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Értekezés a közigazgatásról (IV rész)

18.

Az öröm megrontását, ha azt egyes ember teszi, kivételnek kell tekinteni és kivétel is,
minden esetben, még akkor is, ha azt valaki előre megfontoltan, sötét indulatból követte
el. Akövetkező pillanatban az ember tehát megbánja és jóvá is teheti. Mint ahogy a legtöbb
esetben meg is bánja és néha jóvá is teszi. Az intézményes örömrontásra nincs mentség,
Senki semmiféle felmentést nem adhat olyan szervezett tevékenységre, amelynek célja az
ember életébe avatkozni azon a címen, hogy azt megkönnyíti, vagyishogy örömet szerez,
de azzal az elhallgatott szándékkal, hogy az embert tudatosan megkínozza. A népgyötrés
gyönyöre nem közönséges bűncselekmény, amit az emberi rangról való leszedülésében
valaki elkövet. Lassanés higgadtan kieszelt szisztematikus munka és gyakorlat, találékony
ság és intuíció eredménye, sok nemzedék tapasztalatán nyugvó rendszer. Olyan ember
még nem akadt, aki a kínzások történetét megírta, marquis de Sade valamelyik modem
tanítványához méltó és illő feladat lenne, aki leírná, a hatalmasok miért alkalmaztak
előszeretettel kínai hóhérokat és azok milyen tudás fölött rendelkeztek. Aki müzeumok
ból összegyújtené a kínzöeszközöket, a nürnbergi menyasszonyt és a szöges padokat, a
forró köveket és az ólomkamrákat, a szibériai bányákat és a koncentrációs táborokat, a
gázkamrákat és a kerékbetörést. Lehet, hogy a hatóság ilyesmit nem látna szívesen, mert
bepillantást nyújtana a kormányzat módszereibe és a gyanútlanokat felvilágosítaná, hogy a
fennen hirdetett humánus eszmevilág milyen prakszist takar. Tudjuk, hogy ez a tudomány
sohasem aludt és tároita tapasztalatait és az inkvizíció megszégyenülten venné tudomásul,
hogy a modem korszak mennyire túlszárnyalta. Semmiféle középkori fantázia, amely a
pokol ördögeinek kínzásával foglalkozott, egyetlenegyet sem talált ki a huszadik század
rendőrségének rnódszerei közül, Ez nem hivatal. Ez a hivatal féltve őrzött titka, amit elrejt
és amiből minden hivatalban, még a legártatlanabbnak látszóban is van valami, mert
mindenütt kérhetnek valami papírt, már gyanú merül fel, és nincsen hivatal, ahol bárki
ellen ne merülne fel bármilyen gyanú. Az örömrontó démoni embernyúzásban azonban a
pokol hivatalnokai, az ördögök tísztességesebbek, mert ezek bevallottan azért vannak,
hogy a bűnösöket meggyötörjék. A hivatalnokokra azonban az emberek seregét bízták,
akiknek ügyeit tehetetlenül és gonoszul rafinált közigazgatásban el kell intézni. Ha a
bizánci kancellária írnokának rnüve, a »Várakozásaz előszobában" magában álló vagycsak
ritka és kivételes eset lenne, az ember mélyen hallgatna. De tudjuk, hogy mindennap sok
ezer városban és faluban sok százezer ilyen előszobavan, ahol öreg emberek és asszonyok
és gyermekes nők és házasulandó fiatalok ülnek és várakoznak és a falak tele vannak tilos!
táblákkal és kijön a hivatalnok és körülnéz, hatásköri páthoszának teljességében és
elégedetten látja a várakozás tortúrájában megaszalt arcokat és emberi voltukból
kívetközött szürke szemeket összeroskadt örömtelenségükben és látja, hogy az unalom
őrületében fuldokolnak és tudja, hogy bent a hivatalnokok ugyanabban az unalomban
egyetlen falat kenyérhéjat lemérhetetlen időkig rágcsálnak csak azért, hogy az előszobá

ban lévőket várakoztassák, odamegy az asszonyhoz, aki gyermekeivel várakozik és olyan
hangon figyelmezteti, hogy a gyermek megretten és elsírja magát, mire a hivatalnok az
asszonyt kiutasítja. Nem a bizánci írnok kiváltsága. Sok millió előszobában folyikaz emberi
örömnek ez a beszennyezése. Beszélhetsz neki a mézröl és a virágról, a szerelemről és a
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csillagokról és az öröm imájáról, amely előtt az égi csarnoknak minden kapuja kitárul. Ez in
hivatal, itt nem szabad beszélgetni és nem szabad kopogtatni és várni kell,amíg az írnok bent a
kenyérhéjat cágcsálja és az ablakon kibámul, és el kellmerülní az unalom nyirkosürességébe és
el kell merülní a béna és sötét nemlétezesbe és tűrni kell, hogy az örömre szomjas szívet
megpöcköljék, mindezt meg nem fellebbezhető hatalommal, evezredes hagyománnyal, a
magasabb közérdek nevében, mint rendet és fegyelmet és törvényt és jogot és igazságot.

19.

A hivatal fekete regényének utolsó fejezetében Mr. Thomdyke azt mondja, a rendkívüli
nehézség nem az, hogy a közigazgatási rendszer olyan mérhetetlen rnödon elhatalmaso
dott, sem pedig az, hogy a hivatalnok embertípusa számban annyira megnőtt. Minden
kvantitatív hatás csupán, amely ha komoly is, nem leküzdhetetlen. A nehézség nem a
rendszerben és nem a képviselők számában, hanem abban van, hogy a hivatal archetipikus
létezési kategória és az ilyen kategóriákban humánus eszközökkel nincs módunkban
valtoztatní, mert az a magasabb realitásban van megalapozva. A magasabb realitással
szemben, ha már tetteinkkel és gondolatainkkal megidéztük, tehetetlenek vagyunk. Az
egyéni ember életét megrontó magasabb realitás befolyását bűnnek nevezik. Az
individuum életében a bűn ellen van orvosság, Ezt az orvosságot általában vallásnak
nevezik. A társadalomban azonban nincs rnöd bűnbanatra és megtérésre, imákra és
aszkétikus életre és gyónásra és a vallás szakrális gyakorlatára. Ez az alapvető különbség
volt és lesz az egyéni és a társadalmi lét között. Életünk minden magas értéke egyéni érték,
minden magasrendűgondolata és aktusa egyéni gondolat és aktus, mert az üdv az egyén
üdve, nem pedig a társadalomé és a társadalom van az emberért, nem az ember a
társadalomért. EZért,amíg nem jelenik meg az az emberi lény, aki különös képességeivel a
közösség életét magára veszi és a magasabb realitás életrontó hatalmát önmagában
megtöri. ezzel a népet felszabadítja és az életrontást az emberi közösségböl gyökerestől
kitépi, addig a társadalom a megrontásnak ki van szolgáltatva.

Amit hivatalnak neveznek, az ilyen demoralizáló, életellenes és életromboló archetipi
kus létezési formának megjelenése az emberi társadalomban, vagyis ilyen, az egész
emberiségre kiterjedő közös bűntett. A meghatározás: a hivatal az élet meggyötrésének
bűne. Ez az, amit Hamlet insolence of office-nek (a hivatal packázásának) nevez. A hivatal
konstellációjánál fogva személytelen. Soha hivatalnok nem hajtott végre semmit a maga
nevében, a maga felelősségére, önmagát kockáztatva, vagy belevetve, tudatosan és
személyesen. A hivatal üzemi aktus. Emberben nem megfogható. Az intézkedés maga,
üresen és személytelenül, Aki hivatali szolgálatban van, az személytelen és megfoghatat
lan. Valakinek nevében cselekszik, aki nincs. Absztrakt "rend", "fegyelem", "szelVezet",
"eszmény", "jog", "igazság". A hivatalnoknak nincs világnézete és nem lehet eléggé
óvakodni olyan emberektől, akiknek világnézetük nincs. Azoknak nincs magatartásuk,
nincs moralitásuk, nincs mértékük. A felelősség az egyik emberről a másikra, az egyik
hivatalról a másikra siklik át. Mégis. Mégis ez a személytelenség valakiben kulminál.
Abban, aki ezt a személytelenséget vállalja,aki ezt az archetipikus létezési formát magában
realizálja. Ez az ember az inkvizítor. Maga a hivatalnok. Tudjuk, hogy Dosztojevszkij
miképpen rajzolta meg. Nem minden előzmény nélkül. Az inkvizítorban a hivatal már
elmosódik, mintha túllépne rajta. De a csírában még jól látható. Ez a revizor. Ez az az
alakzat, amelyben állandóan itt él közöttünk Ö az, aki mindent revideál. Az inkvizítor
ritka, inkább csak irodalmi formula. A revizorral mindenki mindennap találkozik. Nem
éppen Gogol revizora ez, hanem a merev és a kegyetlen, a fagyos és a közömbös, főként
azonban az inhumánus funkcionárius, a rendelet, a paragrafus, a jogszabály. Igen sok van
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benne az antikrisztusból, különösen úgy, ahogy Szolovjev elképzeli, akiben az értelem
blaszfémia és a tudás szakrilégium. Ó az, aki elűzi az örömet és a nevetést és a kényelmet és a
szépséget, a szabad játékot és a derűt. Felépíti és fenntartja a vezényszót és a fegyházat, a
terrort és a munkatábort. Avalóság itt érvénytelen. csakamin bélyegzővan és aláírás. Éső az,
aki, mikor a szentek szentje megjelenik és a nép szívedobban, a szentet a börtönbe veti. Ó az,
aki aztán a szentnek megmagyarázza, hogy a legjobb, ha visszatér a mennybe. Ha nem tenné,
kénytelen lenne kivégeztetni, mint ahogy kivégeztette egyszer és tízezerszer és ahogy a
szenvedő igazságot ki fogja végeztetni mindig, valahányszor testet ölt és megszólal.

Ez az, ami a hivatal fennhatósága alatt folyik, felülről, hatalmi szöval, a személytelenítés,
hogy az emberfunkcióvá lesz,helyettesíthetővé és felcserélhetővé és egyszeriségét elveszti és
minőségtelenségben és névtelenségben elmerül, a közösség felbomlik és az emberiség
katonai és munkásbrigádok szervezetévé alakul át, amelyeket gombnyomással vezényelnek
dolgokat dolgok, az értelmetlen és céltalan és örökké örömtelen mechanizmusában.

20.

A gépesített társadalom gazdasági helyzete külön tanulmány nélkül közvétlenül nem
érthető, éspedig nem bonyolultsága, hanem abszurd volta rniatt. A szakember lépten
nyomon olyan helyzetre talál, amely minden józan értelemnek ellentmond, és elálmélko
dik azon, az állam miképpen tud fenntartani. Már maga az a tény, hogy a hivatal-állam
gazdasági felépítése a terven nyugszik. A terv absztrakció, mert egyáltalán nem számol az
állam gazdasági teljesítőképességével.vagyis azzal, ami "van", hanem megkonstruálja azt,
ami "kell". Éspedig tekintet nélkül arra, hogy az tényleg kell, vagy pedig az valami
rögeszméből pattant ki. A terv csaknem teljes egészében a levegőbe épül. Ez a hallatlan
különbség, sőt ellentmondás, ami az értelmes és az ésszerű között van, sehol sem
tapasztalható ilyen közvétlenül. Amíg régebbi, akár monarchikus, akár köztársasági
korszakból az állam készletekkel és gazdasági tartalékokkal rendelkezik, addig különö
sebb baj nincs. De a hivatal-állam parazita organizációja sehol sem lepleződik le
kétségtelenebbül, mint az ökonómia területén. Mihelyt a régebbi korszakban egyéni
tőkével létesített beruházások teljesítőképességekimerül és az állam mindent eltulajdoní
tott és eltékozolt, amit józan időkben gyűjtöttek, a hivatal válságba kerül, mert kiderül,
hogy gazdasági teljesítőképessége minimális. A hivatal gazdasági rendszere nonsens. A
hivatal egyetlen termelőerejea munkaerő kizsákmányolása.

E. D. Hull néhány példával igazolja, hogy azokban az államokban, ahol a hivatal szerepe
kisebb, a munkabér magasabb, az iparcikk ára alacsonyabb. Az olyan államban pedig, ahol
a hivatal szerepe nagyobb, éppen ellenkezőleg, mint ahogy a propaganda hirdeti, a
munkabér az alacsonyabb, az iparcikk ára a magasabb. Hiába zsákmányolja ki a munkást,
hiába jut ingyen a nyersanyaghoz, az állam tulajdonképpen állandóan csődben van. l

A szerzö felteszi a kérdést, hogy mí ennek a jelenségnek az oka. Ez a könyv legfontosabb
fejezete. Mivel a hivatal-államban minden termelőeszköz és az anyag nagy része
államtulajdon (nem köztulajdon), a kereskedelem és az ipar és a mezögazdasag pedig
hivatalos üzem, a hivatal anyagát és a munka menetét ellenőriznikénytelen. Ez a kontroll
mindent megelőzőfontosságú. Akizsákmányolás minél kizárólagosabb, természetesen, az
ellenőrzésnek annál hatékonyabbnak kell lenni. Az ellenőrök száma és a hatáskörük
szélessége a gyanútlanabb nemzetgazdászok számára elképzelhetetlen. E. D. Hull
sZámítása szerint egy penny tényleges államjövedelmet öt penny ellenőrzési költség
terhel. A négypenny deficitet a munkás munkájával keresi meg, természetesen azzal, hogy
minden öt pennyt érő munkájáért csak egy penny munkabért kap, de minden egy pennyt
érő élelmezési vagy iparcikkért, vagy szolgáltatásért öt pennyt fízet.? Ez a munkabérek
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elképesztő alacsonyságának és a közszükségleti cikkek ára még elképesztöbb magas
ságának nemzetgazdasági magyarázata.

Azellenőrzést természetesen maga a hivatal gyakorolja.Aszerzö számítása szerint két fő
gazdasági termelőre egy fő ellenőr esik, vagyis két ember dolgozik azért, hogy egy
ellenőrizze. Eza hivatal-államban a revízionízmus hallatlanjelentősége.Azt mondják:, hogy
a hivatal az ellenőröket nem jószántából tartja fenn. Az államban a hivatali demoralizálás
következtében az erkölcsi színvonal annyira alászállt és a munkabérek alacsonysága
következtében egyes rétegekben az ínség olyan nagy,hogy lopás, rablás, sikkasztás, csalás,
de főképpen a munkakerülés és a naplopás nagyszámú és nagy hatáskörű revizorok nélkül
olyan arányokat öltene, hogy a termelés teljesen megszünne.>

Az egyik fejezet novellisztikus és az események egész seregét sorolja fel. E történetek a
tulajdonérzék teljes felbomlására vallanak. Például vasúti szállítmány tűnik el, főként

télen, tüzelő. Az élelmiszerüzletekben a mérlegeléssel a vevőt rafinált trükkökkel
becsapják és a vásárló, ha látja, vagypatáliát csap, aminek semmi értelme, vagyvállat von,
mert tudja, hogy a kiszolgáló bére alacsony és ·lopnia kell. De a csalás legtöbbször
hivatalos. Hatóságilag hamisítják a tejet, a kenyérlisztet, a konzerveket, a sajtot, selejtes
pótanyagokkal hígít ják a felvágottakat és a süteményeket. Főképpen importcikkekben és
az úgynevezett mínöségi árokban a haszonkulcs ötszáz és nyolcszáz és ezer százalék.
Ennek ellenére a rendszer a legnagyobb nehézségekkel küzd.

Az ellenőrzési költségek elemzéséről szóló rész a hivatal-rendszerbe bepillantást nyújt.
Az átlagos revizorok javadalmazása nem nagy. Ezek tulajdonképpen szintén a kizsákmá
nyolt réteghez tartoznak. A tehertétel azért olyan súlyos, mert a revizorok száma
rendkívüli. Arevizort azonban szintén ellenőrzikés ezeket a főellenőröket is ellenőrzik és
fokozatosan egyre nagyobb hatáskörrel felruházott ellenőrök következnek. Vannak ezen
kívül repülő ellenőrzési bizottságok, amelyek rajtaütésszerűen jelennek meg, és inkvizíto
ri magatartással lépnek fel. A rendőrségnek szintén gazdasági ellenőrzési joga van. Ez
nemcsak azt jelenti, hogy a endör a hatáskörébe utalt üzletekben korlátlan hatalommal
rendelkezik, és ígyaz üzletvezető kénytelen a rendőrnek állandóan különbözőkedvezmé
nyeket nyújtani, hanem azt is, hogy a rendőr és az üzletvezető összejátszik a vásárló ellen,
és a közönséggel szemben egységes frontot vesz fel. A kizsákmányolás ott kezdődik,hogy
az ember egy pohár tejet és egy zsemlyét vesz. Mivel a folyamat az államba beépült, annak
inkább súlyosbodásával, mint csökkenésévellehet számolni. 4

A főellenőr már föhívatalnok és törzsjövedelmén kívül prémiumban és jutalmakban
részesül. Ez a rendes jövedelemnek többszöröse is lehet. Hozzávetőlegesszámítás szerint
egy ilyen förevízor jövedelmét harmincöt-negyven munkás keresi meg, akivételezettekét
még több. A repülőbizottságok kiszállásának élelmezési és utazási költsége egy kisebb
üzem félévi gazdasági produktivitását emészti fel.

Mindez persze statisztikai játék és sejtelmet sem nyújt a hivatali munkabér-önkénynek
és ár-önkénynek hatása alatt keletkezett közérzületről. amely ezeket az adatokat nem
ismeri, de azokról homályos sejtelme van. A hivatal erről a közérzületről tud, és az
elnyomást növeli. A presszúra azonban a kizsákmányoltban még nagyobb elkeseredést
szít. A társadalom a részvénytársasági államban lévő kereseti viszonyokról álmodozik. A
bordélynál is van rosszabb, a bordélyra való sóvárgás.

Amikor aztán az egész rendszer recsegni kezd, körülbelül egy-egy tervperiódus után,
amikor a gazdasági kimerülés beteljesedik, a hivatal a pénzt felértékeli, a munkabéreket
leszállítja és tabula rasa-t óhajt teremteni, ami annyit jelent, hogy az államcsódöt papíron
megoldja. Most egy ideig megint megy. Rendesen a következő tervperiódus végéig. Új
jövedelmeket eszel ki, természetesen azzal, hogy a gazdaságilag produktív réteget még
jobban megterheli, vagyis a gyarmatrendszert kiterjeszti.
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21.

Mr. Thomdyke könyve, mint a többi governológiai mű, nem nyújt megoldást. Az
embernek a farkasok és a barbar horda ellen sikerült védelmet találnia és felépítette a
civilizációt. A kívülről és az alulról jövő ellenséget legyőzte. A felülről való élettontás
ellenszerét nem sikerült megtalálnia. Minden val6színűség szerint ebben az esetben a
dolog sokkal nehezebb, mint az előbbiekben volt. Az ember fölfelé természettől fogva
védtelen. Ezenkívül az, ami fent, az ugyanakkor bent isvan, vagyis, centrális. Miaz a valami,
kérdezi Mr. Thomdyke, amikor a felbomlás belülről kezd hatni, vagyis amikor az élet
elpusztítása magában a szervezetben folyik? Ez, mondja, nem egyéb, mint amit beteg
ségnek hívnak. Thdjuk, hogy betegség, meg kell csinálni a diagnózist. Ez is elkészült. A
betegség természete komoly szerzők egész sereg könyvében kétségtelen megállapítást
nyert. És a gyógyszer? Mint oly sok esetben, rengeteget tudunk bajainktól és sejtelmünk
sincs arról, ami azokat megszüntetí,

Thdjuk, hogy a hivatalnok lábát a nép és az uralkodó között támadt résben vetette meg.
A hivatal a kölcsönös bizalmatlanságon nyugszik és tudjuk azt is, hogy a hivatalnoknak
egzisztenciális érdekből ezt a rést tágítania és ezt a bizalmatlanságot fenntartania és
táplálnia kell. Ahivatalnok a hiszékeny népet meggyőztearról, hogy az uralkodó erőszakot

gyakorol, kizsákmányol és hazudik. A hiszékeny uralkodót meggyőztearról, hogy a nép
lázongó és kapzsi és bűnöző. Mindebból egyetlen szó sem igaz.Az erőszak, a hazugság és a
kizsákmányolás nem a hatalom tevékenységét jellemzi, hanem a hivatalét. A közvélemény
re csak olyan szerzök gyakoroltak hatást, mint Machiavelli, aki a bizalmatlanságot szította.
És azután következett Sorel. Mr.Thomdyke igen részletesen foglalkozik George Sorelnek
a modern hivatal-állam kialakításában játszott egyedülálló szerepevel. Sorel a modern
állam apja. Ó volt az, aki kifejtette, hogy a kormányzásban nem világnézeti és elvi és
politikai magatartás dönt. Ez mindössze propaganda és szemfényvesztés, csak az
ellenfélnek szöl, A lényeges egy olyan jogforrás megalkotása, amely a kormányzást
politikai elvektől függetlenül gyakorolja. Ez a hivatal. A hivatal tulajdonképpen a
felszabadult, sót a jogilag szankcionált erőszak korlátlan gyakorlata. A modern állam
három stádiuma: Platón engedélyezte a hazugságot, Machiavelli engedélyezte a kizsákmá
nyolást, Sorel engedélyezte az erőszakot. Különös, hogy senki sem volt, aki a folyamatot
észrevette. Senki sem akadt, aki az uralkodót és a népet a való helyzettől felvilágosította.

A bizalmat nem sikerült helyreállítani. Az uralkodó és a nép között lévő szakadék egyre
nőtt és itt telepedett meg a hivatal, amely egyre nagyobb befolyásra tett szert fölfelé és
lefelé, amíg végül a hivatal-államban önállósult és már nem tartozik felelősséggel sem
fölfelé, sem lefelé. Fölfelé nem, mert uralkodó nincs, lefelé nem, mert a nép szervezetét
szétrombolta és helyébe mesterségesen racionalizált kollektívumot tett.

Amit a hivatal-államban népnek neveznek, irreális közösség, nem is társadalom, hanem
absztrakt racionális kollektívum. Az emberi tevékenység dehumanizált, gépesített
szervetlen funkció. Ebben az irreális kollektívumban az embernek nincs többé pszicholó
giája, csupán reflexológiája. Régebben a kollektívum két fajtájáról; a népről és a tömegről

beszéltek, amikor még a pozitív szociológiai módszerekkel a való helyzetet csak
homályosan tudták felismerni. Kétségtelen, hogy népen az organikus közösséget.
tömegen a dezorganizált gyíilevészt értették. A tömegben a szocialitás meglazul, később
teljesen felbomlik. A tömeg nem szociális egység, hanem a valódi társadalomból
kiválasztott exkrernentumszerü valami. Végső állapota a csőcselék. Hierarchiája nincs,
kaszttalan és osztálytalan, amit a hindu hagyományavarna-nak nevez. A mechanizált
kollektívum kísérőjelensége a biológiai, rnorális, értelmi, esztétikai színvonal-csökkenés.
Az élettevékenység civilizációs nívója leszáll. Az ember azonban nem állati színvonalra
süllyed, hanem a démon sajátságos fajtája lesz bosszúval és méreggel, irigységgel és
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vérengző, rabló és kapzsi ösztönökkel. A múlt században a naiv szocíolögia egyik szerzöje,
Le Bon azt tanította, hogy az ember a kollektívumban értelmi és morális és ízlésbeli
kvalitásait elveszti és lefokozódik. Le Bon nem tudta, hogy nem minden kollektívumban
fokozódik le. A szerves életközösségben az ember otthon van és kvalitásai tisztulnak és
fokozódnak. Az ember csak a depravált kollektívumban veszíti el értékeit.

Amechanizált kollektívumban a természetes életmúködéseket feloldják és rnesterséges
funkciókkal helyettesítik. Ezt az aktust A. Camus crime rarionel-nek hívja, mert a ráció az
emberi értelemből kiszakított képesség, éspedig az a tulajdonság, amely életellenes
rnűködést fejt ki. A hivatal és a ráció elválaszthatatlan. A hivatal racionális alapra épül. A
hivatali szervezet a racionalizmus paradogmatikus megnyilatkozása. A ráció sem szerves
szocialitást, sem autonóm individuumot nem tűr meg. Beidegzett szólamokban és
rövidítésekben beszél. A szerves életrend végső menedékét, a családot felbontja, az
asszonyt munkába kényszeríti, vagyis funkcionalizálja, a gyermeket a racionalizált
pedagógia mechanizmusába kényszeríti és ott a hornunkulusz-létezés robotos fegyelmére
kondicionálja. De bizonyos fokon már a munka sem fontos többé. A hivatal a korrekt
munkást nem kedveli, inkább a csavargót és az iszákost, a prostituáltat és a bűnözőt, vagyis
nem kedveli azt, aki erkölcsileg magát a racionális gépezettől függetlenítette, csak azt,
akire bármikor le lehet csapni. Nem hű szolgákra van szükség, aki hűséges, az erényes és
ezért gyanús. Az kell, akit bármikor bezárhat.

A hivatal keletkezésével a társadalomban szerves hiba történt, amely betegségként
elhatalmasodott és e percben úgy látszik, hogy kijavíthatatlan. Ez az a pont, amelyen az
emberiség saját felülről és belülről áradó felbontó erőinek következtében a pusztulásba
sodródik. Annál is inkább, mert a történet modern fokán a hivatal autonóm organizáció
lett, és az államot is felbontja. Ez a végső pont. Az állam eredetileg organizmus. Most a
szervetlenségnek ezen a fokán meg kell hogy szűnjék, Az állam morális és történeti és
nyelvi és hagyományos egység. A hivatalnak az államot is fel kell őrölnie, és amikor az
államban minden funkció, a nevelés, gyógyítás, kereskedelem, művészet, utazás, étkezés,
gyermekszülés, technika, földművelés, sport közigazgatássá alakul át, a politika is
adminisztratív reszort lesz, a nép becsapásának gyakorlata. Mint az igehirdetés, az
operaelőadás, és nincs szükség másra, mint közígazgatásra, Ma ott tartunk, hogy a hivatal
az államon már túlnőtt.Ami egy népből látható, az a meztelen organizáció. A kormányzati
aktust nem előzi meg elvi megfontolás. Üzemi rnozzanat, egyéb semmi. Azt, hogy mi a
helyes, nem az értelem dönti el, de már nem is az önkény, de már nem is a többség
nevében a terrorisztikus összeesküvőkkis csoportja, hanem a racionalizált személytelen
mechanizmus. Ilyen körűlmények között a gyakorlatban az államot tulajdonképpen
megszűntneklehet tekinteni.

22.

Még a fájdalomban isvan sajátos fény.Ezaz,ami az életben magában van.Alétezésnek abban a
szférájában, amelyet földi életnek nevezünk, az öröm a spiritualitás legmagasabb foka. Ez az
emberben a legmélyebb, mint Wordsworth mondja, too deep for tears, Olyan mélyen van,
hogy a könnyek nem érik el. Joie, joie, pleurs de joie, - szöl Pascal. A Midrash azt írja, a
Messiás csak akkor jön el, ha minden könny felszárad. Az örömben szabadul fel az ember
teljesen és tökéletesen, az embemek semmi egyéb nem kell, semmi, csak ez, csak az öröm.

A hivatal-államban pedig meghamisítják a kenyeret és a bort és az ételeket, és a rendnek
egy süketnéma és béna rögeszméjével meghamisítják az újsághíreket és a történelmet, a
jelent és a rnültat és a jövőt azzal, hogy ebben a hazug eszményekkel bemocskolt
valóságban semmi sem igaz többé. Az iskolában a gyermeket erre a korcs és sötét valóságra
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tanítják, kötelezően ezt hirdetik a beszédekben és könyvekben. Ehhez képest minden
háboru és forradalom semmiség. A háboru démoni brutalitása legalább nem hazudik,
hanem tisztességesen őrjöng és mészárol halomra és kelt éhséget és járványt, nyomort és
ínséget. De ez itt hangtalanul és tervszerűen mérgez, racionális és programmatikus
tudatossággal és rendeletekkel és tevékenységének eredményeit statisztikával igazolja.
Senki nem moccanhat és száját ki nem nyithatja. Mindenkit megbéklyóztak a feltétlen
engedelmesség kötelezőparancsával és a proklamált tétellel, hogy ez az egyetlen helyes.
Eza békés megsemmisülés. Az emberiség sohasem volt közelebb a külsö sötétséghez, ahol
nincs más, mínt sírás és fogcsikorgatás.

Sokat beszélnek a világpolitikai válságról, túl sokat, mialatt a népeket az egész földön a
legnagyobb veszély nem az ellenség felől fenyegeti. Az egyre növekvő katasztrofális
nehézségek oka belső. Nem a szegény-gazdag ellentét. Nem az osztályharc. Nem
hatalom és elnyomás. Nem államforma. Minden államban észrevétlenül a népek életét
belső organizáció irányítja egyre kizárólagosabban, amely a népre parazitaszerűen

telepedett és mialatt ez tenyészik, a nép sorvad.
A moralitás és az ízlés, a becsület és az igazság, az értelem és a tisztesség erőtlenségét

nem lehet klinikailag gyógyítani. A szellemi organizmus fertőzésének therápiája? A
bonyodalmak sűrűsödnekés rapid ütemben a telítődés felé haladnak. Egyetlen megoldás
marad -

Jegyzetek: l. E. D. Hull. Econonric statement and structure of the bureaucratism. (A hivatalnok-uralom gazdasági alapja és
struktúrája). London-Capetown-Sydney. World·crisisSeries, Vol. 27. 1959. - 2. E. D. Hull: I. m. 139p. - 3. E. D. Hull, I. m. The
Control políce (A hivatalos ellenőrzés). 168-207 p.- 4. E. D. Hull. Not-Boccaccto-stories of an economíc nonsens. (Egy abszurd
nemzetgazdaság nem-Boccaccíc-történetei). 266- 377 p.

PAUL VALÉRY

A lépések

Csöndem szülötte, köntlyü lépted,
bölcsen lebegve s lassudan.
ágyam felé, hol ébren égek,
némán és nesztelen suhan.

Te tiszta lény, isteni árnyék,
de édes várni téptedett
Ó istenek, minden ajándék
hozzám így, lopva érkezett!

Ha ajkaid, hozzám hajolva,
hogy elcsitítsák, készitik,
annak, ki eszméim lakója,
a csók tápláló izeit,

csak lassan nyújtsd e csókra szádat,
jó lenni s mégse lenni itt,
mert életem volt várni rátok,
s szívdobbanásom lépteid.

Szegzárdy-CsengetyJózseffordítása
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