
Az egoizmusról

Szocializmust építő társadalmunk egyik alapvető feladata a szocialista tudat kiala-
kítása, általánossá tétele az emberek életében, munkájában, gondolkodásában.

Fel kell vérteznünk dolgozóinkat, ifjúságunkat a sok esetben tetszetős formában
jelentkező kispolgári szemléletet tükröző eszmékkel és divatokkal szemben. Ehhez a
harchoz kapcsolódik ez a cikk is azzal, hogy meghatározza az egoizmus fogalmát,
lényeges ismertető jegyeit, megnyilvánulási formáit és a kispolgári önzés elleni harc
eszközeit.

Az egoizmus olyan szemlélet, életvitel, magatartási elv, amely szoros összefüg-
gésben van az individualizmussal, a polgári ideológia és erkölcs alapelvével, mint a
magántulajdonon alapuló kapitalista termelési viszonyok legáltalánosabb ideológiai
erkölcsi tükröződésével. Az egyént a közösséggel szembeállító, a társadalmi érdeket
az egyén érdeke alá rendelő elv.

Napjainkban a burzsoá magatartás meghatározó elve, a burzsoá „rend" rend-
ellenes jelensége. A szocializmust építő társadalomban a kapitalizmus torz rendellenes
jelensége, maradványa, átörökölt, ideiglenesen továbbélő, esetenként újratermelődő
jelensége. A magántulajdon és az ezen alapuló társadalmi, gazdasági formációk indi-
vidualista pszichológiájának öröksége.

Az egoizmus és az egoista ember jellemzése

Az egcista emberre jellemző, hogy csak a saját személyes érdekeit követi. Nem
törődik mások érdekeivel. Saját érdekeit mindenek fölé helyezi. Életszemléletét és
életvitelét a nyereségvágy, a magántulajdonosi birtoklás alapvetően meghatározza. Az
egoista életfilozófiájú embert mindenekelőtt elsősorban önmaga létfenntartása, egyéni
érvényesülése, boldogulása, sikere, dicsősége érdekli. Az ilyen típusú ember önző élet-
vitele nyomán olyan jól kitapintható jellemvonások alakulnak ki, mint a polgári
ravaszság, élelmesség stb. Ezek a jellemvonások olyan önző tartalmú káros szenve-
délyekké vállhatnak, mint a kapzsiság, hiúság, közömbösség, kiábrándultság, pesszimiz-
mus - önző, törtető, cinikus durvaság, mának élés, a regi életmódhoz való görcsös
vagy merev ragaszkodás, a holnap elvetése és a napi élvezetek túlzott hajszolása,
narazíta fogyasztási szemlélet és életvitel.

A nevezett tulajdonságok a kapitalizmusban nélkülözhetetlenek az érvényesülésért,
fennmaradásért, egyéni boldogulásért, a létért folytatott harcban.

Ezt a tanulmányt a Szocialista erkölcs normái c. TIT előadásokhoz az előadóknak figyel-
mébe ajánljak. (Szerk.)
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A burzsoá filozófia, etika és pedagógia az önzést nem a magántulajdon és azon
alapuló társadalmi, gazdasági formációk ideológiai, erkölcsi, pedagógiai stb. vissza-
tükröződésének, a kapitalista termelési viszonyok strukturális következményének tekin-
tette. Ügy vélte, hogy az egoizmus az önvédelem, az önfenntartás, az önérvényesülés
ösztönének egyik megnyilvánulása.

A felvilágosult tevékeny egoizmus, mint a felfelé ívelő polgárság magatartását
meghatározó elv a történelmi fejlődés hajtóereje volt, szemben a személyiség fejlő-
dését fékező feudális erőszakkal. A személyes érdek az egyéni kezdeményezés, a sza-
bad vállalkozás, a haladás élvonalában járó polgárság egoizmusa ekkor még nem tárta
fel antiszociális lényegét. Elősegítette a haladást, segítője, lendítője, mozgató rugója
vok az egyéni és társadalmi tetteknek egyaránt. Nem jelentéktelen hatással volt a
feudális maradványok lerombolásában.

Történelmi, gazdasági tényezőkben gyökerezik végül, hogy a tevékeny felvilágo-
sult burzsoá egoizmus történelmileg elfajult, elsekélyesedett. Alapelve - Lenin szavai-
val - „A régi társadalom azon az elven alapult, hogy vagy te rabolod ki a másikat,
vagy a másik rabol ki téged, vagy te dolgozol a másiknak, vagy az dolgozik neked . . ."
(Lenin Művei 31. köt. 297. old.)

Az egoizmus gyökereiről - a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet idő-
szakában.

A kapitalizmus olyan káros eszmei örökségét, mint az egoizmus, egymással
gyökeréén ellentmondó, felszíni, illuzórikus, teológikus stb. okokkal magyarázzák.
Egyesek úgy vélik, hogy az egoizmus veleszületik az emberrel, benne van a vérében.
Az egoizmus tehát örök emberi természet szükségszerű eleme. Mások az egoizmus
gyökereit az embert körülvevő hatások okozatának tekintik. Ügy vélik, hogy az
egoizmus oka az általános civilizáció terjedése, a városiasodás, kulturálódás, az anyagi
jólét növekedése, az anyagi értékek nagyrabecsülése.

Egyes pedagógiai tárgyú írások az egoizmus forrását a magányban, a társadalmi
élettől való elfordulásban, élményhiányban, közösségek hiányában fogalmazzák meg.
Állandó vita tárgya az utóbbi időben az a felfogás, hogy az egoizmus vagy a ciniz-
mus nem adódik a szocializmus belső lényegéből és a szocializmus nem is kedvező
azok számára. Akkor miért van mégis, miért termelődik újra? Miért hallunk annyi
egoista szemléletet, magatartást tartalmazó ügyről? Miért jellemzi még viszonylag
jelentős számú felelős beosztású embot szemléletét, életvitelét az önzés? Miért oly sok
még a kispolgári egoista vonás az egyes emberekben, családokban, testületekben, csa-
patokban, közösségekben?

A kapitalizmus olyan örökségének továbbélését, mint az egoizmus, politikai,
állami, államjogi, népgazdafágvezetési okokkal is magyarázzák. Jelentős szerepet
tulajdonítanak a vezetésben itt-ott eluralkodó szubjektivizmusnak, a szektás-dogmati-
kus hibáknak. - Az egoizmus a magántulajdonon alapuló tőkés gazdaság viszonyaiban
gyökeredzik.

A szocializmus viszont a kapitalizmusból nő ki, a kapitalizmus teremtette felté-
telek között, azzal szembenállva kezd kibontakozni. A kapitalizmust követő átmeneti
társadalomban még hosszú ideig kimutatható a régi rend hatása.

Világos tehát, hogy a szocialista társadalomban az egoizmus gyökere sem a ter-
melési viszonyokban, sem a szocialista létviszonyokban, hanem a kapitalizmus marad-
ványaiban, a kapitalizmus továbbélő anyagi és szellemi tendenciáiban van. Ezek a
kapitalisztikus tendenciák az átmeneti időszakban objektíve létezők. Az azonban
már nem objektív szükségszerűség, hogy ezek a negatív tendenciák váljanak uralkodó
tendenciákká. Alapvető feladat, hegy a kapitalista maradványokat éltető negatív ten-
denciákat felismerjük, megoldásuk feltételeinek kialakulását meggyorsítsuk.
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Az egoizmus továbbélésében jelentős szerepe van a neveltetés és nevelődés fogya-
tékosságainak. Táplálja az ön-ést a szükségtelen halmozás, a fiatalok távoltartása a
fizikai munkától, a túlzott kényelemre, küzdés nélküli életre való felkészítés, a
szülői majomszerei-et. Az „enyém" túlzott hangoztatása és gyakorlata a családban.

Táplálhatja az egoizmust a gyakori magány, az egyedüllét érzete, tudata, gyakor-
lata, viszonylag laza kapcsolat a szülőkkel, vezetőkkel, a mozgalommal, nevelőkkel.

Segíti a't a sokoldalú, színes, eleven, vonzó élmény, a jó közösségi, baráti, elv-
társi élet, munka, harc szórakozás hiánya, a közösségen kívülálló, viszonylag divatos
individuum, a belső szorongás, kiábrándultság érzete, tudata, az esetenként erre
épülő és ezt tápláló burzsoá ideológia hatása, különös tekintettel az exisztehcialista
filozófia élénkülő befolyására.

Súlyosbítja a helyzetet a kialakult galerik, bandák, huligánok, egocentrikus ciniz-
musa és nihilizmusa, a korrupciók, bűnözések, spekulációk negatív hatása.

A kispolgári egoizmus megnyilvánulási formái

/. A kisárutermelő gazdaság maradványai

„. . .Ameddig a mezőgazdaságban a magántulajdon és a kisárutermelés ural-
kodott, megvoltak a kizsákmányolás újjászületésének gazdasági lehetőségei i s . . . "
(MSZMP VIII. kongr. Kossuth, 1962. 25. old.)

Ismeretes hogy a parasztság objektív helyzeténél fogva a szocializmus építésének
több kérdésében ingadozott. A kapitalista múlt örökségétől a munkásosztály sem volt
mentes. Létezik még a városi kispolgárság újratermelődő maradványa. Vannak még
rendszerünknek aktív ellenségei is. A munkásosztály és a dolgozó parasztság lét és
tudati viszonyaiban még hosszú ideig lesznek lényeges különbségek. A szocialista gaz-
dálkodás a szövetkezeti szektor jelentős részében még nem áll olyan szilárd alapon,
mint az állami iparban. Negatív tendenciákat is szül még nálunk a kapitalizmusból örö-
költ munkamegosztás, árutermelés, értéktörvény, piac és pénz. Mindez természetesen
serkentheti arr, egocentrikus törekvések számának növekedését. Táplálhatja az egoiz-
mus; az anyagi és eszmei ösztönzés dialektikus egységének megsértése is. Kifejezésre
ju* ez abban is, hogy egyesek minden tárgyi és emberi értéket az anyagi érték alá rendel-
nek. Mindent pénzben mérnek. Egyes emberek tetteinek egyedüli mozgatója a pénz, a
féktelen pénzhaj hászás, a túlzott anyagiasság. Mégnyilvánul ez abban, hogy üzérkednek,
nyerészkednek, ha tehetik becsapják a vevőt. Eszközkészletükből nem hiányzik az
orgazdaság, hamisítás, megvesztegetés, a szocialista tulajdon hűtlen kezelése. Ez nem
egyéb, mint a mohó, kapzsi, nyerészkedő vágyak, hajlamok, szokások továbbélése,
a kistulajdonosi szemlélet, életmód, beállítódás újratermelődése.

2. A társadalmi és az individuális tudat ellentéte
A társadalom pszichológiája - mint a szokások, érzések hangulatok, erkölcsök,

hagyományok stb. rendszere, vagyis az emberek „köznapi tudata" - amely az embe-
rek mindennapi életfeltételeinek hatására formálódik, első lépcsőfok az emberek tuda-
tárak fejlődésében. Nem közömbös számunkra, hogy szocializmust építő személyiségek
tevékenysége, életvitele nyomán mi megy végbe leikükben, szívesen teszik-e azt, amit
elvárnak tőlük, vagy csak kényszerből, kötelességtudatból, félelemből, anyagiságból.
Nem mindegy, hogy mi motiválja tetteiket, miként érzik magukat a szocializmus vilá-
gában. Látszólag ezek kiszámíthatatlan - egyes emberek szeszélyétől függő tényezők.
Azonban nem egy esetben kimutathatók a termelékenység, selejtszázalék, hiányzás,
vándorlás vonatkozásában. Valószínűnek látszik, hogy a „köznapi tudat" alakulása,
E^erepe a jövőben és különösen a szocialista társadalomban növekedni fog, figyelembe-
véve az osztályhelyzet meghatározó szerepének fokozatos megszűnését, nem is beszélve
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arról, hogy milyen szerepe van és lesz a szemléletet, magatartást, hozzáállást, helyt-
állás': befolyásoló szocialista jellemvonások kialakításában a napi hangulat alaku-
lásának.

A társadalom és az egyén pszichológiáját azért is figyelembe kell venni a nevelő,
termelő stb. munkák során, mert a személyirégek nevelése nyomán tárulnak fel az
ember jellemének, hajlamainak, ízlésének, temperamentumának stb. különös vonásai, a
szóbanforgó személy életének, múltjának, jelenének, életmódjának, családjának, köz-
vetlen környezetének sajátosságai. Ezek ismerete nélkül nincs személyiség leírás, jel-
lemkép, az egyén alapos ismeretén alapuló nevelés. A társadalom pszichológiája tehát
a személyes nevelés nélkülözhetetlen eleme a tipizálás és a motiváció alapján. Nél-
külözhetetlen az érzelmi nevelés, hatás kötődésben.

3. Menekülés faluról
A kispolgári egoizmus megnyilvánul abban is, hogy fiataljaink és felnőtteink egy

része megfutamodik a falusi, vidéki életmóddal összefüggő nehézségek elől. A köz-
vetlen és gyors haszonnal kecsegtető városi életformát, városi ipari munkát választja.

A faluról való menekülést számtalan tényező előidézi. Nevezetesen a falusi mun-
ka nehé-ségei, a megnövekedett szükségletek, igények kielégítetlensége. („Mert egy
mozi, egy kocsma, egy tekepálya neki kevés, mert a tsz keveset fizet, a KISZ csak
házibulikat rendez, a vezetők idősek és nem értik meg a fiatalokat.")

A szocializmusban élő emberek egy része nem hmeri fel, vagy ha felismeri
nem teszi magáévá, nem tekinti kötelességének, hogy a saját munkájával teremtse meg
a magasabbrendű, kulturáltabb, jobb sorsot biztosító munka, életforma feltételeit.

4. Fellazítást taktika
A kispolgári egonmust és individualizmust táplálják a gazdasági, politikai, kul-

turális élet különböző csatornáin beáramló eszmék, nézetek, életérzések. Kifejezésre
jut ez a? emberi élet értelmét tagadó, az életet céltalannak, kilátástalannak tételező
egzisztencializmusban. Számtalan esetben tapasztaljuk a napi életben a mának élést,
a napi élvezetek hajszolását, kiábrándulást, a perspektíva nélküli életet. Az ilyen em-
ber megtagadja a múltat és a jövőt, gyökértelenül él a mának, mert számára az élet
örökké a jelenben folyik, amelybe ő, mint káoszba belevetődik. Ezt mutatja például
A. Camus és F. Kafka műveinek népszerűsége egyes, főleg értelmiségi fiatalok között.

5. A munkanélküli, könnyű érvényesülés útjának keresése
A" egoista életvitel egyik jellemzője az: értéktermelő munka, különösen a fizikai

munl'a cinikus megvetése. Különböző „elit" munkatevékenység dicsőítése, általában a
szellemi munka értékének felnagyítása.

A kispolgári parazita, cinikus embernek nem életcélja az értékalkotó munka, ö
útry do)go-ik, hogy más is hozzáférjen. Munkán kívüli eszközökkel: összeköttetés, tör-
tetés eszközével akar minél nagyebb keresethez, pozícióhoz jutni. Az sem az ő eleme,
hogy jó tulajdonságain a'aouló munkával vívja ki tekintélyét. Eszközkészletéből nem
hiányzik az irigység, rágalom. Az ő fejében az anyagi érdekeltségnek nincs morális
tartalma.

Az ésszerű termelőmunka értékteremtő jellegét a cinikus, egoista kispolgár nem
ismeri fel. Az ő számára a morális kritika erkölcsprédikáció.

6. A kispolgári egoizmus a pályaválasztásban is megnyilvánul
A túlzott anyagiasság, a kevesebb munkával nagyobb jövedelemszerzés nem egy

esetben vonzza a fiatalokat a felkapott, túlértékelt pályákra.
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„Mindenki anyagias lett - mondta egyik tanítványom - orvos, televíziószerelő,
taxisofőr, pincér, fodrász stb. akar lenni mert ezeken a pályákon az illető két-három
évig dolgozik - fusizik, kapja a borravalót - és autója, háza stb. lesz, és felnéznek rá."

Sokan nem értik, hogy a felkapott pályákon is aktív munkával lehet a boldog
élet feltételeit megteremteni, hogy az egyéni hajlamok, vágyak, igények kielégítését
a pályaválasztás terén is megszabják a szükségletek.
7. Az otthoni környebet kispolgári egoista hatása

Az a környezet, életmód, amelyben a szocializmusban élő, dolgozó, gondolkodó
nemzedék felnő, rányomja bélyegét az egyénre. A család, mint a társadalom sejtje
ha önző, cinikus gyermeket nevel, a felnövő gyermek az iskolában, az üzemben is
esetleg zsarnoka lesz környezetének. Mindent a saját érdeke, igénye, ízlése, sikere stb.
alapján ítél meg. Ha könnyelmű, felelőtlen, léha, kényelmes életet élt, ahhoz szokott,
merc hozzászoktatták őt, esetleg az iskolai, termelői, hivatali közösségben is azt foly-
tatja.

Ez az életmód viszont összeegyeztethetetlen a szocialista vagy azzá váló közös-
séggel. A közösség és annak tagjai előbb-utóbb nem tűrik az egyén zsarnokoskodását,
fennhéjázárát, nagyképűségét, a nők élvezeti cikknek tekintését. A környezet hatására
az illetőt át kell nevelni, meg kell változtatni, és ez igen nehéz folyamat. Megnehezíti
a nevelő tevékenységet az is, hogy sokan ezt magánügyekbe való beavatkozásnak tekin-
tik. Sőt egyesek védelmére kelnek az illetőknek, fedezik, leplezik tetteiket. Védik a
„támadás", az ,üldözés" ellen, nem ismerik fel, hogy az egoizmus ellen, és nem az ember
ellen, hanem érte folyik a harc.

A kispolgári egoizmus elleni harc

A kispolgári egoizmus elleni harcban figyelembe kell venni a szocializmust építő
társadalmunk gazdasági struktúráját, a felépítmény szerkezetét és hatékonyságai-, vala-
mint a nemzetközi erőviszonyok állapotát, a tőkés országok hatását. Számolnunk kell
a tudat viszonylagos elmaradásával, a polgári eszmeáramlatok továbbélésével, arzal
a törekvéssel, hogy a jelenlegi szakaszban előtérbe került a kispolgári ideológia, élet-
forma, felfogás átmentése a szocializmusba.

A kispolgári egoizmus elleni harc alapja a világ olyan berendezése, amelyben a?
ember érvényesítheti igazi egyéniségét, kibontakoztathatja a benne szunnyadó emberi
erőket és energiákat.

Nagyon fontos az egoizmus elleni harcban annak biztosítása, hogy az egyén ma-
gánérdeke egybeessék az emberi érdekkel, az egyéni érdek a társadalmi érdekkel.
Nevelőmunkánk alapkövetelménye az osztályérdek tudatosítása.

Munkálkodni kell azon, hogy a célkitűző és a célmegvalósító antagonizmusa meg-
szűnjön. Lehetőleg minden személyiség társadalmilag objektíve jelentős, reális célt
tűzzön maga elé, és azt szocialista úton érje és érhesse el. Be kell bizonyítanunk, hogy
ha ezt teszi, jó úton jár, és ő is jól jár. A helyes utat azonban meg kell mutatni,
annak értelmét meg kell világítani.

Az egoizmus elleni harc eszközkészletéből nem hiányozhat a hézagmentes anyagi
és szellemi ösztönzés, kis hidak építése, a személyes érdekeltség, az egyéni partikula-
ritás. Alkalmaznunk kell az erkölcsi ösztönzés és büntetés hatékony formáit. Ugyan-
akkor meg kell gyorsítani a jó szokások kialakításának febétcicit. Az eddigiekhez
viszonyítva gyorsabb ütemben kell kialakítanunk a kis közösségeket. E közösségek
kialakulása nyomán alakulhat ki a szocialista-humanista emberek kollektívája.

Erre azért is szükség van, mert a közösség az ember tetteinek, magatartásának
tükre, melyben az egyén méri és megnézi magát. E nélkül az egyén megreked az
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egoizmus és az individualizmus szintjén. Végül az eszközkészletünkből nem
hiányozhat - az uralkodó osztály törvényre emelt akarata - a jog alkalmazása sem.
Az egoizmus elleni harc megköveteli, hogy a helyes jogalkotás, jogkövetés, jogalkal-
mazás eszközkészletét is alkalmazzuk. Itt is az a legfontosabb, hogy az eddigieknél
gyorsabb ütemben térjünk át a kényszerkövetésről az önkéntes követésre. Ezt azzal
érhetjük el, hogy elsősorban nem az egyes bűnök ellen harcolunk, hanem azzal, hogy
a bűn társadalomellenes forrásait elpusztítjuk. Ebben nem kis szerepe van az egoizmus
elleni tudatos harcnak, amelyben aligha vannak olyanok, akiknek ne lennének tenni-
valóik.
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