
HAMVAS BÉLA

Értekezés a közigazgatásról (I. rész)

1.

Az államot többen Leviathannak nevezték el. Leviathan tudvalevőleg szörnyeteg, amely az
embereket ezrével szereti felfalni. L'état c'est le crime - mondja Camus, az állam
bűntény. Az ilyen megfogalmazások igen sok bajt szereztek. Sokan és szenvedélyesen
elkezdtek foglalkozni azzal, hogy az állam ellen elméleteket koholjanak és az államnak
tulajdonított bajokat megszüntessék, Tömegesen ugrottak be még a jóhiszeműek is
forradalomba és összeesküvésbe, merényletekbe és anarchizmusba. Azzal a különös
elszánt vaksággal, amely mindig azokra volt jellemző, akik valami bolondot csináltak,
elkezdték az állam rendjét felbontani, és azokat, akik nem ügyeltek magukra eléggé,
hallatlan számban irtották ki. Vég nélküli és igen véres verekedés támadt a kérdés felett,
hogy melyik a rossz állam és melyik a még rosszabb. Újabb ok a gyilkolásra. Közben a
felfordulás egyre nagyobb lett. A láZongás a föld egyetlen államát sem kímélte meg. Ma
körülbelül ott tartunk, hogy a konzervatívok, de a forradalmárok is, az arisztokraták, de a
demokraták is, a monarchisták, de a republikánusok is, nem éppen okos arccal egymásra
merednek és kérdeznének egymástól valamit, ha tudnák, hogy mit. Különösen a
forradalmárok illetődtekmeg. A kiábrándult forradalmár modem jelenség. Nagytakarítás
ra vállalkozott s a rendetlenség még nagyobb lett, mint valaha volt. Semmiféle köztársaság
nem bizonyult kevésbé Leviathannak. W C. Thorndyke! azt állítja, hogy az elnevezés rossz.
A Leviathan nem az állam. Több száz éve folyó eszeveszett politikai marakodás teljesen
értelmetlen és ha ezt a harcot így folytatjuk, csak a helyzet súlyosbodásával számolhatunk.
A Leviathan nem is politikai kérdés. Minden államban organizáció működik,melyet éppen
az jellemez, hogy apolitikus, már csak azért is, mert minden politikai irányzat kész eszköze.
Lehet politikai befolyás alatt, de nem ez tartozik lényegéhez. A politika, bármilyen legyen
is, mindig tele van kétségbeesett álmodozással és rafinált ügyefogyottsággal. Ezt a
bizonyos organizációt pedig csak egyetlen dolog jellemzi, a systematic violence, vagyis a
rendszeres erőszak. Mr. Thomdyke művének címét a Hamletből vette, ahol a hivatal
packáZásáról van szö. A szerző Leviathant a hivatalban látja.

A tanulmány megjelenése óta harminc év telt el. Ezalatt a kérdésnek nagy irodalma támadt,
megalakult a hivatalnok-tudomány.' a tárggyal nemzetközi tudományos társular' foglalkozik,
amely folyóiratot4 ad ki és időnként kongresszusokar' rendez. A legutóbbi hetekben pedig a
tudomány kezdeményezője,W C. Thomdyke- hatalmas összefoglaló művet adott ki.

A kutatókat, mondja a szerzö bevezetésében, sikerült meggyőzni arról, hogy tévedést
követ el, aki a kormányzat kérdésével foglalkozik és az államot a közigazgatással
összetéveszti. Az állam corpus, vagyis test, fizikailag kiterjedő valóság, amelynek területe,
története, alkotmánya, nyelve, nemzetisége van. A hivatal pedig személytelen testület,
amelynek organizációja az államtól független. Elképzelhető, hogy valamely államban
megszervezett hivatalt más államba helyeznek. Erre példa a történetben volt elég. A
bizánci bürokráciát sok középkori állam vette át, a többi között Oroszország és Bizánc
elfoglalása után Stambulban a törökök alatt még eredményesebben működött.A hivatalt
az államforma nem alakítja át. A közigazgatás változatlan a monarchiában és a köztársaság
ban. Erre is van éppen elég történeti példa. Hódító állam a meghódított népet saját
hatóságával kormányozza. Forradalmi változások közepette is ugyanaz, a hivatal a királyt
éppen úgy kiszolgálja, mint a jakobinusokat.

Az állami corpus a külső erők ellen hadsereget tart fenn. Eddig úgy látszott, hogy a
közigazgatás nem egyéb, mint befelé fordított civil hadsereg. Tévedés ez, amit el kell
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oszlatni. Valójában és sok helyütt, ahol a hivatal rendkívüli módon megerősödött,nem a
hivatal függ az államtól, hanem az állam a hivataltól. Ugyanitt a politikumtól megkülönböz
tethetőelhivatalosodási folyamat indul meg (governmentalization). Ez teremtette a kínai,
a bizánci, a perui, a japán és a cári oroszországi bürokráciát. A hivatal az államon belül
autonóm organizáció, amely a hatalmat befelé saját önkénye szerint gyakorolja.

2.

A következő részben Mr. Thorndyke? a hivatali aktus elemzésével foglalkozik.A kiindulás alapja
Lorenz TeigB műve. Lorenz Teig,mint tudjuk, az egyiptomi, a khaldeus, a kínai,a perui, a maya,az
asszír, a babiloni, a görög, a római, a középkori, a bizánci, az angol, a német, az orosz, a japán
hivatalnokok költeményeit összegyűjtötteés a gyűjteményhez terjedelmes bevezetést írt. Sokan
ezt a könyvet a hivatalnoktudomány standard művének tekintik. Köztudomású az is, hogy a
szerző néhány verset részletesen végigelemzett, így a többi között az egyiptomi "Óda a
kimutatáshoz" címűt, a prekolumbiánus perui "Kihallgatás a főnök úrnál" címűt, az olasz
,,Anyakönyvi kivonat"-ot, a római ,,Népszámlálás"-t és a modem német "Grafikon"-t. L Teig
szerint a hivatalnok-költészet fő jellemvonása a történet minden korszakában és kivétel nélkül
minden népnél: az érzelgés és a bestialitás.

A hivatalnokköltészetben állandóan visszatérőmotívurn, hogy a hivatalnok napközben a
törvényeknek és a fennálló rendeleteknek és a jogszabályoknak teljes szigorral való
alkalmazása után hazamegy és érzelmeinek szabad folyást enged. A gyűjteményben erre
vonatkozólag a legjellegzetesebb egy német koncentrációs tábor igazgatójának verse.
Himmlerről, a véreb-miniszterről vesz példát, aki hivatalában az elgázosítási parancsokat
írja alá, este pedig otthon előveszihegedűjétés Schubert leglágyabb dalait játssza. A tábor
igazgatója szívének egész hevével Goethét, Schillert és Mörikét szaval. A mantuai hercegi
kancellária inkvizítora munka után Petrarca-szenetteket írt a "tündéri kedves'l-hez és az
"angyali menyasszony"-hoz, és uralkodóját csodálja, aki a kivégzésről hazafelé menet nem
tud ellenállni annak, hogy az utcán egy lánykát ne kapjon fel és ne csókolgassa meg.

Mr. Thorndyke a Telg-féle analízist elvben helyesli, de enyhének tartja. Valószínű,

mondja, hogy ez a két érzelem a költészetet kielégítően magyarázza. A hivatalnok
egzisztencia azonban ezzel még korántsem határozható meg. A szerzö a tudomány kitűnő

szakernberére, Constant Charpente-ra? hivatkozik és ítéleteit az ő kutatásaira óhajtja
alapítani. C. Charpente főművénekegyik fejezetében azt írja, hogy a vonás, amely a hivatali
aktust általában jellemzi, a plaisir de tourmenter le peuple, vagyis a népnyúzás gyönyöre.

Hogy ítéletét megalapozza, W. C. Thorndyke történetfilozófiai elméletet konstruál és
három korszakot kíván megkülönböztetni. Az első korszakot úgy nevezi, hogy az
küzdelem a farkasok ellen. Bizonyos tekintetben ez az őskor, amikor az ember ellensége a
vadállat és a természet hatalma, főként az időjárás, vagyis mindaz, ami létét kívülről

fenyegeti és ami ellen hatékony fizikai védelemre van szüksége. Ez az életnehézség a
legegyszerubb eszközökkel egyszersmindenkorra megoldható. A szerzö véleménye
szerint ennek a korszaknak a vívmánya a ház és a fegyver.

A második korszak neve a küzdelem a horda ellen. Ez a háború már nem az ember és a
természet, hanem a magasrendű és az alacsonyrendű ember között folyik, a harc tehát már
a humánum körén belül dől el. Ami szemben áll: a civilizáció és a barbarizmus. Ez a
korszak mélyen belenyúlik a történetbe és csak a legújabb időkbenszűntmeg teljesen, úgy
látszik, a civilizált ember Végleges győzelmével.

A harmadik korszak kezdete bizonytalan. Mr. Thomdyke valószínűnek tartja, hogy a
harc igen régi keletű,de csak a legújabb korban élesedett ki. A kor jellemzőjea küzdelem a
hatalmasok ellen. Amit osztályharcnak neveznek, tévhit. Számtalan esetben tapasztaljuk,
hogy amikor a királyt és az arisztokráciát elűzték és az elmélet szerint a harcnak meg
kellett volna szűnnie,a társadalomban az uralkodók és az elnyomottak között a feszültség
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fennmaradt, sőt fokozódott. A társadalmon belül folyó küzdelmet semmiféle államforma .
nem szüntette meg, éppen ellenkezőleg,úgy látszik, sohasem volt olyan elkeseredett,
mint az úgynevezett szocialista államokban. Az ok azonban nem politikai. jaures mondja,
hogy a gonosztevők a kormányzói palotában vannak (Les révoltés sont aux Tuileries.) Az
emberiségnek pillanatnyílag hatékony fegyvere a hatalmasok ellen nincsen. A kormányzói
palota sokkal veszedelmesebb az emberiségre, mint amilyen akár a farkas, akár a horda
volt. Azok ellen az ember humánumának teljes bevetésével a harcot fölvehette, a
kormányzat ellen azonban erre nincsen lehetőség,mert az éppen a humánumot bénítja
meg. Hogyan teszi? Úgy,hogy terrort gyakorol, kizsákmányol és hazudik. Ha az erőszak, a
kizsákmányolás és a hazugság hármas szövetsége uralomra kerül, megalakul a három
bázis-hivatal: a rendőrség, az adóhivatal és a sajtó.

Az emberiségnek, miután beláthatatlan idő óta és folyamatosan és minden ember
beleegyezésével az alulról támadó erők életrontása ellen küzdött és a civilizációt
megteremtette, most arcvonalat kell változtatnia, mert az életrontó erők nem alulról,
hanem felülről fenyegetik. Régebben Bernard Oussard'? ennek a kérdésnek figyelemre
méltó könyvet szentelt és Lewis HudsonII csaknem a végleges megfogalmazásokig jutott.
Azt a kérdést veti fel, vajon miképpen lehetséges, hogy a civilizáció a törvénykönyvet
megalkotta és minden olyan személyt, aki bármiféle életrontást követ el, felelősségre

vonhat, viszont most a hatalmasokkal szemben tehetetlen? Amit az emberiség számára a
múltban a farkas és a horda jelentett, azt most a hivatal jelenti. Ez azonban a való helyzet
megfogalmazásának csak a fele. A hivatal a bűncselekményt nem életrontásnak, hanem
jognak és igazságnak és törvénynek tünteti fel és felülről legális apparátussal követi el. Sez
az,ami a dolgot hallatlanul szövevényessé teszi. Aligvan kínosabb, mint apozícióelőnyben
lévő tehetségtelen ember hatalma alatt állni. Az intézmény, amit azért teremtettek, hogy
az életet szolgálja, most az élet ellen fordult. EZért,amit Oussard felülrőlvaló hamisításnak
nevez, annak két arcavan, az egyik a filantropikus vigyorgás, amit a nyilvánosság felé mutat
s amellyel azt kívánja igazolni, hogy az emberiség védelmezője, a másik a megkínzott
ember szenvedésében való gyönyöködés, ami a tulajdonképpeni lényeges. L. Teig ezt a
kettősséget hívja érzelgésnek és bestialitásnak. A dúvad és a barbár ehhez képest
ártalmatlan, mert az ellen a ház és a fegyver védelmet nyújtott, de most a hatalom ül a
házban és a fegyver az ő kezében van. Oussard Saint-justré hivatkozik, aki szerint nincs
nagyobb öröm, mint a népet gyötörni (c'est une chose hereuse de tourmenter le peuple).
Különös, jegyzi meg L. Hudson, hogy ugyanakkor, amikor Saint-Just ezeket a szavakat
kimondta, írta meg elméletét Marquis de Sade, aki az élet megkínzásának érzelemvilágát
csaknem költőileg, de mindenesetre irodalmi formában igazolta. A vérpad, mondja de
Sade, számomra a gyönyörök netovábbja. Itt azonban nem a farkas és a horda elementáris
állatisága forog szöban, hanem az a fajta elaljasodás, amit a magas civilizáció teremt meg.

Lewis Hudson szerint ennek az új veszélynek két ismertető jele van. Először, hogy mint
hatalommal felruházott szervezet működik, a második, hogy hatását a szentélyből fejti ki.
Ez teszi a helyzetet pillanatnyilag megoldhatatlanná. Az emberiség a felülről való
életrontással szemben tehetetlen. Egész sereg esetet beszél el a kínai, a perui, az
egyiptomi, a rnuzulmán, a középkori történetből, amelyek mind azt látszanak igazolni,
hogy bizonyos jellegű ember rablásösztönét. bosszúját, irigységét és kegyetlenséget
normális polgári helyzetben nem tudta gyakorolni, de elment rendőrnekvagyelöljárónak
és itt bűncselekményeit szabadon elkövethette.

A közigazgatast az irigy és a sunyi, a stréber és az alattomos, az árulkodó és a hazudozó
jellemek nem véletlenül és nem kivételesen árasztják el. Az ember elálmélkodik, hogy
ilyen feltételek mellett bűnözőkmiért folytatnak saját szak:állukramagánprakszist és miért
vállalják a törvénnyel való összeütközés kockázatát, amikor hatósági személyként
ugyanezeket a gaztetteket hivatalos segédlettel elkövethetik. A másik körülmény ennél
lényegesebb. Ez pedig L. Hudson szerint, hogy a közigazgatás a nép meggyötrésének
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nemcsak szabad folyást enged, hanem a hivatalnoki gyakorlat a népgyötrés gyakorlatától
elválaszthatatlan. A közigazgatási aktus maga az, amit életrontásnak neveznek

3.

A közigazgatás felé vezető legelső lépést, mondja Mr.Thomdyke, nem ismerjük. A legelső

hivatalnok feltehetőleg, az uralkodó mellett személyi titkár lehetett, éspedig működési

területe minden bizonnyal az írás volt. Közigazgatás papír nélkül elképzelhetetlen. Ez az
írnok vagy titkár tartotta számon az uralkodó jövedelmét és vagyonát. Kötelessége volt
bizonyos előjegyzésekettenni és bonyolultabb dolgokban áttekintést nyújtani. Erre vall az
egyiptomi. "Óda a kimutatáshoz" című vers, amely a hivatalnok tevékenységének
rendkívüli fontosságát emeli ki. A költemény azt mondja, hogy nélküle az uralkodó saját
legegyszerubb dolgaiban is tájékozatlan lenne, nem tudná, mennyi birkája, mennyi búzája,
szövete, aranya van. A kimutatás mindentudó. Az első hivatalos irat megszerkesztése,
mondja B. B. Hollowbarde.P jelentőségébenfelér a legmagasabb civilizációs aktussal, és
az őshivatalnok első irata minden tudomány és irodalom és költészet legelső lépése. Az
első írott rnüvek nem versek és nem vallásos tételek voltak. Az első betűt közigazgatási
hivatalnok'! vetette papírra.

Köztudomású, hogy B. B. Hollowbarde felfogásának sokan ellentmondanak. Titus
Paragon14pontosan az ellenkező elméletet állította fel, és ezt a kiválóbb kutatók magukévá
is tették

T. Paragon szerint az első modem értelemben vett hivatalnok valóban az uralkodó
személyi titkára lehetett, és mint vagyon- és jövedelemnyilvántartó működött, mert a
hivatalnok avilágtörténetben mindig a közpénz körül ólálkodott. Annyira, hogy azt a tételt
állította fel: ahol a közpénz megjelenik, ott azonnal megterem a hivatal. A közigazgatás
történetében a hivatal részére kedvezőmindig az a korszak volt, amikor a közpénz lépett
előtérbe.Amikor a magántőke uralkodott, a hivatal visszafejlődött. A közpénz hatalma a
bürokrácia hatalma, ez Paragon főtétele."

Két francia szerzö nagy terjedelmű könyvet írt,16 amelyben a hivatalnok lehető teljes
elemzését kívánja nyujtani, és ebből a szempontból Mr.Thomdyke művéneklegfontosabb
elvi előzménye. Aszerzök szintén a személyi titkár feltevésébőlindulnak ki. AParagon-féle
hypothesíst, amely a hivatal és a közpénzek kapcsolatát hangsúlyozza, elfogadják, de
mellékes körülménynek tekintik. A gyakorlati igényt, mondják, amely az öshívatalnok
számára a helyzetet megteremtette, nem szabad túlbecsülni. Mindenesetre igen régi
korokban és a társadalomnak sokkal magasabbrendű helyzetében ilyen őshivatalnok

elképzelhető, de sokkal valószínűbb, hogy a személyi titkár hivatását a király valamelyik
rokona, vagy befolyásos ember hozzátartozója töltötte be. Tekintve, hogy az állásnak
bizalmi jellege volt, az arravaló személyt nagyon is megvizsgálták. Ki van Zárva,hogy erre a
helyre olyan embert állítottak, akire a későbbi hivatalnok elnevezése illett. A francia
szerzök azt állítják, hogy az az ember, aki a történetben mint hivatalnok szerepel, csak
akkor tűnik fel, amikor az őskori társadalom már erősenbomlani kezdett. Nem lehetetlen,
sőt valószínű,mondja a könyy egyik fejezete, hogy amint az lenni szokott, a társadalom a
lehajlás korszakában hajlamos olyan intézmények megteremtésére, amelyek a társadalmat
nem szolgálják, hanem azt aláássák. Más szóval negatív szociális funkciót fejtenek ki.
Lorenz 'Ieíg'? a francia könyvről szóló nevezetes recenziójában ebből egész elméletet
dolgoz ki. A közigazgatás, mint negatív társadalmi funkció, a társadalom tönkretevésében
a legfontosabb tényező. L. Teig felfogását később mások is magukévá tették és azt Mr.
Thorndyke!" is elfogadta. Ezek szerint az öshívatalnok egyáltalán nem azonos a később, a
történet folyamán fellépett hivatalnokkal. A hivatalnok, mint a szervezett közigazgatás
alkalmazottja csak ott jelenik meg, ahol az uralkodó a néptől, illetve a nép az uralkodótól
elidegenedett. A közigazgatási hivatalt a kölcsönös bizalmatlanság teremti meg.
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Akárki volt az a személy, aki a király és a nép közé ékelődött, és akármilyen
tevékenységet folytatott, helyzeténél fogva saját rnűködési körét hangsúlyoznia kellett. A
jelenséget Mr.Thomdyke'? hatásköri páthosznak nevezte el. Ez minden vérbeli hivatalnok
fő jellemvonása. A valódi hivatalnok minden esetben arról a sajátságos önelégültségről

ismerhető fel, amely különös büszkeséggel veszi tudomásul intézkedéseinek minél
kizárólagosabb hatalmi jellegét. A hatásköri páthosz, mondja Mr. Thomdyke, fordított
viszonyban áll az emberi jellem pozitív értelmi és erkölcsi tulajdonságaival. A magas
hatásköri páthosz minden esetben korlátolt intellektusra és rongált jellemre vall. Ezt a
viszonylatot egyébként mások is kidolgozták, a többi között Paul Savetier.20

4.

Az őshivatalnok helyzetét a hatásköri páthosz megjelenése szilárdította meg. Tudta, hogy
az uralkodó és a nép között csak akkor maradhat a helyén, ha magát az uralkodó és a nép
előtt nélkülözhetetlennek tünteti fel. Mialatt nyíltan a közvetítő szerepét játszotta,
titokban az uralkodó és a nép között lévő viszonyt megrontani igyekezett. A hivatal
helyzete abban az arányban erősödött, amelyben az uralkodó és a nép viszonya lazult. Az
egyre növekvő kölcsönös elidegenedés tett szükségessé egyre több hivatalt és egyre több
hivatalnokot.

P. P. Savetier-nek" köszönhető a hatásköri páthosz elemzése olyan területen, amelyet
eddig a standard szerzök nem méltattak figyelemre. A hatásköri páthosz teremti meg a
hivatalban a rendfokozat létrát. Ezt természetesen sem a hierarchiával, sem a rangsorral
összetéveszteni nem szabad. Később ki fog derülni, hogy a hierarchia alapja szerves, a
rendfokozat mindössze szervezeti. Ez teremti meg a külső ruházati és viseleti jelvényeket.
A töréneti társadalmakban az emberi élet elképzelhetetlen erejét és idejét a visele ti
jelvényekért való küzdelem foglalja el. Sok millió ember sóvárog magasabb rendfokozatért
és magasabb címért. A modem korban ez körülbelül annyit jelent, hogy hozzá csak több
előszóbán át lehet eljutni, az előszobákban titkárok és titkárnők őrködnek, akik az
emberek bebocsátása ellen küzdenek. Afőnök minél magasabb hivatali rendfokozatot tölt
be, annál kimértebb, hangja annál jobban recseg, arca annál inhumánusabb és bárgyúbb és
önhittebb.

A bizánci korból, Justinianus császár idejéből maradt ránk egy kancelláriai írnok
költeménye.> amelynek címe: "Várakozás az előszobában". A vers az előszobát írja le,
mindenekelőtt a feliratokat. A hangos beszéd tilos. A hivatalnok munkáját zajongással ne
zavarják. Mindenki csendben várakozzék. Várjon sorára. Mindenkit érkezése sorrendjében
eresztenek be. Az ajtókon kopogtatni szígonían tilos. Ne járkáljunk. A lépések zaja a
hivatalnokot zavarja. A beszélgetés tilos. A hivatalnok imádja azt a szöt, hogy tilos.

Az írnok szobájából kilép. Hóna alatt papírköteg. amellyel azt jelzi, hogy fontos ügyek
intézésében elfoglalva a másik hivatalba igyekszik. Hosszasan körülnéz és a helyzetben
gyönyörködik. Az előszobát férfiak és nők, öregek és fiatalok, rongyosok és jórúhasok
töltik meg. Az egyik asszony csecsemőjét ringatja, mellette még két gyerek. A hivatalnok
odalép és figyelmezteti, hogy a gyermekeknek csendben kell maradniok, különben
intézkedni fog, hogy a szolgák azonnal távolítsák el.

Igen, igen, eddig nem volt baj. A hivatalnok rámordul az egyik gyerekre, hogy
viselkedjék tisztességesen, mire a gyermek megretten és sírni kezd. Az asszony reszketve
csitítgatja;de a pici egyre jobban sír. Az írnok felszólítja, hogy az előszobát azonnal hagyja
el. Most körülnéz. Az aggastyán kopasz fejét lógatja. Mellette erőteljes férfi, állkapcsa
sarkában az izmok rángatóznak. A szoba felső sarkába mered és nincsen rajta semmi
emberi. Az eszelős unalomtól a vonások elvesztették életerejüket. A másik sarokban
asszony összekulcsolt kezekkel, tompultan, félig szundikál. Várni, várni. Fiatalabb férfi és
leány. Házassági engedély. Nem néznek egymásra. Ha egy napig itt kellene ülni ök,
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meggyűlölnék egymást és sohasem kötnének háZasságot. Az írnok bólint. A hivatal
hatalma. Születés, betegség, háZasság, szegénység, adó, halál, a hivatal mindenütt ott van.
Papír nélkül nincs élet. Az emberek idejönnek a papírért és várnak. Itt csak várni lehet.
Minden egyéb megszűnik. Bent a hivatalnokok ülnek és pletyk:áznak és firkálnak az
észvesztő unalomban. Jó lenne kimenni a napra. Még csak nem is foglalkozhatnak más
valamivel, mert itt a spicli, nem faraghatnak valamit, nem szundikálhatnak. Legfeljebb
esznek, sokáig, sokáig, rágnak, kenyérhajat, igen lassan, pletyk:áznak, néha kimennek,
félóráig vannak a klozetben vagy a másik hivatalban és a főnököt szidják. Az emberek az
előszobában várnak, szötlanul és a piszkos falakra merednek.

5.

Ahivatalnokok karakterológiájáról szóló fejezetben a könyv néhány tollrajzzal mutatja be a
nevezetesebb alakzatokat, mint amilyen a stréber, a spicli, a névtelen levélíró, a korrupt, az
ambiciózus, a rest, a naplopó, a pimasz, a nagyképű, a hencegő, a paragrafusember, a
szervilis, a hunyász, a pedáns, a gyűlölködő, az intrikus, az indolens és a többi. Mr.
Thomdyke azt állítja, hogy ezeket nem szabad külön típusoknak tekinteni. Mindez
jellegzetes hivatalnoktulajdonság és valamely szövevényben mindegyik minden hivatal
nokban megvan. Véleményét leginkább A. C. Raín> érdekes elemzéseire alapítja. Ezek az
analízisek grafológiai szempontból százhúsz főhivatalnok aláírásában a nagyzási hóbort
elemeit kutatják. A nagyzási hóbort nem egyéb, mint rettegés a kicsinység leleplezésétől.

Ez a polaritás a hivatalnok-aláírásokban jellegzetes kifejezésre jut. A hóbort felismerhető
vonalvezetése az olvashatatlanság (rejtőzés). Az első betűt rendesen haUatlanul megda
gasztja, a felismerhetetlenségig cirkalmazza és magasra helyezi. A többi betű hirtelen
lejtőben következik az első után, a betűk el vannak firkantva, végül az utolsó betű

végvonalát lerántja. A primitív öntetszelgés korlátoltsága félreismerhetetlen, amely a
gyakorlott grafológust nem téveszti meg. Ez itt az önbizalom hiánya, a műveletlenség, az
ízléstelenség, a szervilizmus.

A hivatalnok egzisztenciális magatartása a ressentiment. A rejtett bosszúösztönt
nevezték el így, s ez a népnyúzás gyönyörének magva. Amikor a szellemi tulajdonságokat
elosztották, a hivatalnok valószínűleg igen rosszul járt. Egészen természetes, hogy ezért
bosszút kell állnia. Ez a bosszú a hivatalnok alapállása.

Mr. Thomdyke rendelkezésére áll az alig kímeríthetö hivatalnokköltészet és minden
tételéhez annyi bizonyítékot idézhet, amennyit csak óhajt. Remek példákat talál a perui
szervilisre, a kínai korruptra, az egyiptomi paragrafusemberre, a bizánci és vatikáni
intrikusra, a japán naplopóra, a német ambiciózusra. A hivatalnoknak, mondja Mr.
Thomdyke, nincs humora. Az egész hivatalnoklírában egyetlen költemény sincs, amely
ben a derunek halvány árnyalata lenne.

6.

Nők, szöl Mr. Thomdyke, a férfiaknál sokkalta jobb hivatalnokok. Pedánsabbak és
indolensebbek, szervilisebbek és gyűlölködőbbek, több bennük a ressentiment, resteb
bek és főként stréberebbek. Nők általában képtelenek arra, hogy indulatok nélkül
gondolkozzanak és cselekedjenek. Ezért mindig nehézségekkel kell megküzdeniök,
amikor az indulatoknak vagy megfékezésére, vagy legalább megfinomítására kényszerül
nek. Az érzelgés és a bestialitás nők részére maradéktalanabbul realizálható és a
népgyötrés gyönyörében őszintébbek tudnak lenni. Néha megható példáit láthatjuk
annak, hogy ezt a tevékenységüket milyen odaadással gyakorolják. C. Charpente ezen a
területen kutatásokat végzett és művében érdekes eredményekről számol be. Ahol a
hivatalnok visszautasítást, durvaságot, komiszságot, kegyetlenséget és aljasságot kell hogy
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tanúsítson, ott különös előszeretettelnőket alkalmaznak, éspedig, mint mondják, feltűnő
jó eredménnyel. Ezért a világon a legjobb titkár a nő. A makacs korlátoltság, ami sok nő

jellemvonása, hivatalokban kitünöen alkalmazható. A férfi hivatalnokok a hatásköri
páthoszért való versengésben aránylag nagy százalékban karrieristák, úgyhogy bennük a
jellegzetes hivatalnoktulajdonságok másodlagosak lehetnek. Főként az árulkodás és a
stréberség, a pedantéria, a pletyka, a gyűlölködés. A szamárlétrán feljebb emelkedve a
karrierista tulajdonságait elhagyja, hogy azokat még alacsonyabbrendűekkelcserélje fel,
mint amilyenek a gőg, a hetykeség, a pökhendiség és más hasonló. Nők ritkán karrieristák
és így hivatalnoki ösztöneiket zavartalanabbul kiélhetik.

Semmi sem látszik természetesebbnek, írja C. Charpente, mint az, hogy a hangya- és a
méh-államokban a munkások nem hímek, hanem elkorcsosult nőstények.A hímek arra a
bornírt türelemre és együgyű monoton gépíességre, amire ezek a nemtelen amazonok,
nem képesek. Nem alkalmasak arra a bárgyú pedantériára, amelyre ezek az államok
felépülnek, sem a begyakorolt mozdulatok egyhangú és örökös ismétlésére. amit a
hangyák és a méhek a szabad ösztön és a játék minden árnyalata nélkül kedélytelenül
végeznek. rnínt ahogy a pszichoanalizáltak végzik a szerelmet, a neutralizált nőstények,

akiktőlelvették a mámort és a gyermeket és a családot, és számukra nem maradt más, mint
a hivatal. A jövő, ha tényleg a hivatalnokállam felé halad, annak bázisa biztosan ez a
nemtelen nősténylesz és csakis ez lehet. Csak a sterilizált amazon kedélytelensége tarthat
fenn olyan társadalmat, amely teljesen közigazgatassá alakul át.

7.

A három bázishivatal- a rendőrség, az adóhivatal és a sajtó. A közigazgatás ezzel a három
szervével gyakorolja hatalmának fenntartása érdekében az erőszakot, a kizsákmányolást és
a hazugságot. A három aktus soha a történetben külön nem jelentkezett, akármelyik és
bármilyen társadalomban jelent meg, a másik kettő ott volt. Úgylátszik, hogy szervezetileg
legkésőbbena sajtó fejlődött ki, már csak a demokráciák idején, a francia forradalom után.
De C. Charpente-s utal az őshivatalnok szerepére, akinek legfontosabb tevékenysége a
királyt a nép és a népet a király felől félrevezetni. A sajtó ősfunkciója: a király és a nép
megtévesztése egymás felől. Ez minden hivatal létjogosultságának legelső feltétele. 25 Ilyen
mödon az öshívatalnok első lépése sajtó-lépés, vagyis a megtévesztés. A napilap ennek a
hivatali ősfunkcíönak már kései és technizált alakja.

A legujabb időben kifejlődött közigazgatás. szól Mr. Thorndyke, a tudomány recens
eredményei alapján, nem egyéb, mint kolosszális arányokban megnövekedett öshívatal,
ahol egyetlen östítkar> szerepét sok ezer hivatalnok játssza. A hivatal a nép és az uralkodó
között támadt mesterséges résben él. Idők folyamán ezt a rést annyira kitágították, hogy a
nép az uralkodót és az uralkodó a népet nem is látta, és kettőjük között minden kapcsolat
megszűnt.A hivatal az uralkodóban rossz lelkiismeretet ébresztett és a népet az uralkodó
ellen fellázította. A hivatal működése eredettől fogva törvényellenes, mert a társadalom
természetes rendjét felforgatja. A hivatal által keltett bizalmatlanság következtében a nép
az uralkodót elűzte s most a hatalmat az a miniszterium gyakorolja, amely az árulást
elkövette. Hogy ennek a kormányzatnak milyenpolitikai hiedelmei vannak, az nagyobbára
mindegy. Az insolence of offíce-" (a hivatal packázása) minden politikai magatartásban
ugyanaz. Ezért a dolgokat nem az államelmélet dönti el, hanem a közigazgatási
organizáció. Ahivatalnak sikerült a nép primordiális közösséget felbontani és mesterséges
közösséget teremteni. 28 Ez így most már nem az eredeti organikus népi kommunitás,
hanem organizált kollektivitás. Az ös-sajto, vagyis az őshivatal legelső tevékenysége
következtében az uralkodó eltűntés helyébe a Leviathan lépett. Mindensajtótevékenység
értelmét abban kell látni, hogy az a természetes társadalmi rendet felbontja. A
társadalmon belül a sajtó a hazugság funkcióját fejti ki.
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A hazugság az erőszakért van és az erőszak a hazugságért. Nincs sajtó rendőrség és
rendőrség sajtó nélkül. Az erőszak a kizsákmányolásért, a kizsákmányolás az erőszakért

van. Nincs rendőrség adóhivatal és adóhivatal rendőrség nélkül. Ahhoz, hogy a hivatal
fennálljon és működjék, három tevékenységre van szükség. A társadalom normális
állapotában, ha a király törvénytelenséget követett el, mindig az önkényjegyében állott, és
ez a komisz uralkodó bűne volt. Ugyanaz az aktus most a hivatal révén szabályozott és
rendezett gyakorlat lett. Körülbelül ez az, szöl Mr. Thomdyke, amit a monarchia és a
köztársaság különbségének lehet nevezni. A királytalan társadalomban az állam tulaj
donképpen megszűnikés a társadalom nem kommunitásban, csupán kollektivitásban él.
Nem nép többé, hanem tömeg. A királytalan társadalomban nem az alkotmányos hatalom
uralkodik, hanem a hivatal.

8.

Ezen a helyen kell megemlíteni Saint-Oran-? müvét, amely a sürü bonyodalomban különös
erővel óhajt világosságot teremteni. Saínt-Oran abból indul ki, hogy a társadalom
válságában az oknyomozó kutatások több ezer évesek, de azok különösképpen mind a
társadalom organizmusára, nem pedig annak organizációjára vonatkoznak. Afarkasok és a
horda ellen való sok ezer éves háborúban az organizmus a helyér megállta és a
humánumnak magas színvonalát teremtette meg. Az organizációval azonban Saint-Oran
cseppet sincs megelégedve. Elnyomatásra hivatkozni korlátoltságra vall, szöl Simone
Weilt idézve, elnyomott osztályra szintén. Ilyesmi egyáltalán nincs. Ami van és amiről

beszélni kell, az a társadalomban lévő elnyomó szövevény (structure oppressive de la
societé). A közös életnek van valamilyen tehetetlensége, amely társadalmanként nagyobb
vagy kisebb, de amely abban nyilatkozik meg, hogy az egyes emberre elnyomást gyakorol.
Amióta kitűnt, hogy a közös életrendet az egyének által elkövetett bűncselekmények
távolról sem veszélyeztetik annyira, mint a rossz intézmények, bármilyen okból is hozták
azokat, azóta a kérdést egészen másképpen kell feltenni. A kérdésfeltevés a dolgok világos
ismeretében az, hogy a felülről ható közösségfelbontö és életrendet zavaró intézmények
demoralizáló hatását miképpen lehet elkerülni, sőt teljesen kiküszöbölni. Saint-Oran azt
mondja, hogy a jelenlegi társadalmi organizáció rnögött egyetlenegy rejtett axióma van,
amely az organizáció hibás voltát fenntartja. Ez a be nem vallott alaptétel az, hogy a hivatal
a nép életét fenntartó szükséges szervezet. Ez az, amely bírálatra szorul. Ilyen kritika alá
nem vont tételek nemcsak vannak, hanem értelmi restségbőlvagy tévedésből a történet
hevében ilyeneket állandóan alkotunk és gondolkodásunk tele van rejtett axiómakkal. Egy
régebbi rövidlátóbb és korlátoltabb iskola képviselője, mondjukvalamilyen pozitivista, azt
állítaná, hogy a be nem vallott, sőt titkolt tételek a hatalmasok érdekében állnak fenn.
Veszélyes gondolkozás, amely mindig szándékos bűnöst és ártatlan áldozatot keres. A
modern államokat természetesen semmi sem menti és nem menti azokat sem, akik ezt az
elméletet hirdetik. Az elnyomatást azonban nem állam és nem osztály gyakorolja, és
főképpen nem tudatosan. Az elnyomás a társadalom egyik tulajdonsága. Az organizáció
egyik sajátsága. Az organizáció felülről,a hatalmi aktivitással együtt gyakorolja, úgy látszik,
a közigazgatással együtt és attól nem elválaszthatóan úgy, hogyvalami ebbőla diktatórikus
terrorból a legegyszerubb közigazgatási tevékenységbe is belekeveredik. Pillanatnyilag
úgy látszik, hogy ezt a structure oppressive-t ( elnyomó szövevényt) a közigazgatás tartja
fent. Mondatjuk úgy is, hogy az elnyomást a hivatal gyakorolja.

Saint-Oran azt állítja, hogy amíg az állam élén a király állott, a gyökeres megoldásra lett
volna lehetőség. Az államnak volt természetes centruma, amelyből az organízácíöt meg
lehetett volna változtatni. Amióta a népek demokratikus köztársaságban élnek, centrum
talanok, és a társadalom elnyomó tehetetlensége semmiféle ellenintézkedéssel nem
küszöbölhetőki. A köztársaság jellegzetesen lefejezett társadalom, már nem organizmus,
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csupán organizáció. A demokrácia a terrorisztikus kisebbségek jellegzetes államformája.
Ez az állam azzal az alaphazugsággal tartja fenn magát, hogy a kisebbség terrorját a többség
szabad választásának tünteti fel. Ebben a tudatos megtévesztésben a kisebbségnek
elengedhetetlen szüksége van olyan organízacíöra, amely ezt a megtévesztést fenntartja,
vagyis, amely hazudik, de ha hazudik, már terrorizál és ha terrorizál, már kizsákmányol.
Más szöval, a kisebbség életfeltétele a hivatal. Ezért a demokráciákban soha nem sejtett
elhivatalosodás indult meg és ez a társadalom minden területére kiterjed. A monarchiák
elnyomása általában kétféle: vagyfegyverrel, vagypénzzel történik. A köztársaság azonban
az elnyomást funkcionálisan gyakorolja, mint normális és törvényszerű közigazgatási
tevékenységet. Eza hivatal jelentősége és feladata a köztársaságban. A hivatal a politikusok
erőtlenségét és megbízhatatlanságát helyettesíti. Azelőtt csak az volt a kérdés, hogy
miképpen éljünk kegyelem nélkül, most az a kérdés, miképpen éljünk igazság nélkül 
írja Camus. Most teljesül jaures gondolata újabb és véglegesebb megfogalmazásban: a
nihilisták ma a trönuson ülnek. Les nihilistes aujourd'hui sont sur les trönes.

(Folytatását következőszámunkban közöljük)

(A lábjegyzetekben Hamvas Béla imaginárius szakirodalmi adatokat közöl. A Szerk.)
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