megfelelő mértékben intellektuális volt, hogy ne 
legyen utálatos rabszolgamunka, de annyira mégsem, hogy szellemi megterhelést jelentsen 
egy absztrakt gondolkodáshoz vagy gondos irodalmi munkához szokott személynek. Mind-
azonáltal, minthogy minden életmódnak megvannak a maga árnyoldalai, én is megtapasztal-
tam ezeket. Nemigen törődtem a meggazdagodás és a megbecsülés elmulasztott esélyeivel, 
melyeket más hivatások, különösképp az ügyvédi pálya kínálnak, amelyre engem magamat 
is szántak – mint azt korábban már említettem. De nem maradtam közömbös a Parlamentből 
és a közéletből való kimaradás iránt, és nagyon nyomasztónak éreztem Londonhoz kötöttsé-
gem kellemetlenségét. A szabadság, amit az India Ház gyakorlata megengedett, nem haladta 
meg az évenkénti egy hónapot, miközben nagyon vágytam a vidéki életre, és franciaországi 
tartózkodásom is olthatatlan vágyat ébresztett bennem az utazás iránt. S bár e vágyaimat 
nem élhettem ki szabadon, nem kellett feláldoznom sem őket soha teljesen. Az év során a 
vasárnapok legtöbbjét vidéken töltöttem, hosszú mezei sétákat téve e napon, még akkor is, ha 
Londonban laktam. A szabadság egy hónapját pedig apám vidéki házában töltöttem néhány 
évig, azután pedig egy részét vagy az egészet kirándulással, leginkább gyalogtúrákkal, ame-
lyekre magam választottam egy-két ifjút kísérőnek, még később pedig hosszabb utazásokra 
és kirándulásokra mentem egyedül vagy barátaim kíséretében. Franciaország, Belgium, a 
Rajnai Németország, mind könnyen elérhető volt az éves szabadság alatt, és két hosszabb 
orvosi tanácsra kivett távollétem (az egyik három, a másik hat hónapos) Svájcot, Tirolt és 
Olaszországot is listámhoz adta. Szerencsére mindkét utazás meglehetősen korán történt, 
biztosítva életem nagy részére az emlékezés jótéteményét és varázsát.

Hajlandó vagyok egyetérteni mások ama feltételezésével, hogy saját korom intézményei-
nek és meggyőződéseinek teoretikus reformereként nagyon értékesnek bizonyult számomra az 
a hivatali pozícióm által biztosított lehetőség, hogy személyes megfigyelés alapján sajátítsam 
el a közügyekben való gyakorlati érintkezés szükséges feltételeit. Nem mintha a Föld másik 
oldalával levélben lebonyolított üzleti tranzakciók intézése önmagában fontos gyakorlati isme-
reteket nyújtana az élethez, de ebbéli foglalatosságom hozzászoktatott ahhoz, bármilyen ügy-
ben meglássam és meghalljam a nehézségeket, és az elhárításukra szolgáló eszközöket, kijelöl-
jem és megvitassam őket kivitelezhetőségük szempontjából. Alkalmat adott számomra annak 
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megfigyelésére is, hogy mikor és milyen okból nem vezettek az elvárt eredményre bizonyos 
kormányzati intézkedések vagy más politikai történések, és mindenekelőtt értékes tapasztalat 
volt számomra, hogy milyen – ebbéli tevékenységemben – egyetlen fogaskeréknek lenni egy 
hatalmas gépezetben, mely mint egész, megkívánja részei együttműködését. Elméleti íróként 
senkivel nem kellett konzultálnom, csak saját magammal, és az elméletek megalkotása során 
egyetlen olyan akadállyal sem kellett szembesülnöm, mely annak gyakorlati alkalmazásából 
eredt. De politikai levelezést végző tisztségviselőként nem adhattam ki utasítást vagy fejez-
hettem ki véleményt különböző, hozzám legkevésbé sem hasonlító személyek megelégedése 
nélkül, már ha azt akartam, hogy a dolog el legyen intézve. Megfelelő helyzetben voltam tehát 
ahhoz, hogy a gyakorlatban találjam meg annak módját, miként öntsek egy gondolatot olyan 
formába, hogy az a legkönnyebben nyerjen bebocsátást az arra felkészületlenek elméjébe; 
mindeközben gyakorlati ismeretségbe kerültem a nagyobb embertömegek mozgatásának ne-
hézségeivel, a kompromisszumok szükségességével, és annak művészetével, hogyan őrizzük 
meg a lényegest a nem lényeges feláldozásával. Megtanultam, hogyan érjem el a legtöbbet, 
ami elérhető, ha nem érhetek el mindent; ahelyett, hogy méltatlankodnék és kedvetlen lennék, 
amiért nem lehetek teljesen a magam ura, hogyan legyek elégedett és bizakodó, mikor akár 
a legkisebb részem is van benne; és ha még ez sem lehetséges, akkor hogyan viseljem tel-
jes lelki nyugalommal, hogy nincs beleszólásom semmibe. Az élet megtanított rá, hogy ezek 
az ismeretek és képességek a lehető legnagyobb jelentőséggel bírnak a személyes boldogság 
szempontjából, és ahhoz is elengedhetetlenül szükségesek, hogy a lehetőségeinkhez mérten – 
akár elméleti, akár gyakorlati emberként – a lehető legnagyobb mennyiségű jót hozzuk létre.
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