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Értekezés a közigazgatásról
(II. rész)

9.

w C. Thomdyke egyik fontos elvi fejezete Saint-Oran elméletéhez kapcsolódik és azt építi
ki. Az organizmusra vagyaz organizációra épített társadalom úgy viszonylik egymáshoz,
mint a család a szakasz katonasághoz. Acsalád az abszolút közösség, Ilyen közösség a törzs,
a falu, sok esetben a város, mindenesetre az őskori polis, a városállam. Úgy is mondható,
hogy ez a reális életközösség. Ez az organizmus, amelynek egységes és közös életműkö

dése van, az ember ezen belül az egészbe természetesen és természettől fogva odatartozó
és felcserélhetetlen szerv. Ami az organizmusra jellemző,hogy a szervek tevékenységében
az alárendeltség és az önrendelkezés összhangban áll. Szerves társadalmon belül a
közösség és az egyén között feszültség nincs. Az ember egy időben szociális és autonóm, a
társadalom tagja és individuum. A szerves társadalom unanimitásban él.

Az organizációra jellemző, hogy nem szerves, hanem, mint mondják, racionális. A
racionalizmust nem szabad összetéveszteni az ésszerűvel. A racionalizmus az, amely
Európában az újkorban általánossá lett és amelynek az értelemhez semmi köze. Jung azt
mondja, hogy az embemek tömeglénnyé való degradálását a tudományos racionalizmus
teremtette meg, amely az ember autonóm tevékenységét megakadályozta és az organizá
cióban merö statisztikai adattá tette. Az organizáció nem belülről növekszik, hanem
kívülről rakják össze. Éspedig sohasem azért, hogy abban az emberek közvétlenül együtt
éljenek, hanem abban a hiszemben, hogy ők azt jobban tudják. Az organizáció az
unanimitás ellen keletkezett. A szervezet a szervesség elpusztítása. Ez a társadalom
irreális, mert az organizáción belül nincs közösség, de nincsenek egyének sem. Ez
tulajdonképpen a nem létező társadalom. Másképpen utópiának is mondják. Ez csak az
állam látszata közösségen kívül és közösség nélkül az absztrakcióban. Ez a hivatal. l

Más szóval ez a gombnyomáselmélet. Az a tény, hogy az elméletet azok, akik
kormányzással foglalkoznak, komolyan tudják venni, jelzi azt a sajnálatosan lealacsonyo
dott színvonalat, amelyen ezeknek az embereknek gondolkozása mozog. Gombnyomásra
még birkák sem terelhetők,E hivatalnokok azonban abban az álomvilágban élnek, hogy
ők, mint egy gépi üzem vezénylőjében,különböző gombok és karok mellett ülnek, és
aszerint, hogy a falon milyen színű lámpa ég, működik több millió ember. A technika
eszmény hatása, vagyis a racionalizált társadalom. Megnyomja a gombot és az egész
országban mindenki vigyázzba áll. Mint Bismarck, akitől megkérdezték, milyen a német
közoktatás. azt válaszolta: Most tÍZóra harminc perc, Németország összes iskoláiban azt
tanulják, hogy a világtörténelem legkitűnőbb hadseregét Nagy Frigyes szervezte meg.
Egyetlen helyről, egyetlen mozdulattal az egész népet irányítani lehet. Mindenki
egyszerre lép, ugyanazt gondolja és ugyanazt mondja. Ha kétféle vélemény van, már itt a
baj. Politikai tehetetlenség. Ez a modem kormányzat eszménye. Többre nem telik

A család és a törzs tagjai nem emelhetők ki és nem helyettesíthetők, mert az az
összetartozó elemek harmonikus egysége. A valódi közösség azon nyugszik, hogy az azon
belül élő ember egyszeri és egyetlen. A hivatalt pedig éppen az jellemzi, hogy az ember
csupán funkció, egyik helyről a másikra rakható, mert az a nem összetartozó elemek
egymáshoz kényszerített kollektív mechanizmusa.
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Van szerves állam és van szervetlen állam. A szerves állammal Mr. Thomdyke nem
foglalkozik, mindössze azt mondja, hogy ez az archaikus állam. Arra a kérdésre, hogy az ősi

szerves államot miképpen rontották meg, fölösleges válaszolni. A régiek megmondták.
"Amit az emberek kormányzásnak neveznek, az nem kormányzás, hanem rombolás."~
az állam természetes életébe belenyúl és aki megkísérli azt kívülről irányítani, elpusztítja
azt." "Nem beleavatkozni, hanem őrködni fölötte." "Nem jutalmazni és nem büntetni és
nem igazgatni." "Ha a felsőbbség hatalmat gyakorol, az állam tönkremegy." "Minél több a
tilalom és a szabály, a nép annál szegényebb, minél több a fegyver, a nép annál
nyugtalanabb, minél több a rendelet, annál nagyobb a felfordulás, minél több a törvény,
annál több a tolvaj és a rabló." (Lao-ce)

A szerves és a szervezett állam között azonban a történetben az államnak olyan
sajátságos alakja él, amelyben ugyan már van közigazgatás. vagyis Lao-ce szavaival a
felsőbbség már gyakorolja hatalmát és meghozza törvényeit. Ennek a közigazgatásnak
tevékenysége azonban mégsem olyan értelemben életrontó, mint amilyenné később lett.
Ezzel a formával teljesen külön kell foglalkozni. 2 Mr. Thomdyke feltevése, hogy abban a
nem eléggé tisztázott eredetű, de visszatarthatatlan romlási folyamatban, amelyet a
modem korban nem tudni miért, fejlődésnek neveztek el, sikerült olyan szükségmeg
oldást teremteni, amely a kormányzati aktivitást nagy általánosságban a minimumra
csökkenti és elviselhetőerr végzi. Ez a megoldás, hogy a közigazgatást a lovagi-kormányzói
kaszt gyakorolja. Biztosíték arra, hogy a kaszt tevékenysége, amennyire csak lehet, pozitív,
kettős: először, hogy a kshatriya (vagyis a királyi kaszt) természettől fogva előkelő,

erkölcsi rangját komolyan veszi, másodszor, hogy a szellemi (brahman) kaszt felügyelete
és befolyása alatt áll. A tradicionális államban ilyen módon a kormányzat René Guénon
szerint a szellemi autoritás (autorité spirituelle) és a végrehajtó hatalom (pouvoir
temporel) közös feladata. A hagyományos államnak ez a félig szervezettsége, félig
szervessége, különböző népeknél egészen különbözöképpen rnűködött, de tényként
kimondható, hogy helyzete mindenütt már csak abban az időszakban vált kritikussá,
amikor a brahman kaszt ereje lehanyatlott és a lovagi-kormányzói kaszt végrehajtó hatalma
szellemi autoritás nélkül maradt. A történetnek ez a fázisa látható Athénban a királyság
megszűnése után. Hiába teszi erőfeszítéseit Platón, hogy az államot megmentse. Platón
kshatriya és nem brahman, ezért gondolatai, ha meghatóan szépek is, naivak, nem
életképesek s ezért nem megvalósíthatók. Soha még kshatriya egymagában, szellemi
autoritás nélkül nem tudott államot vezetni, még kevésbé tudta azt a romlástól
megmenteni. Athén az egyéni és a kollektív önkény (tyrannis és demokrácia) martaléka
lett. Más népeknél a tradicionális állam még élt, a legtovább Japánban, de már többnyire
külsőségekben, nem tradícióban, hanem konvencióban, a szervesség felbomlott és
mindenütt organizációvá alakult át.

Az egész közigazgatás-irodalom mindenütt azonos megfogalmazásban beszél hivatalról
és hivatalnokról, mint a civilizáció egyik jelenségéről. Egyetlen szerzö tartja csak
szükségesnek, hogy éppen a tradicionális államra és a kshatriya kasztra való hivatkozással
bizonyos nagyon megszívlelendő megkülönböztetést tegyen. Mr. Thomdyke ezt a
megkülönböztetést különös hangsúllyal át is veszi, és nem győzeléggé figyelmeztetni arra,
hogy ezen a téren az általánosítás mennyire veszedelmes. R Sassou kifejti, hogy a
társadalom felbomlása és a kasztok összekeveredése következtében a közigazgatás hivatal
jellegér ugyan megtartotta és eredeti életrontó természete az idők folyamán csak
növekedett. Az egyre súlyosbodó válságban azonban, legtöbbször merőbenmegélhetési
okokból sok olyan ember is kénytelen volt hivatalt vállalni, akire a hivatalnok elnevezés
nem alkalmazható, mert vérmérséklete szerint tulajdonképpen kshatriya, és kasztjának
előkelőségéból és erkölcsi korrektségébőlsokat megőrzött. A kshatriya lovagi és királyi
jellem. Az értelem nem erős oldala, de önfeláldozó és hősies, mindig tisztakezű,

legmagasahh erénye pedig mindig a becsület volt. A kshatriya ideálja a hérós. Ezért a
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közígazgatásba sodródott lovagot, aki hivatalát nem a népgyötrésben való gyönyörűség

ből, hanem jóhiszeműen,vagy kenyérkereseti ínségében választotta, nem szabad össze
téveszteni a .fanatíque obscur't-rel, ahogy R. Sasson a hivatalnokot meghatározza. Ezzel a
kivétellel az ember elszórtan és egyre ritkabban találkozik A kivétel sorsa csaknem
rninden esetben szomorú. Ha a kshatriya erőtlenebb, elnyomják és kiközösítik. Ha
tevékenységet jóhiszeműennagy energiával folytatja, a hivatallal összeütközik és tragikus
sorsra jut. A történet sok ilyen esetet jegyzett fel. Elég, ha az ember Miltiádészre,
Thernisztoklész-re hivatkozik Az ilyen nagy karakterek később egyre ritkábbarr jelentkez
nek és intakt jellem a hivatalban naiv és komikus Don Quijote lesz. Ez a Don Quijote a
modern hivatalban a tradicionális szerves állam utolsó képviselője.3

10.

Az állam eredeti közigazgatása nem személytelen hivatali organizáció volt, hanem a királyi
kaszrnak a társadalom rendje érdekében szerves fenntartó tevékenysége. A történetben jól
látható ponton Európában akadt valaki, aki a fejedelmet hivatalnokká tette. Későbbmár az
uralkodók maguk hencegtek azzal, hogy ők az ország első hivatalnokai. Ez a valaki
Machiavellí volt, aki a reneszánsz alatt meginduló demoralizálódást az állam elméletére is
kiterjesztette. Bármilyen atrocitás is történt az államon belül, addig nem volt hivatali,
csupán politikai aktus, vagyis nem volt rendszer, hanem kivétel és önkény. Ettől a perctől

kezdve az atrocitás a hivatali funkción keresztül törvényessé vált. Machiavelli a fejedelmet
a hatalom gyakorlásának új rnódszerébe avatta be. Mindazt engedélyezte, amit azelőtt

valamirevaló uralkodó mcssze elkerült, és amit csak despota használt, MachiaveIIi a
fejedelmet beavatta a népnyúzás fölött érzett gyönyörbe és felszabadította minden gátlás
alól, ami ennek a gyakorlatnak az útjában állt. A machiavellizmust ezért fordított
taoizmusnak lehet nevezni. Ez az, amikor a király nem őrködik, hanem beleavatkozik.
Amikor már nincs igazság, csak jutalom és büntetés. Az állam most már az, ahol a tilalmak
és a szabályok uralkodnak, ahol fegyvereket halmoznak fel és rendeleteket hoznak. Az
állam az, ahol a nép szegény és nyugtalan és ahol egyre nő a felfordulás és ahol az uralkodó
legfontosabb tevékenysége a nép kínjában való gyönyörködés.

A fejedelem, akit Machiavelli tanít. szemmelláthatóan kshatriya, aki még jóhiszemű

lovagi és királyi jellem, és aki előkelőségből és erkölcsi korrektségből semmit sem
követne el, ami héroikus életeszményével ellenkezik. Afejedelemnek sejtelme sincs arról,
hogy mi a hivatal. Ha tudná, valószínűleg azt minden erejével megszüntetní igyekezne.
Machiavelli most megtanítja arra, hogy a királyahivatalfőnök Az államot hivatalla kell
tenni, akkor hatékonyabban kormányozható. A fejedelem ostoba ember. Többször volt
arról szö, hogy a királyi kasztnak az értelem nem erős oldala. A lovagok nem jó
gondolkozök, hanem kimagasló jellemek. Ezért a fejedelem nem vette észre, hogy amikor
Machiavelli az államról beszél, tulajdonképpen a hivatalt gondolja. A beavatás fokozatait a
történetből már ismerjük. Az első lépés, hogy a királyt a nép iránt bizalmatlanná tegye.
Beleoltotta a néptől való félelmet. Megtanította a büntetésre és a jutalmazásra. Felébresz
tette benne a rossz lelkiismeretet. Kioktatta arra, hogy csak szolgát ismerjen, és a szabad
ember iránt bizalmatlan legyen. A népet ellenőriztesse. kémeket bízzon meg, akik
beszámolnak arról, hogy a nép mit csinál és miröl beszél. ÍJgy tünteti fel, mintha az ország
gyarmat lenne. Tulajdonképpen állandóan belháborúban él, mert a nép a forrongásra
minden pillanatban kész Egyetlen fontos van, felismerni a bűnösöket és azokra lesújtani.
Meg kell erősiteni a rendőrséget és az adóhivatalt és ügynököket kell fogadni, akik az
uralkodóról szóló kedvező híreket terjesztik.

686



11.

Régebben, mondja Mr. Thomdyke, a kérdést úgy tették fel, vajon mi az oka annak, hogy az
individuumnak valamit, például azt, hogy embert megüssön. megtiltanak, és ugyanaz a
kollektívumban hivatalból elkövethető?A dolog maga kétségtelenül immorális és éppen
ezért közösségfelbontö tény. Immorális akkor is, ha individuum, akkor is, ha kollektívum
hivatalból követi el. Az aktus maga nem változik. A megvert ember megvert ember 
akárki veri meg. Hogyan lehet, hogy egyébként törvényileg tilos cselekményt a közösség
állítólagos érdekében el lehet követni? A hamis tanúzást büntetik, ugyanakkor közérdek
ből hivatalból hamisan vallanak valaki ellen és el is ítélik. Tudjuk, hogy az árukapcsolás és
árdrágítás tilos, hivatalból mégis elkövetik. Az élelmiszerhamisítást súlyosan büntetik,
ugyanakkor egész hivatalokat állítanak fel, amelyek hivatásszerűenélelmiszerhamisítással
foglalkoznak (természetesen élelmiszerkémiának nevezik). Hamis mérlegelés, rágal
mazás, tudatosan hamis bírósági ítéletet közérdekbőlnemcsak elkövetnek, hanem azt
hivatalból el is kell követni. A kínzó eszközök alkalmazását általában állatiasnak tartják, de
a rendőrség azt állandóan alkalmazza. A tanítót megbüntetík, ha a rakoncátlan kölyket
megfenyíti, de a rendőrség az elfogott ember kihallgatását azzal kezdi, hogyvéresre püföli,

A kérdés igen régi. Már Platón engedélyezte az államnak, hogy közérdekből hazudjék Azt
pedig tudjuk, hogy hazugság soha sincs egymagában, és együtt jár a kizsákmányolással és az
erőszakkal. Annyit mindenesetre sikerült elérni, hogy az államot a közigazgatástól e1vá1asztot
tuk Az államot a hivatallal nem szabad összetéveszteni, mert az állam a nép organizmusa, a
hivatal pedighatalmi organizáció. Az állam természetes unanirnitás (unanirnité - egylelkiíség),
a hivatal pedig az uralkodás megkönnyítése érdekében közösségfelbontó és életellenes
kollektív szervezet, Amikor tehát arról van szó, hogy állítólagos közérdekből bűncselekményt

követnek el, már tudjuk, hogy azt a hivatal követi el, és atrocitás és zsiványság, csalás és
mérgezés, emberkinzás és hazudozás és rablás, olyasvalami, amit a hivatal hivatalból követ el,
mint mondja: közérdekből. de mi most már tudjuk, hogy hivatali érdekből, ami a közérdeket
egyáltalánnem fedi, hanem éppen ellenkezőleg, mindennemű közösség ellen van.

A kérdést ezeknek ismeretében most már így kell feltenni. Milyen módon lehetséges a
stupiditás alapjának felderítése, amely egyetlen lehetőségarra, hogy az embert a felülről

jövő közösségrombolással szemben megvédelrnezze? Vagyis miképpen paralizálható a
társadalmon belül működő autonóm deszocializáló szervezet tevékenysége, és annak
életpusztító hatása miképpen tehető ismét az életről való gondoskodássá?

12.

Mr. Thorndyke a modern államnak három típusát különbözteti meg. Az első a politikai, a
második a részvénytársasági, a harmadik a hivatali állam, aszerint, hogy az állam bázisa
inkább az erőszak, vagy a kizsákmányolás, vagy a hazugság.

A politikai állam paradigmája a II. Frigyes-féle állam. Burkoltan vagy nyiltan, de mindig
diktatorikus. Élén egyetlen személy áll, de néha hatalmi szervezet, párt vagy egyéb
összeesküvők.Erre az államformára jellemző,hogy eszmékben igen szegény, a közáltatás
sal nem sokat törődik,a gazdasági kérdések is másodrendűek. Van benne bizonyos puritán
jelleg, egyszerű és nyers, ellenvéleménnyel nem törődik,ellenségeivel nem alkuszik, nem
békülékeny, tanácsot nem fogad el. ahhoz túl korlátolt. ,,Az ember a természetből az
erószakba lép, az erőszakból az erkölcsbe." Az erőszak állama mindig és feltétlenül
morális, vagy ami ugyanaz, hipokrita. Ahol az erény, ott a terror - mondja Saint-just, A
politikai állam egy idő múlva olyan sivár lesz, hogy az uralkodó maga is ásítani kezd. Je suis
las de régner sur les esdaves - szörnyen meguntam, hogy rabszolgák fölött uralkodjam
- mondja II. Frigyes halálos ágyán. A főhivatal ebben az államban a rendőrség. Minden
hivatalnok rendőr. A közigazgatást csak hajszál választja el a rémuralomtól.
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A II. Frigyes-féle államrend nem politikai eszme, hanem lelkiismereti meghatalmazás
önkénye. Huzamos ideig egyetlen nép sem bírja ki, mert a hatalom csak egyfajta
kollektívumot ismer, a kaszámyát, és egyfajta individuumot, a diktátort. A felülről ható
demoralizáló hatalom azonban olyan durva és nehézkes, hogy otromba mozdulatai elől az
ember megtanul kitérni. Sok búvóhely persze nincs. De ami a legfontosabb, megmarad a
privát. Mert ez az államforma nem annyira az individuum destrukciója, mint inkább a
közösségé. Ami privát, az a kuckóban megmarad. A hivatal legfontosabb feladata, hogy az
összes szociális és szerves szálakat elvagdalja, mert legitim társadalomnak csak a
mesterségesen összerakott organizációt ismeri cl. A természetes kaszrhierarchia eltűnik

és helyébe a szamárlétra lép, amelynek rendfokozatait a rendőrök láthatóan viselik. Lásd:
Peru, Bizánc, Kína, japán, Oroszország. A kitüntetéseknek hallatlan jelentőségük van. A
politikai államban a valódi élet magát a suttogásban tartja fenn. A nyilvános nyelv merev és
élettelen, szürke, szomorú, szigorú, szillogisztikus.

Ez az államforma új fogalom bevezetését teszi szükségessé. Ez a fogalom a politikai
klerikalízmus, Klerikalizmus alatt olyan rendszert értünk, amelyben a világihatalmat szellemi
eszközök pressziójával akarják biztosítani. Ilyen eszközzé degradált szellemi valóságok lettek
az államí közigazgatáshan az eszmék és a vallások A diktátor az atrocitásért nem vállal
felelősséget, és intézkedéseit a vallásra és az eszmére hárítja és azokat teszi érte felelőssé.

Ezért a politikai állam igen fontos tényezője a papság, persze fordított rangsorban, mint a
tradicionális államban volt. Itt nem a brahman (a szellemi autoritás) vezeti a kormányzói
kasztot (a végrehajtó hatalmat), hanem a politikai kaszt utasítja a szellemi embert eszmei
szolgálatra. Apolitikai állam mindig bitorlás. Adiktátor a hatalmat államcsíny útján szerzi meg
és a politikai klerikalizmus feladata, hogy a csinyt utólag eszmeileg és vallásilag igazolja.

Az organizált állam másik típusa a részvénytársasági állam. Ami a politikai államban a
terror, az itt a korrupció. A politikai állam ösképe a laktanya, a részvénytársaságié a
bordély. Itt aztán nem kell suttogni. Mindenki szónokolhat, amennyit csak akar. Apolitikai
állam a közösséget védi, ami annyit jelent, hogy azt destruálja. Arészvénytársaság az egyént
védi, vagyis az egyént destruálja. Újabb időben jaj annak, akit megvédenek. Nincs itt
semmi, ami ne lenne megvehetővagy eladható. A részvénytársaságban egy idő múltán
olyan zsivaj lesz, hogy az embernek szanatóriumba kell vonulnia. A legfontosabb hely az
adóhivatal. A közigazgatast csak hajszál választja el a zsibvásártól. Huzamos ideig ezt
egyetlen nép sem bírja ki, és fáradalmait a politikai terrorállamban piheni ki. Sokan azt
mondják, hogy a fegyház kellemesebb, mint a bordély. A magánélet és a közélet között
nagy különbség nincs, mindenki állandó hajszában van. Az emberek egymáshoz való
viszonyát a konkurencia szabja meg. Mivel minden megvásárolható, a politikai befolyás is
az. Az ember ebben a társadalomban elveszti individuális jellegét és gazdasági funkcióvá
lesz. Ez az állam minden esetben köztársasági, éspedig demokratikus. A demokrácia azt
jelenti, hogy ha valakinek rnínél több pénze van, annál szemtelenebb.

A hivatali államot (office-state) a történet aránylag ritkán valósította meg teljesen,
mintha ezt a kiváltságot a huszadik század számára tartotta volna fenn. Peruban, pontosan
nem tudni mennyi ideig, Kínában és japánban bizonyos császárok alatt, Bizáncban már
justinianus után csaknem Konstantinápoly elestéig, a cári államban csaknem folyamato
san az ember ennek az államnak többé-kevésbé realizált alakját láthatja. A teljes
megvalósulást akadályozta a társadalomban még aránylag sok életszerű elem, amely a
demoralizáló aktivitást irritálta. Mr.Thomdyke azt mondja, hogy a társadalmat azokban az
időkben a vallásos-metafizikai eszmék még annyira telítették. hogy a közösségen a
romlásnak ez a fajtája nem fogott. Csak a modern korban, arnikor az állam kialakulását az
értelemnek az az egyre fokozódó elhomályosodása előzte meg, amelyet később hivatalo
san felvilágosodásnak neveztek, lehetett chance-a a hivatal-államnak. Ahivatal-állam csak a
racionalizmustól, vagyis a szcientifizmustól megrontott gondolkodás nyomán valósulha
tott meg. A felvilágosodás intellektuális és moráIis demoralizáló hatásán kívül a
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machiavellista állam eszeveszett terrorja és a politikai klerikalizmus által teremtett sürü
hazugságszövevény után a társadalomban a csömörnek és a tiltakozásnak:és az utálatnak: az az
állapota vált uralkodóvá, amely a közösséget rendesen elárasztja, amikor elhatározza, hogy
"jöjjön bánni, csak ez ne" és amely állapot a történetben a legsúlyosabb ballépéseket meg
szokta előzni. A hivatal-állam a moralitástól és értelmétől megfosztott társadalom
kétségbeeséséból bontakozott ki. Ezt az állapotot egyébként nihilizmusnak: is hívják.

A politikai állam a kollektívumot helyezte előtérbe és az individuumot nyomta el. A
részvénytársasági állam fordítva. Persze mindegyik azt tette tönkre, amit támogatott. A
hivatal-állam sem individuumot, sem kollektívumot nem ismer el, csak mesterségesen
organizált rajokat, amelyeknek semmiféle organikus jellegük többé nincs és nem
szervesen, hanem pragmatikusan-racionálisan tartoznak csak össze. A hivatal negatív
szociális funkció, vagyis azt rontja meg, amit támogat. Az egyéni és a közösségí élet teljesen
felbomlik, és az egész állam egyetlen kolosszális hivatallá alakul át.

A nihilizmustól eddig nem féltünk, mert azt hittük, hogy nihilista állam nincs és
ilyenben nem lehet élni. Most látjuk, hogy nihilista állam van. Ez az, ahol semminek sincs
többé szankciója. Nincsenek végleges elvek. Látszólag van valami hivatalos világnézet-féle,
de valójában az erősebb önkény hatalmaskodik, amíg lebuktatják és akkor a nála erősebb

önkény hatalmaskodik. De Végül a rend az erőszakban, a hazugságban, a kizsákmányolás
ban is felbomlik és cseppfolyóssá válik, ahol senki sem vállal többé semmit. A szavak és a
tettek személytelenül és süketnémán rnűködnek, felelős pozíciókban rendesen pojácák
ülnek, de senki sem tudja, kinek pojácái, de ezek is hirtelen eltűnnek a süllyesztőben.

mások jönnek és azok is eltűnnek. Semmi sem állandó, csak a hivatali rettenet.
A régebbi gyermekes, úgynevezett szellemtörténeti felfogás, természetesen anélkül, hogy

ennek az organiz.ációnak valódi természetét felismerte volna, abban a gondolatban
tetszelgett, hogy az individuumot és a kollektívumot szembeállította, mondván, a társadalom
egyik szervezete az egyiket, a másik a másikat kedveli. Ma már tudjuk, hogy van olyan
államforma is, amely egyiknek sem kedvez és amely magát a humánumot demoralizálja. A
hivatal-állam sem nem individualista, sem nem kollektivista. Erre az államra tulajdonképpen
már a hivatal jellemzője sem illik, hogy egyetlen gyönyöre a nép megkínzása. A hivatal
államában ennek a gyönyörnek csak kivételes ember a részese és egyre kivételesebb és egyre
ritkább. Már csak azért is, mert valaki minél magasabb poziciót tölt be, helyzete annál
labilisabb. A hivatali aktivitást bizonyos fokon még valamiképpen erkölcsileg igazolni kellett.
Ebben a kései alakban ilyesminek már nincs jelentősége. Ugy tűnik, hogy a közigazgatás a
maga egészében permanens büncselekménnyé alakult át.

Lorenz Teig, aki olyan elképesztő szorgalommal gyűjtötteegybe minden nép és kor és
államforma hívatalnokdalaít, csalódottan állapítja meg, hogy a hivatalállamban a költészet
még egy ideig pislákol, de különös alakban. A költészet közhivatali funkció. A költő is
hivatalnokká válik és nem mer mást írni, mint ami a hivatalnak kedvez. Egy idő múlva a
költő megundorodik és abbahagyja és a költeményeket csak a legszervílísebbek írják,
többnyire olyan müveket, amelyek még propagandának se nagyon alkalmasak. A
propaganda pedig a legelső lépés a pokol felé, mint Camus írja: le premier pas vers l'enfer.

R Ingersoll amerikai vezérkari tiszt, aki az 1944-es partraszállás történetét írja meg,
elmondja, hogy Németországban a legsötétebb jelenség nem a koncentrációs tábor volt.
Az olyan, mint a nagy, szemérmetlen őrület szímptömaja, Nem, a legsötétebb jelenség a
behódoltak voltak. Rendes ételt kaptak és lakást. Ezek az alkalmazkodó és hunyász
emberek, valamelyelőnyért,jobb állásért. jövedelemért, pénzért. Hivatásos szociológusok
talán meg tudják magyarázni azt a folyamatot, ahogyan ez az erkölcsi elkorcsosulás
végbement. Az emberi arc elaljasodása e társadalompolitikai rendszerben hajmeresztő.

Viszont R Ingersoll mindezt háborúban látta, rendkívüli körülmények között, Sejtelme
sem volt akkor arról, milyenek a behódoltak a pacifikált környezetben, már mint
elpolgárosodott lények, kimosakodva, jól szabott ruhában, jó jövedelemmel. Sejtelme sem
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volt arról, hogy milyenek lesznek az emberek, ha a viszonyok megenyhülnek és mit jelent
az, ha a stréberség és a hízelgés konszolidálódik és a behódoltra elkezd hullani a
kiváltságok és a jutalmak és az ajándékok és a nagydíjak aranyesője, amikor az árulás
konvencionálissá lesz, amikor az már az élelmesség és az ügyesség és rugalmasság és a jó
szimat eredménye és mit jelent az ilyen konszolidált gonosztevőa társadalomba beépítve.
De az elaljasodásnak még ennél is van mélyebb fokozata. Ez az, amikor a stréber hunyász a
szolgaságban nyögő és elárult emberek között rossz lelkiismeretből úgy tünteti fel,
mintha azokkal együtt szenvedne, mintha őt is üldöznék, összesúg velük és sopánkodik és
kezét tördeli, hogy igazság és becsület és szabadság, főképpen szabadság.

Ebben a helyzetben nlindig azzal kell számolni, hogy a becstelenség a hivatal-állam részén
van. Amióta az egyének által elkövetett életrontó cselekmények az állam által elkövetett
általános hazugságok, szervezett rablások, önkény, elhurcolás és orgyilkosság mellett
számitásba sem kerülhetnek, azóta a nehézségek mértéke egészen más. Más azért is, mert a
történet folyamán ugyan bőven akadt gonosztevő, aki akár mint király, akár mint egyházi
méltóság, akár mint bitorló, az életrontás bűncselekményétnagyban elkövette, de ez mindig
az egyéni eltévelyedés jegyében állott. A hivatal-állam nem eltévelyedés, hanem rendszer,
éspedig ahogy önmagáról vallja,az egyetlen helyes rendszer és azt elméletileg teljes ereiével
igazolni és bizonyítani igyekszik. 'Iudiák a hivatal legfőbb vezetői, hogy ez így van? Egy ideig
nem tudták és addig volt mentségük. A helyzet mai állása szerint azonban már tudják és még
mindig van mentségük. Nem képesek arra, hogy másképpen csinálják. Éppen ezért, aki nekik
behódol, bármely okból teszi is, rosszabb, mint a hivatalnok. A hivatal nem tehet mást, mint
amit tesz, az ember azonban tehet, legalább annyit, hogy nem áll melléje. A színleges
melléállás is melléállás. És azt, aki a hivatal mellé állt, már messzíröl és hátulról is fel lehet
ismerni, kabát ján és cipőjén, mozgásán és lépésein és fejtartasán és azon, ahogy az utcán a
kirakatba néz. Nem lehet tévedni.

. A hivatal-államban közigazgatási aktussá válik mindenekelött a legérzékenyebb közös
ségi szerv, a bíráskodás. A törvényszéki eljárás Ieegyszerüsödik, minden bűnt a hivatal
ellen követnek el és egyetlen bíró van, a hivatal. A hivatal ítélete nem megfellebbezhető.A
törvényesség látszatára ügyelnek, de mindenki tudja azt, amit tud. Ha az igazságszolgál
tatás elveszett, az egész nép elveszett. Néhány hivatali aktus, ügydarab és akire csak
akarják, kész a vád, az ítélet és a végrehajtás. A bíró nem rendőr,mint a politikai államban,
nem korrupt, mint a részvénytársaságban, hanem hivatalnok, aki ítéleteit felsőbb

utasításra személytelenül hozza.
Közigazgatássá válik a gyógyítás. Az orvos hivatalnok, aki űrlapokat tölt ki. A lakosságot

rayonként intézetekhez osztják be. Itt a rendelőkben tömegesen várakoznak, amíg az orvos
elé kerülnek, akinek hivatali kötelessége naponkint munkaideje alatt bizonyos számú beteget
meggyógyítani. A kórházakat és szanatóriumokat kötelezik, hogy havonként és évenként
mennyi beteget kezeljenek. Az ember, ha megbetegszik, nem gyógyintézetbe kerül, hanem
hivatalba. De ha iskolába jár,akkor is hivatalba. Ha vásárol, az Ü7Jet is hivatal. Ha utazik, a vasút
hivatal. Avendéglő hivatal. A pincér hivatalnok, mint a kalauz, vagy a kiszolgálólány. A színház
hivatal, a színész hivatalnok, a zenekar hivatal. Hivatal a tudomány és természetesen az
irodalom. Az írói mű hivatali aktus. Amit szolgálni kell, a hivatal, amit bizonyítani kell, hogy
jólét van, igazság és szabadság, főképpen szabadság.

(A következő számunkban folytatjuk.)
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