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A mozdulatlan elmozdítása
John Stuart Mill Kína-képéről

Mivel John Stuart Mill a politikai filozófia történetét meghatározó műveiben alig 

foglalkozik Kínával, illetve mivel évtizedekig a Kelet-Indiai Társaság tisztségvi-

selője lévén kézenfekvő, hogy a kelet-ázsiai kultúrákhoz való viszonyát Indiáról 

szóló gondolatai felől vizsgálják, a szakirodalom ritkán tér ki Kínát érintő véle-

ményére,1 noha ez sokban eltér az általa Indiáról mondottaktól. Tanulmányom 

célja, egyfelől, hogy tematikus megközelítésben bemutassam Kína-képének 

árnyalatait. Írásomban emellett Mill szemléletmódján keresztül világítok rá 

a különbségre a XVIII. századnak a kultúrák kölcsönös egymásra hatását hir-

dető egyetemes történeti megközelítése, és a XIX. század Európa-központú 

történet-értelmezése között, amelyben „a Mennyei Birodalom örökkévalóságába 

vetett hit szertefoszlott”, 2 s az alapvetően nyugati minták szerint elgondolt és 

Európa által megalapozott modernizáció eszméje vált uralkodóvá.

Bevezetés

Mill Kína-interpretációjának megértése érdekében fontos áttekintenünk 

Montesquieu, Condorcet és Tocqueville Kína-képét, akiknél Kína a centrali-

zált, despotikus és stagnáló birodalom archetípusa volt. Miközben a XVII–XVIII. 

század fordulójának számos gondolkodója, így a jezsuita Kína-misszió tagjai, 

hasonlóképp Leibniz vagy Voltaire csodálattal szóltak Kína évezredes bölcseleti 

hagyományáról, Montesquieu A törvények szelleméről című munkájában (1748) 

szomorúságának ad hangot, amiért Kínában, ahol az „illem, az erkölcsök, a jog 

és a vallás egy és ugyanaz”, „jóformán lehetetlen, hogy a kereszténység valaha is 

1 Fontos kiemelnem azonban egy ellenpéldát, Michael Levin Mill on Civilization and Barbarism 

című művét, melyben a szerző egy teljes fejezetet szentel Mill Kína-képének. E műre jelen ta-

nulmány is több helyen támaszkodik.
2 Karl Marx, „Forradalom Kínában és Európában”, Karl Marx és Friedrich Engels művei, Kossuth 

Kiadó, Budapest, 1957–1988 [MEM], IX. köt., 89–95, 89.
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meghonosodjék”, mivel e vallás „azt kívánja, hogy mindenki egyesüljön; a kínai 

szertartások [viszont] azt rendelik, hogy minden ember elkülönüljön a másik-

tól.” Ez az elkülönülés „általában az önkényuralom szellemével jár együtt […].”3 

A negatív értékelés ellenére Montesquieu-nél még nem találjuk azt a hangot, 

amelyen Az emberi szellem fejlődésének vázlatos történetében (1795) Condorcet 

az európai fejlődés ellenpontjaként beszél Kínáról. A Kínával szimbolizált ba-

bona és despotizmus „kettős befolyása” alól, írja, csak egy nép vonhatja ki ma-

gát: „A gyermekkor kötelékeitől megszabadult emberi szellem szilárd léptekkel 

halad az igazság felé e boldog földről, ahol a szabadság csak az imént gyújtotta 

meg a lángelme fáklyáját.”4 „Az imént” – mondja az 1790-es évek elején, amikor 

a francia forradalom következményei még megjósolhatatlanok voltak – Alexis 

de Tocqueville-nek, Mill levelezőtársának azonban már a forradalom félresiklott 

végkimenetelét kellett feldolgoznia. Mint 1840-ben, az első ópium-háború ki-

robbanása után kelt levelében írja, az „európai mozgékonyság, íme, összecsap 

a kínai mozdulatlansággal”, ezen ütközet pedig betetőzése azon események sorá-

nak, amelyek az európai embert arra sarkallják, „hogy otthonát elhagyva egymás 

után uralma vagy befolyása alá hajtsa az összes többi fajt.” 5 Ez az „uralom” és 

„befolyás” nem jelent mást, mint Kína kiemelését évezredes tespedéséből. Míg 

ugyanis a recepció legkorábbi időszakában Kína régisége tiszteletet ébresztett 

vizsgálóiban, Montesquieu-t, Condorcet-t vagy Herdert pedig a Kínáról mint 

stagnáló birodalomról való higgadt lemondás jellemzi, Tocqueville megjegyzései 

már a Kína régiségéhez való viszonyulás harmadik típusának példái, melynek 

képviselői nem tartják elegendőnek, hogy Európa meghaladja Kínát – az em-

beriség előrehaladásához meg kell nyitnia a birodalmat. Tocqueville Kínát látja 

„a legtökéletesebb példának arra a társadalmi jólétre, amelyet egy nagymértékben 

centralizált közigazgatás nyújthat a passzív népnek”,6 e passzivitás pedig a szol-

gai szabálykövetésben, a demokratikus berendezkedés szellemi talaját alkotó 

ambíciók hiányában, a múlthoz való görcsös ragaszkodásban ölt formát; min-

dabban, aminek felszámolása kötelessége Európa kormányainak, ha ki akarnak 

3 Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, A törvények szelleméről, Osiris–Attraktor, 

Budapest, 2003, XIX/18, 459–460.
4 Marie Jean Antoine Condorcet, Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története, Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1986, 188.
5 Tocqueville levele Henri Reeve-hez. Alexis de Tocqueville, Oeuvres complètes d’Alexis de 

Tocqueville, Publ. par Mme de Tocqueville – Gustave de Beaumont, Michel Lévy frères, libraires 

éditeurs, Paris, VI. köt., 1864–1866, 96. Tocqueville Kína-képéhez ld. Takó Ferenc: „Az ameri-

kai demokrácia és a kínai despotizmus. Tocqueville Kína-képének alakulástörténetéről”, Holmi, 

2014/4, 403–429.
6 Alexis de Tocqueville, Az amerikai demokrácia, Budapest, Európa, 1993, 138.
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lábalni a korból, amely forradalmaival is új egyeduralmakat teremt. A pozitív 

példát Az amerikai demokrácia köteteiben mutatja be (1835, 1840), ugyanitt 

hívja fel azonban a figyelmet a demokrácia veszélyeire, elsősorban a többség 

zsarnokságára és a Kínával szimbolizált dermedtségre is. Ezen a ponton találunk 

utat John Stuart Mill Kína-képéhez, melyben Tocqueville figyelmeztetései már 

evidenciaszámba menő hivatkozási alapként jelennek meg.

John Stuart Mill Kínája

1. Mozdulatlan despotizmus – Tocqueville hatása
John Stuart Mill (1806–1873), a XIX. század egyik legjelentősebb politikai gon-

dolkodója kisgyermekkorától kapcsolatban volt a „távoli” Kelettel. Apja, James 

Mill 1818-ban adja ki History of British India című munkáját, és lesz a Kelet-

Indiai Társaság tisztségviselője,7 ahol tizenhét éves korától fia is dolgozik.

1823 májusában hivatásom és a következő harmincöt évre beosztásom is 

eldőlt, mikor apám elérte, hogy kinevezést kapjak a Kelet-Indiai Társaságnál 

az Indiai Kapcsolattartás Felügyeletén, közvetlenül saját pozíciója alatt […]. 

[…] [N]éhány év alatt képessé váltam rá, hogy az egyik vezető részleg, 

a Native States fő kapcsolattartója legyek […].8

A Kelettel való „kapcsolattartás” azonban Indiára korlátozódott. James Mill 

Historyje ritkán, összetett kontextus nélkül, a kereskedelem kapcsán említi 

csak Kínát, s fia korai írásaiban sincs nyoma Kína iránti érdeklődésnek – el-

lentétben több, később Kínához kötődő problémával. Fontos példája ennek 

az 1831-ben, az Examinerben megjelenő ötrészes „The Spirit of the Age” című 

tanulmánya.9 „A korszellem” – kezdi Mill –

bizonyos mértékben új kifejezés. […] A gondolat, hogy valaki saját korát 

a megelőzőekhez, vagy a még előttünk álló korokról alkotott képzetünkhöz 

hasonlítsa, filozófusokban fogant meg, soha korábban nem volt azonban 

egyetlen kor meghatározó eszméje sem. Olyan eszme ez, amely a változás 

korához tartozik.10

7 Terence Ball, „James Mill”. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014, §2.
8 J.S. Mill, „Autobiography”. The Collected Works of John Stuart Mill [CW], I. köt. (Autobiography 

and Literary Essays), John M. Robson – Jack Stillinger (szerk.), University of Toronto Press 

[UTP] – Toronto, Routledge & Kegan Paul [R&K.P.] – London, 1981, 1–290, 81–82.
9 Vö. Robert Kurfirst, „John Stuart Mill’s Asian Parable”, Canadian Journal of Political Science 

/ Revue canadienne de science politique, 34/3 (2001), 601–619, 604.
10 J.S. Mill, „The Spirit of the Age”. Mill’s Essays on Literature and Society, Collier Books 

– Collier–MacMillan, New York – London, 1965, 27–78, 28.
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Ilyen átmeneti kornak (age of transition) látja Mill saját jelenét, amelyben 

a tanult réteg, megosztottsága miatt, elveszíti a nevelésben nem részesült tö-

megek bizalmát.11 A társdalom természetes állapotában (natural state) ezzel 

szemben egy kisebbség morális egységet képez, „teljes és ellenállhatatlan” 

hatalmat gyakorolva a többséget alkotó képzetlen elmék fölött.12 Nem ez azon-

ban az egyetlen állapot, amelyben egy társadalom megszilárdulhat. A morális 

autoritás egysége megtalálható

minden olyan társadalomban, amelyben a vallás elegendő fölényre tesz 

szert ahhoz, hogy féken tartsa a világi hatalom birtokosainak elméjét […]. 

E viszonyok állnak fenn két mozdulatlan közösségben – a hinduknál és 

a törököknél; s kétség kívül ezek a fő okai mozdulatlanságuknak.13

A gondolatmenet eztán tovább folyik, Kína pedig szóba sem kerül, noha né-

hány évvel később aligha fordulhatna elő, hogy a „Chinese stationariness” esete 

kimaradjon egy hasonló megjegyzésből.

Mill figyelme azonban csak a ’30-as évek második felében fordul Kína „moz-

dulatlansága” felé, aminek első nyomát a Benthamről írott esszében (1838) 

találjuk,14 a Kína-passzusokat uraló kontextusban.

Egy ellenállási központ […], éppúgy szükséges ott, ahol a szuverént a több-

ség véleménye jelenti, mint ahol az uralkodó hatalom hierarchikus vagy 

arisztokratikus. Ahol nem létezik hasonló point d’appui, az emberi faj el-

kerülhetetlenül visszafejlődik, a kérdés pedig, hogy például az Egyesült 

Államok idővel egy újabb Kínává süllyed-e, […] számunkra azzal egyenlő, 

kifejlődik-e egy ilyen ellenállási központ, vagy sem.15

E Kína tekintetében még kidolgozatlan képet körvonalazzák Tocqueville 

De la démocratie en Amérique-jának megjegyzései. Az életkörülmények ki-

egyenlítődése mögött rejlő veszély tekintetében – mondja Mill a műről írott 

recenziójában 1840-ben –

nem a túlzott szabadság az, amitől [Tocqueville] tart, sem a kormányzat, 

sem az értelem és a morál területén, hanem az alárendeltségre való túlzott 

11 Mill, „The Spirit…”, i.m., 36.
12 Mill, „The Spirit…”, i.m., 68. 
13 Mill, „The Spirit…”, i.m., 68–69.
14 Vagyis Mill Kína iránti érdeklődése nem kizárólag Tocqueville művéhez kötődik. Michael 

Levin, Mill on Civilization and Barbarism, Routledge, London, 2004, 84.
15 J.S. Mill, „Bentham”. Utilitarism, On Liberty, Essay on Bentham, Collins, Glasgow, 1962, 78–125, 

116.



233A mozdulatlan elmozdítása

hajlam; nem az anarchia, hanem a szolgaiság; nem a túl gyors változás, ha-

nem a kínai mozdulatlanság.16

Mill nem fektet hangsúlyt arra a különbségre (miként Tocqueville sem), hogy 

a nyugati „mozdulatlanság” a többség zsarnokságának lehetséges következmé-

nye, míg Kína fölött egy számszerű kisebbség gyakorol hatalmat. Ennek oka, 

hogy Kínában egyikük sem a tespedés történeti előzményét keresi,  hanem 

az arra való hajlam jellegét. A „demokrácia valódi veszélye” ugyanis, írja Mill 

Tocqueville-nek,

a valódi gonosz, amely ellen harcolni kell, s amelynek elhárítására, amíg 

csak késő nem lesz, minden bevetett emberi igyekezet éppen csak elégsé-

ges, nem az anarchia vagy a változás iránti vágy, hanem a kínai stagnáció 

és mozdulatlanság.17

Tocqueville munkájának fő tézise, hogy e mozdulatlanság mindig a centralizá-

cióval fonódik össze: ha az emberek nem tartják kézben közvetlenül minden-

napi életük irányítását, nem munkálkodnak a haladáson. Ezért Tocqueville 

minduntalan hangsúlyozza, mondja Mill, hogy a társadalom kollektív ügyeiből 

annyit kell a nép kezébe adni, amennyit csak (a biztonság fenntartása mellett) 

lehetséges, hogy a demokrácia ne süllyedjen „az uralomba, amelyet a végre-

hajtó [hatalom] feje gyakorol elszigetelt egyének közössége fölött, akik mind 

egyenlőek, de szolgák.”18 Arra vonatkozóan, hogy saját felfogása szerint milyen 

általános elv kell vezérelje a polgárokat, Mill így ír Haszonelvűségében:

A hasznosság etikájának lényegét Názáreti Jézus aranyszabálya tartalmazza: 

„Tégy úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled tegyenek, és szeresd felebarátodat, mint 

tenmagadat” – hibátlan megfogalmazása ez a haszonelvű erkölcsnek.19

Míg azonban Voltaire e bibliai szöveghelyet többször is Konfuciusz legfőbb 

tanításával állítja párhuzamba,20 Millben fel sem merül hasonló összefüggés. 

16 J.S. Mill, „M. de Tocqueville on Democracy in America”. John Stuart Mill on Politics and 

Society, The Harvester Press Limited, London, 1976, 186–247, 231.
17 Mill levele Tocqueville-hez, 1840. május 11. CW, XIII. köt. (The Earlier Letters of John Stuart 

Mill 1812–1848. Part II.), Francis E. Mineka (szerk.), UTP – Toronto, Routledge and Kegan 

Paul – London, 1963, 287. levél.
18 Mill, „Autobiography”, i.m., 291.
19 J.S. Mill, „Haszonelvűség”. A szabadságról; Haszonelvűség, Magyar Helikon – Európa, Budapest, 

1980, 227–354, 260–261.
20 Voltaire, „A tudatlan filozófus”. Ludassy Mária (szerk.): Voltaire válogatott filozófiai írá-

sai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, 385–438, 397–399 és 430.; Filozófiai ábécé, Budapest, 
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A kínai bölcselet jellemzői közül számára is annak régisége a legjelentősebb, 

de immár nem a hagyomány tekintélye okán, hanem mert e tanítások a rég-

múltban tartják fogva a kínaiak szellemét.

2. Megrekedt bölcsesség
Mill 1842-es Comte-nak szóló levelében leírja, mennyire nem segítené elő 

a haladást, ha a vezetést filozófusokra bíznák, miként Kínában, ahol „a kor-

mányzat szerkezete talán a legközelebb áll Saint-Simon [a filozófusok uralmáról 

alkotott] elméletéhez”, ennek eredménye azonban nem több, mint egy „kor-

mány, amely a leginkább szemben áll minden fejlődéssel.” Ha ez Európában 

valósulna meg,

[a] tanult osztály többsége volna feltehetőleg a legkevésbé hajlandó rá, hogy 

irányítani hagyja magát a leghaladottabb elmék által; és mivel ez a többség 

kétség kívül nem nagy gondolkodókból, hanem kutatókból és tudósokból 

állna, akik híján vannak az igazi eredetiségnek, nem következne más, mint 

amit Kínában találunk, a pedantéria uralma [pedantocracy].21

Ez a hangnem jellemzi Mill legismertebb és legkifejtettebb passzusát Kína 

mozdulatlanságáról A szabadságról (1859) harmadik fejezetében is. „Az em-

beri haladás örök akadálya” – kezdi a gondolatmenetet – „a szokás zsarnok-

sága, lévén ez szüntelen ellentétben a szokásosnál jobbra vágyás hajlamával, 

amit a körülményektől függően hol a szabadság, hol a haladás, hol a jobbítás 

szellemének neveznek.”22 Előfordulhat, hogy a „jobbítás” jelszavával olyasmit 

kényszerítenek rá egy népre, amit maga nem akar eltűrni, ebben az esetben 

a szabadság ideiglenesen szembe is kerülhet a haladás eszméjével – végső soron 

mégis a haladás és a szokás hatalmának harca „a történelem fő érdekessége”.

A világ nagyobb részének a szó tulajdonképpeni értelmében nincs történel-

me, mivel ott háborítatlan a szokás uralma. Ez a helyzet az egész Keleten. 

Ott minden dologban a szokás a végső hivatkozási alap, a jog és az igazság 

a szokáshoz való alkalmazkodást jelenti […]. És látjuk az eredményt.23

Európa, 1983, 160 és 265–266. – minden esetben a konfuciánus bölcselet kvintesszenciájaként 

említve.
21 Mill levele Comte-hoz, 1842. február 25. J.S. Mill – Auguste Comte, The Correspondence of 

John Stuart Mill and Auguste Comte, Transaction Publishers, New Brunswick – London, 1995, 

51–52.
22 J.S. Mill, A szabadságról, Századvég Kiadó – Readers International, Budapest, 1994, 80–81.
23 Mill, A szabadságról, i.m., 81.
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A – Kínával szimbolizált – Kelet valaha eredeti, művelt népei náluk elma-

radottabb „törzsek”24 alattvalóivá válnak. „Úgy látszik, hogy egy nép haladó 

lehet bizonyos ideig, aztán megáll. Mikor áll meg? Amikor megszűnik benne 

az egyéniség.” 25 Mill ezután a mozdulatlanság-kép némiképp módosított ér-

telmezést adja, ismét összhangban Tocqueville baljóslataival. Ha ugyanis

Európa népeinél hasonló változás következnék be, az nem ugyanebben 

a formában történnék: a szokás zsarnokságának az a fajtája, amelyik eze-

ket a népeket fenyegeti, nem [a szó szoros értelmében vett26] mozdu-

latlanság. […] Nem a haladást ellenezzük, éppen nem, azzal hitegetjük 

magunkat, hogy soha nem volt nálunk haladóbb nép. Háborút az egyéniség 

ellen viselünk, úgy véljük, csodákat tudnánk tenni, ha mind egyformává 

válnánk, elfelejtve, hogy általában a különbség figyelmezteti az embe-

reket arra, hogy tökéletlenek és hogy a másik tökéletesebb náluk, vagy 

hogy az előnyös különbségek egyesítése esetleg mindkettejüknél jobbat 

hozhat létre.27

Itt kap szerepet Kína régisége és bölcseleti hagyománya – de csak mint a ma-

gaslat, amelyről mintegy még mélyebbre lehet zuhanni. Kína, folytatja Mill, 

„intő példa lehet számunkra”.

Tehetséggel, és bizonyos tekintetben még bölcsességgel is gazdagon meg-

áldott nemzet, mely mindezt annak a ritka jó szerencsének köszönheti, 

hogy egy korai korszakban különlegesen jó szokások váltak uralkodóvá 

benne, melyeket olyan emberek alkottak, akiket még a legfelvilágosultabb 

európaiak is kénytelenek – bizonyos megszorításokkal – bölcseknek és fi-

lozófusoknak elismerni.28

E ponton Condorcet haladás-képével is megtaláljuk a párhuzamot (Kína 

„mintha minden más népet csak azért előzött volna meg a tudományokban 

és a mesterségekben, hogy aztán sorban mindegyiket elsorvassza”29), de Mill 

pozitívabb képet fest a klasszikus Kínáról.

24 Mill feltehetően a mongol uralomra gondol, amelyre Montesquieu is utalt. (Montesquieu, 

i.m., 459.)
25 Mill, A szabadságról, i.m., 81–82.
26 Az eredetiben precisely. Mill itt tesz különbséget a despotizmus és a demokrácia tehetetlen 

individuuma között. Ld. Kurfirst, i.m., 109–110.
27 Mill, A szabadságról, i.m., 81–82.
28 Mill, A szabadságról, i.m., 82.
29 Condorcet, Az emberi szellem…, i.m., 96.
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Figyelemre méltók abban is, hogy nagyszerű intézményeik voltak arra, hogy 

legnagyobb bölcsességeiket – amennyire lehetséges – a közösség minden 

tagjával megértessék, s biztosítani tudták, hogy a köztisztelettel és hata-

lommal járó állásokba olyanok kerüljenek, akik rendelkeznek e bölcsesség 

nagy részével.30

Mint azonban néhány évvel később Considerations on Representative 

Governmentjében (1863) leírja, ezek az intézmények, így az „egyiptomi hie-

rarchiához” hasonlított „kínai atyai [paternal] despotizmus”, noha elegendőek 

voltak ahhoz, hogy e nemzeteket adott szintre fejlesszék, e „pontot elérve, szel-

lemi szabadság és egyéniség szűkében lévén, megtorpantak […].”31 Az említett 

„intézmények” gyakorlati értelemben a Tocqueville által kritizált versenyvizs-

gák rendszerére épülnek, eszmeileg pedig a Hegel által „népszerű morálnak”32 

titulált konfuciánus bölcseletre.

Nyilvánvaló, gondolhatnánk, hogy az a nép, mely ezt elérte, fölfedezte az em-

beri haladás titkát, s szilárdan áll a világ mozgalmának élén. Szó sincs róla: 

mozdulatlanná vált s mozdulatlan maradt több ezer évig, s ha valaha még 

előrelép, külföldiek fogják ebben segíteni. Minden reményt felülmúlóan 

sikerült elérniük azt, amin az angol filantrópok oly buzgón munkálkodnak: 

egyformává tettek mindenkit – azonos szabályok és előírások kormányozzák 

minden ember gondolatait és viselkedését. S íme az eredmény. A közvéle-

mény uralma szervezetlen formája ugyanannak, ami jól szervezett formá-

ban a kínai nevelési és politikai rendszerben valósult meg, s amennyiben 

az egyéniség nem lesz képes rá, hogy széttörje ezt az igát, Európa nemes 

múltja és keresztény vallása ellenére is Kínává fog válni.33

Éppen a kínai (despotikus) és a nyugati (a többség zsarnokságából eredő) mozdu-

latlanság azonossága miatt válik Kína megnyitása jelképes cselekedetté a kor szá-

mos gondolkodója számára,34 olyannyira hogy Marx már 1853-ban kimondja,

30 Mill, A szabadságról, i.m., 82.
31 J.S. Mill, Considerations on Representative Government, Parker, Son, and Bourn, West Strand, 

London, 1861, 41.
32 G.W.F. Hegel, Előadások a filozófia történetéről, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 107.
33 Mill, A szabadságról, i.m., 82. – Ugyanezt a gondolatot megtaláljuk már a Guizot-ról írott 

1845-ös munkában is: „Ha a sokak hatalma […] szerzi és tartja meg a társadalom abszolút 

kormányzását, arra számíthatunk, hogy az ilyen országokban az emberi természet olyan moz-

dulatlanná válik, mint Kínában […].” (J.S. Mill, „Guizot’s Essays and Lectures on History”.  CW, 

XX. köt. (Essays on French History and Historians), John M. Robson (szerk.), UTP – Toronto, 

R&K.P. – London, 257–294, 270.)
34 Vö. Levin, i.m., 93.; Kurfirst, i.m., 606–608.
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az európai népeknek republikánus szabadságért és gazdaságos kormányrend-

szerért meginduló újabb felkelése […] valószínűleg sokkal inkább függhet 

attól, ami most a Mennyei Birodalomban – Európának épp az ellenpólusában 

– történik, mint bármely más most ható politikai októl […].35

A „Kínává válás” elkerülése tehát Mill számára egyfelől a jelen éberségét jelentette 

a múltba való belesüppedés helyett. Az előrelépés azonban nem a „nemes múlt” 

legázolását jelenti: a múltat tisztelni kell,36 benne ragadni azonban nem lehet.

Korunk legfőbb sajátosságai közül az első, hogy az átmenet kora. Az embe-

riség kinőtte régi intézményeit és doktrínáit, s még nem nyert újakat. Mikor 

azt mondjuk, kinőtte, ehhez semmiféle előítélet nem társul. Nem feltétlenül 

jobb vagy boldogabb valaki huszonhat éves korában, mint hatévesen volt: 

de a kabát, amely akkor illett rá, most nem lesz jó neki.37

Kína mármost a XIX. század csaknem minden európai gondolkodójának sze-

mében évezredes kabátjában feszengett. Mill – szemben Marxszal – alig tesz 

közvetlenül említést a kínai harcokról, miközben számos helyen érinti a brit 

gyarmatpolitika és a kereskedelem kérdéskörét.

3. Kína „megnyitása”?

A kérdés az, hogy az emberiség teljesítheti-e rendeltetését anélkül, hogy alap-

vető forradalom következzék be az ázsiai társadalmi állapotban? Ha nem, 

akkor Anglia, bármilyen bűnöket követett is el, e forradalom felidézésével 

a történelem öntudatlan eszközéül szolgált.38

– írja Marx 1853-ban. Noha Kína negatív mintaként távolinak tűnhet, Anglia 

számára egyfelől világkereskedelmi érdekeltsége miatt is közvetlen jelentőségű 

volt, másfelől az ópium-kereskedelem kínai betiltási kísérletei okán hosszú ideje 

konfliktus állt fenn a két ország között. Az tehát, hogy Kína a kor gondolko-

dóinál, így Millnél is az elmaradottságot szimbolizálta, aktuális érzelmi és po-

litikai jelentőséggel bírt.39 Mill egyetlen ismert közvetlen véleménynyilvánítása 

a brit–kínai harcokról egy levél, amelyet a második ópium-háború 1856-os 

35 Marx, „Forradalom…”, i.m., 89.
36 Vö. Mill, „The Spirit…”, i.m., 63. sk.
37 Mill, „The Age…”, i.m., 30.
38 Karl Marx, „A brit uralom Indiában”, MEM IX. köt., 120–125, 125. – Vö. „Az indiai brit uralom 

várható eredményei”, MEM IX. köt., 209–214, 209.
39 Levin, i.m., 101–102, 104.
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kitörésének casus bellije, az Arrow nevű vitorláson lezajlott incidens kapcsán írt. 

1856 őszén a kantoni Ye kormányzó elfogatta a lorcha legénységének tizenkét 

tagját kalózkodás vádjával, amire Parkes főkonzul és John Bowring miniszter 

szerint nem lett volna joga.40 Bár a hajó hongkongi (Hongkong ekkor már brit 

uralom alatt állt) bejegyzése mintegy tíz nappal korábban lejárt, tehát Yenek 

hivatalosan jogában állt a fedélzetre katonákat küldeni, erről ő feltehetően nem 

tudott. Az eset vitát váltott ki Londonban, többen bírálták Bowringot Kanton 

kegyetlen bombázásáért. Marx 1857 januári cikkében számos levélváltást 

idéz, amelyek tanulmányozása „minden pártatlan elmében szükségképpen 

azt a benyomást kelti, hogy a briteknek az egész eljárásban nincs igazuk.”41 

Mill álláspontja nem alapszik részletes tájékozódáson, véleménye azonban 

egyértelműen nem a konkrét eset nyomán alakul ki.

Ami engem elundorított, az az ostobaság volt (ha nem rosszabb), amellyel 

azt feltételezték, hogy az itteniek ítélni tudnak arról, milyen hatással lesz 

a jóvátétel kisebb vagy nagyobb mértéke […] a barbárokra [a kínaiakra], 

akik ezreket gyilkolnak meg évente; az emberségre és a kereszténységre 

való nevetséges hivatkozás néhány útonálló érdekében és a nemzetközi 

jogra való hivatkozás olyanok érdekében, akik a háborúban semmiféle jogot 

nem ismernek el (tanúsítják ezt a háttérben elkövetett mérgezések és késes 

merényletek), és [az ostobaság], amellyel Bowringot „undok” hazudozónak 

állították be azért, mert kimondta a nyilvánvaló igazságot, hogy amennyiben 

a kínaiak úgy gondolták, hogy egy olyan vitorlást támadnak meg, amely a mi 

védelmünk alatt áll, lényegtelen, hogy valójában megszűnt-e a védelmünk 

alatt állni vagy sem. […] Coulson mondta a klubban […], hogy egy barátja 

említette neki, a testvére (vagy hasonló közeli rokon) maga látta Kantonban 

amint egy nap leforgása alatt 3000 embert végeztek ki […].42

Mint Marx New York Daily Tribune-ben megjelent tudósításai mutatják, a kor 

keleti események iránt érdeklődő gondolkodói naprakészek voltak a Kínát 

érintő parlamenti viták terén. Meglepőnek tűnhet, hogy Mill szinte egyáltalán 

nem tárgyalja e kérdéseket, hiszen mindről első kézből értesült – ugyanakkor 

épp e „testközeli” viszony lehet az egyik magyarázata, hogy e történések nem 

40 Vö. K. Fairbank, „The creation of the treaty system”. Denis Twitchett – John K. Fairbank 

(szerk.): Cambridge History of China, X. köt. I. rész, Cambridge University Press, Cambridge, 

2008, 213–263, 246.
41 Karl Marx, [„Az angol – kínai viszály”], MEM XII. köt., 94–99, 98.
42 Mill levele Edwin Chadwickhez, 1857.március 13. CW, XV. köt. (The Later Letters of John Stuart 

Mill Part II. 1849–1873), Frances E. Mineka – Dwight N. Lindley (szerk.), UTP – Toronto, 

R&K.P. – London, 280. levél (528. o.)
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jelennek meg közvetlenül jellegzetesen távlatokra épülő gondolkodásában. 

Az idézett levél azon kevés hely egyike, amelyen „barbárként” említi a kínaia-

kat – mindazonáltal nem faji–antropológiai megfontolásból. Ami számára 

e kérdésben a legfontosabb, a szabad kereskedelem előtti út tartós megnyitása 

és az elnyomó kínai uralom végleges visszaszorítása volt.

Minthogy az egyéni szabadság elve nem foglaltatik benne a szabad keres-

kedelem tanában, nincs szerepe a szóban forgó tan határaival kapcsolatos 

kérdések legtöbbjében sem […]. Másfelől a kereskedelembe való beavatko-

zással kapcsolatban vannak olyan kérdések, amelyek lényegileg összefügge-

nek a szabadsággal; ilyen […] az ópiumbeviteli tilalom Kínában, a mérgek 

árusítására vonatkozó korlátozások – röviden minden olyan eset, amelyben 

a beavatkozás célja az, hogy valamely áru beszerzését lehetetlenné tegye vagy 

legalábbis megnehezítse. Az ilyen beavatkozások a vásárló – s nem a termelő 

vagy az eladó – szabadságát sértő intézkedésként kifogásolhatók.43

Természetesen az angol támadások célja elsősorban nem a kínaiak ópium-vá-

sárlási jogának biztosítása volt. Marx éleslátóan fogalmazott, amikor 1858 

augusztusában leírta: az, hogy Kína,

az elaggott világ képviselője erkölcsi indítékokból látszik cselekedni, míg 

a fölényben levő modern társadalom képviselője azért a kiváltságért harcol, 

hogy a legolcsóbb piacokon vásároljon és a legdrágábbakon adjon el – ez 

csakugyan olyan tragikus strófa, hogy nincs az a költő, aki valaha is fur-

csábbat mert volna elképzelni.44

A „modern társadalom” ilyen taktikájára konkrét példát ismertet már Adam 

Smith meghatározó munkája, A nemzetek gazdagsága (1776) is. „Ha a londoni 

kereskedő – írja Smith –

Kantonban fél uncia ezüstért olyan árut vásárolhat, amelyet Londonban 

egy unciáért adhat el, száz százalékot nyer az ügyleten, vagyis éppen annyit, 

amennyit nyerne, ha az ezüst unciája pontosan annyit érne Londonban, 

mint Kantonban. Annak nincs jelentősége az ő szempontjából, hogy egy 

fél uncia ezüst Kantonban több munka vagy több létfenntartási és kényelmi 

cikk felett rendelkezik, mint az egész uncia Londonban.45

43 Mill, A szabadságról, i.m., 108.
44 Karl Marx, [„Az ópiumkereskedelem története”], MEM XII. köt., 510–517, 513.
45 Adam Smith, A nemzetek gazdagsága, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992, 

46–47.
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Azt, hogy Mill – akárcsak Marx – az események tragikuma mögötti távlatokat 

kereste a hasonló jelenségekben, bizonyítja A politikai gazdaságtan alapelvei 

(1848) című munkája is, amelyben valójában bővebb passzusokat találunk 

Kínáról, mint A szabadságról lapjain, de nem közvetlenül az ő tollából. Mill 

„A tőke növekedésének törvényéről” című fejezet második szakaszában kez-

di vizsgálni a felhalmozásra való hajlam különbözőségét az egyes népeknél, 

s az egész fejezetben John Rae politikai gazdaságtanából idéz hosszú szöveg-

részeket.46 A gondolatmenet azonban nem pusztán gazdaságtani elemzés: 

középpontjában a civilizáció különböző szintjén álló népek előrelátásra való 

képessége áll, amely – például a jezsuita misszionáriusok beszámolói alap-

ján – az alsó fokon álló törzsekből teljes mértékben hiányzik. Ezen állapot és 

Európa között található Kína.47

Személyes szokásaik és társadalmi helyzetük bizonyos viszonyai alapján azt 

mondhatjuk, valamivel nagyobb mértékben képesek az előrelátásra és az ön-

megtartóztatásra, mint más ázsiai népek, de elmaradnak a legtöbb európai 

nemzettől, ezt pedig az alábbi bizonyítékok is alátámasztják.48

Itt következik Kína kapcsán az első Rae-től idézett bekezdés, melyben 

a kínai házak kevéssé tartós fa szerkezetéről, papír válaszfalairól, a ruhák 

gyors elhasználódásáról olvasunk a tartósságra való törekvés hiányának 

bizonyítékaiként, majd sorra kerül a földek parlagon hagyása,49 illetve 

a kismértékű önmegtartóztatás, amely nehéz helyzetet okoz a termény 

nélküli időszakban.50 „Hogy a termelést nem az ipar tökéletlensége, hanem 

az előrelátás hiánya okozza, még nyilvánvalóbb a kínaiaknál, mint a félig 

letelepedett [semi-agriculturized] indiánok esetében”,51 állapítja meg Mill, 

majd ismét folytatja Rae passzusával, melynek végén megtudjuk, a „kínaiak 

szűk korlátok között gondolkodnak, hozzá vannak szokva, hogy napról napra 

46 John Rae, Statement of Some New Principles on the Subject of Political Economy, Exposing the 

Fallacies of the System of Free Trade, and of Some Other Doctrines Maintained in the “Wealth of 

Nations”, Hilliard Gray and Co., Boston, 1834.
47 Mill számára Kína kezdettől fogva fejlettebbnek tűnt fel, mint India – mindkettő stagnáló volt, 

de Kína magasabb szinten rekedt meg. Levin, i.m., 80.
48 J.S. Mill, The Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy 

(Books I–II.). CW, II. köt., John M. Robson (szerk.), UTP – Toronto, R&K.P. – London, 1965, 

167.
49 Smith épp ennek az ellenkezőjéről beszélt (Smith, i.m., 81.)
50 Mill, „The Principles...”, i.m., 167–168.
51 Uo., 168.
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éljenek és egy életen át tartó szenve dést is áldásként fogjanak fel.”52 Mill 

a következőkkel von konklúziót:

Ha egy országban olyan szintre hozták a termelést, amelyre a tudás adott 

fokán lehetséges, úgy, hogy a hozam megfelel a tényleges felhalmozási igény 

átlagos mértékének, ez az ország elérte azt az állapotot, amelyet „állan-

dónak” [mozdulatlannak: stationary] nevezünk […]. […] Kínában […] 

a felhalmozás megállt azon a szinten, amelyen a tőke hozamának mértéke 

olyan magas, mint azt a hivatalosan 12, valójában – mint mondják – 18 

és 36% közötti kamatláb tükrözi. Feltételezhető tehát, hogy ilyen mértékű 

profitrátánál az ország jelenlegi tőkéjénél többet nem fognak befektetni, és 

hogy egy ennél alacsonyabb ráta nem elég kecsegtető a kínai számára ahhoz, 

hogy jelenlegi jólétéről [enjoyment] lemondjon.53

Smith, bár munkájában többször kitért a Kína egyes részein uralkodó nyomorra 

is, hasonlóképp beszélt, amikor leírta, a fejlődésében megtorpant birodalom 

elérte a meggazdagodás azon legmagasabb szintjét, amelyet jelen „törvényei 

és intézményei” lehetségessé tettek – ez azonban korántsem jelenti, hogy ter-

mészeti adottságai ne engednének utat a folytatásnak.

Persze, ha az ország semmibe veszi vagy éppen megveti a külkereskedel-

met és csak egy-két kikötőjét nyitja meg idegen népek hajóinak, akkor nem 

lehet olyan üzleti fogalma, mint lehetne más törvények és intézmények 

mellett.54

E Kína megtorpanásáról 1776-ban rögzített tézis általános nézetté válik 

az 1860-as évekre, amikor Marx a Taiping felkelés kapcsán így sorolja Kína 

„forradalmasodásának” okait: „európai beavatkozás, ópiumháborúk, ennek 

következtében a fennálló kormányzat megingása, az ezüst külföldre áramlása, 

a gazdasági egyensúly megzavarása idegen áruk behozatala által stb.” A mozga-

lom hordozóinak rendeltetése, írja, „úgy látszik, semmi egyéb, mint hogy a kon-

zervatív fásultsággal szemben a rombolást groteszkül visszataszító formákban, 

az újjáalkotás bármiféle csírája nélkül érvényesítsék.”55 Az „újjáalkotás” fel-

adatára általában véve sem Kína, sem India népeit nem tartották alkalmasnak. 

„Angliának kettős küldetést kell betöltenie Indiában: az egyik romboló, a másik 

újjáalkotó – a régi ázsiai társadalom megsemmisítése, és a nyugati társadalom 

52 Uo., 169. (Rae, i.m., 155.)
53 Mill, The Principles…, i.m., 169–170.
54 Smith, i.m., 104.
55 Karl Marx, „Kínai ügyek”, MEM XV. köt., 487–489, 487.
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alapjainak lefektetése Ázsiában.”56 – mondja Marx még 1853-ban az indiai 

brit uralomról. E szemlélet hatja át, egyfelől, Mill gondolkodását is – az általa 

kifejtett módszerek és célok tekintetében azonban számos eltérés tapintható 

ki, különösen ami az előrelátás híján megelégedett – és ezért a fejlődésben 

megrekedt – keleti jellem formálásáról vallott nézeteit illeti.

4. A civilizálás lehetőségei
Mill Considerations on Representative Governmentjének gyarmati kormány-

zatot tárgyaló utolsó fejezetében a gondolatmenet fő mintája India volt, sorai 

azonban általános jelentéssel bírnak.

A Kelet-Indiai Társaság kormányának az volt a sorsa, hogy kidolgozza egy 

fél-barbár gyarmat civilizált ország általi kormányzatának elméletét, majd 

elpusztuljon. Egyszerű sors volna ez, ha két vagy három generációval később 

e képzeletbeli eredmény volna az egyetlen gyümölcse indiai befolyásunk-

nak, ha az utókor azt kellene mondja rólunk, hogy amint véletlenül jobb 

berendezkedés [kialakításának lehetőségé]re bukkantunk, mint bölcsessé-

günk valaha is tanácsolhatta volna, az egyetlen haszon, amelyet felocsúdott 

értelmünkből húztunk, az volt, hogy elpusztítottuk őket […].57

Mill megfontolt liberalizmusának jellegzetes megnyilvánulása az, ahogyan egy 

korábbi fejezetben a képviseleti kormányzat választási elveiben a közoktatás 

szerepét hangsúlyozza. Nem arról kell elsőként vitát kezdeni, miként lehet 

kiterjeszteni a választójogot, mondja – először a közoktatást és az abban való 

részesülést kell biztosítani, hogy az emberek megértsék, mit jelent a jog, amelyet 

megkapnak.58 Hasonlóképpen a gyarmatokon: amint lehetséges, biztosítani 

kell, hogy képviseleti kormányzat révén maguk irányítsák ügyeiket, s amíg 

ez nem lehetséges, azon kell dolgozni, hogy képessé váljanak rá.59 Egy idegen 

nemzet ugyanis soha nem lesz képes a legmegfelelőbb módon ellátni a kor-

mányzat feladatait.60 Ahhoz azonban, hogy képessé váljanak az önkormányzat 

fenntartására, nem arra van szükség, hogy saját képére formálja gyarmatait.

Egy angol protestáns nem bírható rá egykönnyen a térítők cáfolatai ál-

tal, hogy gyermekeit római katolikus iskolába járassa; […] és mi elvárjuk 

56 Marx, „A brit uralom…”, i.m., 209. – Kiemelés tőlem, T.F.
57 Mill, Considerations…, i.m., 347.
58 J.S. Mill, Considerations..., i.m., 167. skk.
59 Uo., 320–321.
60 Uo., 333.
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a hin dutól, aki hisz abban, hogy a hinduizmus előjogait puszta fizikai tettek 

is megsérthetik, hogy kitegyék gyermekeiket a veszélynek, hogy keresztény-

nyé válnak. Ez az egyik módja annak, ahogyan az erőfölényben lévő ország 

hajlamos inkább kártékonyan, mintsem jótékonyan cselekedni kijelölt kor-

mányzói révén.61

Ahelyett, hogy a gyarmattartó birodalom önkényuralmat gyakorol a távoli nép 

fölött, „a rendszert úgy kell kidolgozni, hogy alakítsa őket”.62 Mill India példáján 

szemlélteti, milyen módon lehet megalapozni ezt az „alakítást” az adott nép 

körében, egy 1869-es levele azonban olyan kérdést érint Kína kapcsán, amely-

ről a kor Európájában talán egyedüliként beszél. Mill Henry George levelére 

válaszol, amelyben az amerikai filozófus az Egyesült Államokba érkező kínai 

bevándorolókkal kapcsolatos problémákról kéri véleményét, Mill sorai pedig 

a Transcript, majd a San Francisco Chronicle hasábjain kerülnek nyomtatásba. 

A George  által vázolt probléma, írja Mill, „a politikai moralitás két legbonyo-

lultabb és leginkább zavarba ejtő kérdését” foglalja magába, jelesül, hogy mi-

lyen határok között van joga egy föld első birtokosainak korlátozni mindenki 

más ott tartózkodását; „másfelől, hogy milyen eszközök használatára jogosult 

az emberi faj fejlettebb csoportja annak érdekében, hogy ne szenvedjen el fáj-

dalmas betolakodást a civilizáltság alacsonyabb fokán állóktól.”63 Mill először 

a gazdaságtan szűrőjén keresztül vizsgálja meg a kérdést. „Tisztán gazdasági 

szempontokat” figyelembe véve – írja – világos, hogy a kínaiak beáramlása 

komoly munkanélküliséget idézhet elő, s egy nép kis csoportjának ideiglenes 

jólétéből „az emberiség egy sokkal civilizáltabb és fejlettebb részének hosszú 

távú kára származna.”64

Sokkal több szól azonban a másik oldal mellett. Igazolja-e bármi, hogy 

a kínaiak személyisége és szokásai ne tennék őket alkalmassá a fejlődésre? 

[…] Úgy gondolom, az Amerikában született kínaiak száma ez idáig nem 

volt igazán hatalmas, ameddig azonban ez a helyzet – vagyis amíg a kínaiak 

nem családjaikkal jönnek, letelepedés céljával, hanem akik ideérkeznek, fő-

ként férfiak, akik vissza is térnek hazájukba, a baj alig érhet el olyan óriási 

mértéket, hogy erővel kellene megfékezni.65

61 Uo., 334–335.
62 Uo., 343.
63 Mill levele Henry George-hoz, 1869. október 23. Frances E. Mineka – Dwight N. Lindley 

(szerk.): CW, XVII. köt. (The Later Letters of John Stuart Mill Part IV. 1849–1873), 1972, 1490. 

levél (1653–1654. o.)
64 Uo., 1654.
65 Uo., 1654.
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Ezt az oldalt erősíti a levél záró bekezdésében megfogalmazott meggyőződés, 

mely szerint a hazájukba visszatérő kínaiak mindazt a tapasztalatot, amelyet 

Amerikában szereztek, komoly eséllyel fordíthatják arra, hogy fejlődést in-

dítsanak el Kínában is. A kínaiak egy adott személy robotmunkásaiként való 

dolgoztatását valóban meg kell akadályozni, hangsúlyozza Mill, ez ugyanis 

a szolgasággal volna egyenlő. A kínai elé táruló alkalom azonban, „hogy meg-

ismerkedjen az élet jobb és civilizáltabb szokásaival, az egyik legjobb lehetőség, 

amely a kínaiak fejlődésére saját országukban megnyitható, és amelyet […] 

nem volna helyes megvonni tőlük.”66 

Mill, szemléletmódjának objektivitása ellenére, néhány hónappal a fenti so-

rok megírása után ismét egyértelművé kell tegye, levelének célja éppen nem 

az volt, hogy a kínaiak kitiltását „igazolhatónak” állítsa be, szemben egyes 

értelmezésekkel.67 Mégis: kétélű objektivitás ez, amennyiben Kína fizikai és 

szellemi „megmozdítására” lát ugyan lehetőséget (szemben Condorcet-vel, 

Hegellel, s több kortársával), a legfőbb ilyen lehetőséget azonban Kína Európa 

általi „civilizálásában” látja.

Összegzés

Amikor Mill államférfiként nem emelt szót Kanton bombázása ellen, ebben ko-

moly szerepet játszottak a Kelet-Indiai Társaságnál szerzett hivatali tapasztalatai 

arról, hogy egy keleti birodalom „megnyitása” csak az események rendkívüli 

alakulása révén lehet nemcsak céljaiban, de módszereiben is „civilizált”; illetve 

természetesen az is, hogy hazájának komoly kereskedelmi és hatalmi érdekei 

fűződtek a kínai kikötők megnyitásához.68 Gazdaságtudósként továbbá – noha 

nem volt azon az állásponton, hogy a társadalmi létet meghatározó tényezők 

között a gazdaság nagyobb szerepet játszik a szellemi kvalitásoknál vagy a jel-

lemnél, amelyeket pedig nem tartott a rassz által meghatározottnak69 – úgy vélte, 

a magát Kínát visszavető mozdulatlanság nem számolható fel a gazdasági–keres-

kedelmi izoláció megszüntetése nélkül. Végül, de nem utolsó sorban, bár Mill 

Kína-interpretációja filozófusként tükrözi a hozzáállást, amely szerint a szellemi 

– vagy civilizációs – fölény igazolhatja a más népek feletti uralom gyakorlást, 

66 Uo., 1655. 
67 Vö. Mill levele Horace White-hoz, 1870. február 13. CW, XVII. köt., i.m., 1526. levél (1696. o.)
68 Mint Levin kiemeli, az ópium-export a Társaság egyik fő export-tevékenysége volt Indiában, 

vagyis Mill vagyonát az e téren tett lépések akár közvetlenül is érinthették. (Levin, i.m., 

87–88.)
69 Ld. Mark Tunick, „Tolerant Imperialism, John Stuart Mill’s Defense of British Rule in India”, 

The Review of Politics, 68/4 (2006), 586–611, 607.
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a fizikai és szellemi uralmat csak addig tartotta megengedettnek és szükséges-

nek, amíg az adott nép nem kész rá, hogy önállóan kormányozza immár – jobb 

lehetőség híján kívülről – „civilizált” életét. E szemlélet különbözteti meg Millt 

számos kortársától, és a mi számos kortársunktól is.
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