
HAMVAS BÉlA

Értekezés a közigazgatásról (III. rész)

13.

Ahivatal-államban az érzületnek különös alakjavalósul meg, amit körülbelül a bűncentriz
mus fogalma határoz meg. Hogy az emberek rossz lelkiismeretben élnek, annál ilyen
körülmények között nincs természetesebb. Bánnely pillanatban bánnely cselekményért
vád alá lehet őket helyezni, elfogni, vallatni és addig kínozni, amíg, csak hogy végül ne
gyötörjék őket tovább, nem létező bűnöket vallanak be és jön az exekució. De hogy a
hivatalnoknak is rossz lelkiismerete van, annálsincs természetesebb. Ahivatal lelkiismere
te kezdettőlfogva rossz és sohasem tiszta. Az élet centruma a bún, az emberek egy része
behúzott nyakkal és lesütött szemmel jár, más része folyton azt figyeli, hogy a többi mit
mond és mit csinál. Az egyik éppen úgy, mint a másik, ugyanarra gondol, hogy ki a bűnös,

mikor kapják el, miért, és ennek mi lesz a következménye. Az egészséges társadalom
egylelkúségben (unanimitás) él, ami azt jelenti, hogy minden ember lényének önkífejté
sében és tehetsége gyakorlásában nemcsak szabad, hanem a közösségben tevékenysé
géhez támogatást is nyer. Ez most itt valamilyen alakban a teljes lelketlenség (személyte
lenség), egyöntetűség abban, hogy mindenkinek hazudnia kell és félni és rejtőzni és
gyanakodni nem létező, de bánnely pillanatban reáfogható bűnök miatt, amelyek a
társadalom dominánsai, s amelyek ellen az ember kénytelen állandóan védekezni. A
tisztátalan és morbid közérzület a hivatal számára a legalkalmasabb arra, hogy bárkire
lecsaphasson. Mindenki be van szennyezve. Ez a kollektív kriminalizmus atmoszférája,
ahol már csaknem lehetetlen, hogy tisztaságát megőrizze, vagy azt már csak egészen
különös yogával tudja megtartani.

Az ember azt hinné, hogy a társadalom közérzülete ilyen körülmények között nyomott és
szürke. Nem, a közhangulat ingerült és indulatos. Ahivatala belső békét nem kedveli. csak ha
tolakszanak és marakodnak gyúlölködnek és bószülnek. csak ha viszályvan és felfordulás. A
cél, hogy békétlenség legyen, hogy bárkire bánnikor le lehessen sújtani. csak ha mindenki
bűnös, be van mocskolva és a mellette járót el akarja taposni. Az ok mellékes. Okot később
mindenki talál. A fontos a primer gyúlölet. Hogy akik találkoznak, egymás szemébe ne
nézzenek, Hogy az emberek egylelkúen ne éljenek Hogy közösség ne legyen.

14.

A könyv egyik elvi fejezete Osborne Westinghouse két művére utal. Ez a szerző a
hivatalnok-tudományban jelentékenyhelyet foglalt el és a kutatás elmélyülését rendkívüli
erővel befolyásolta. Az író az életnek két kategóriáját különbözteti meg. Az egyik éppen
olyan szükséges, mint a másik, de a kettő között mégis alapvetőkülönbség van. Az első

kategória a have or not to have (bírni vagy nem bírni) jegyében áll, és vonatkozik
mindenre, ami tulajdon és tulajdonság, tárgy és birtok, vagyis mindenre, ami az embernek
van és lehet. A második a to be or not to be (lenni vagynem lenni) és csak egyetlenegyre
vonatkozik, az embernek minden tárgyi jellegtől független egzisztenciális létezésére. Ez a
második az ontológiailag primer, az első a biológiailag szükségszerű. Az első az, hogy
legyek De ahhoz, hogy legyek, biológiai báZisra, táplálékra, ruhára, védelemre, bizto
sítottságra és sok más ezer dologra van szükségem, A két kategória (amit egyébként
Gabriel Marcel ette et avoir szavakkal már régebben megmagyarázott), a normális emberi
életben egymást kiegészíti, mert az egzisztenciális létezés az elemi életfeltételekkel
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természetszerűen rendelkezik. Mihelyt a társadalomban a legkisebb zavar támad,
sajátságos eltolódás keletkezik, az ember kénytelen életrendjét inkább vagy az ontológiai
létezésre vagy inkább a biológiai bázis megteremtésére építeni. A kettő együtt nem megy.
Astupid pozitivizmus azt állítja, hogy csupán a biológiai bázis a lényeges, sőt megkísérli az
ontológiai létezést letagadni. Ezzel szemben meg nem változtatható tény, hogy az
emberiség sZámtalan esetben dobta el ontológiai létezéséért a biológiai alapokat, sőt

minden magasabbrendűemberi élet azon nyugszik, hogy családért és eszméért és hazáért
és meggyőződésért az ember szegénységet, üldöztetést, fogságot, halált is hajlandó
elviselni. A humánum egyik leglényegesebb jellemvonása, hogy az ontológiai kategóriát
magasabbra értékeli, mint a biológiait, sót, hogy azt, aki az ontológiai kategóriát adja fel a
biológiaiért, azt hitvány és immorális embemek tartja.

A közigazgatásban az erőszak és a kizsákmányolás, szöl O, Westinghouse,l mindig
könnyebben volt elviselhető,mint a hazugság. Azt, hogy a hivatal az embert kirabolta és
börtönbe hurcolta, sokkal könnyebben el lehetett viselni, mint ha hazudott. Erőszakkala
hivatal hatalomhoz jutott, kizsákmányolással vagyonhoz. Hatalom is, vagyon is a biológiai
kategóriába esik, ha a társadalom elemi életfeltétele is, de csak feltétele, nem maga az élet.
Abban a pillanatban, amikor a hivatal nemcsak a hatalomra és a vagyonra, hanem az
igazságra is szemet vet, az embert nemcsak biológiai, hanem ontológiai életlehetőségétől
is meg akarja fosztani. A hazugság ilyen merénylet az ember ontológiai létezése ellen.

A közigazgatás modem fázisa éppen az, hogy az embert nemcsak kifosztja és fegyházba
zárja, hanem hogy elméleteket kohol, amelyek szerint ez így az igazság, a jövő, a fejlődés, az
emberiség java, jog, szellem, kultúra. A történetből tudjuk, hogy kapzsi és hatalmaskodó,
pénzéhes és vérengző uralkodó volt éppen elég. Ez azonban sohasem tudott rendszerré
válni és éppen ezért az ember ontológiai igazságát érintetlenül hagyta. Hasonlítsuk össze
Dzsingisz kánt, vagy Szulejmánt, vagy egy reneszánsz herceget, vagy XlV. Lajost a modem
hivatallal. A történeti zsamoknak elég volt a pénz és a hatalom. A modem hivatalnak az
igazság is kell. A vagyon és a hatalom az igazsághoz képest tulajdonképpen absztrakt. Az
igazság mindig konkrét. A kizsákmányolás és az erőszak csak az ember bőrére megy. A
hazugság a lelkiismeret kérdése. A hivatalból hirdetett mindenkire kötelező hazugság
bevezetésével néhány kínai császár is kísérletezett, és azt a középkor végén az inkvizíció is
alkalmazta. Ezekben az esetekben azonban ez még nem volt szisztéma. Ezen kívül
régebben az ilyen hazugság mögött még volt a jóhiszeműségnek kicsiny szikrája. Csak
amikor a politikai klerikalizmus megerősödött és az idők folyamán a XIX. században
adminisztratív klerikalizmussá vált, és amikor elméletírók több diktatórikus hazugság
rendszert részleteiben kidolgoztak, végül amikor a hivatali aktus nyilvánvaló bűncselek

mény volta lelepleződött, és nem lehetett többé hazudni, csak tudatosan és rossz
lelkiismerettel, akkor mérgesedett el a helyzet annyira, hogy abból a jóhiszeműség

minden morzsája eltúnt. Ilyen módon az igazság a közigazgatás hatáskörébe került, és azt,
hogy mi az igaz, a hivatal állapította meg.

Minden részlethazugság egyetlenegy alaphazugságra épül. Ez pedig, amint már szó volt
róla, hogy a kisebbség terrorját a többség szabad választásának tüntetik fel. Eszerint
minden intézkedés a nép akarata. A hazugság ebben a társadalomban nem mint kivételes
intézkedés, hanem mint beépített funkció működik.Ezért mondja Camus, hogy régebben
csak kegyelem nélkül éltünk, most az a kérdés, miképpen éljünk igazság nélkül.

O. Westinghouse másik könyve2 a modem közigazgaras intem kérdését veti fel. A
hivatalnok diktatúra már hosszabb idő óta nehéz helyzetben van. A szerző ezt question of
the absolute puníshment-nek, vagyis az abszolút büntetés kérdésének nevezi. A közigaz
gatás megrendülésére kiderült, hogy az eddig alkalmazott legszigorúbb büntetések a
hivatal magas igényeinek nem felelnek meg. Két ilyen végső büntetést ismerünk, a
munkatábort és a kivégzést. Akár az egyik,-akár a másik már nem elég súlyos. A kettő

együtt, sajnos, nem alkalmazható.
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Kísérletek történtek arra vonatkozólag, havalaki ellenvád merült fel, annak családját is
eljárás alá vonták és a személynek a hivatal ellen elkövetett vétkét a rokonokon is
megtorolták. Ezért közigazgatási jogszokássá lett, ha valakit elítéltek, a családtagok közül
senki sem kaphatott munkát, vagya rokonokat is internálták. Főbenjáró esetekben a vád
alá vont személyszeme láttára megkínozták az illető feleségét és gyermekeit. Mindezek az
esetek azonban csupán alkalmi megoldások, amelyek nem lehetnek az adminisztráció
véglegesen kodifikált tételei. A modem közigazgatás erőfeszítése arra irányul, hogy az
abszolút büntetés terén végleges eredményt érjen el.>

15.

Ahivatalnok-dalök bevezetésében Lorenz Teigfoglalkozik ugyan a közigazgatási nyelvvel,'
ebben a tárgyban azonban a legrészletesebb kutatásokat Arnold Besserholm végezte.s A
már említett B. B. Hollowbarde szintén folytat elemzést és a kérdésnek C. Charpente is
lényeges fejezetet szentel, úgyhogy a talajt Mr.Thomdyke számára eléggé előkészítették.

Lorenz Teig elméletét ismerjük. A hivatal nyelve kifelé érzeleg, valójában bestiális. A
hivatalos fogalmazvány úgy tünteti fel, mintha azt az ember érdekében hozták volna, de
hivatalilag csak akkor korrekt, ha az embert meggyötri. Ennek a nyelvnek azonnal
felismerhető jellege van. A totalitárius tanítások sajátos nyelve, mondja Camus, mindig
skolasztikus vagy hivatali (le langage propre aux doctrines totalitaires est toujours
scolastique ou administratif).

Besserholm a kérdést egészen másutt fogja meg. Nézete szerint a nyelv ősforrása a
múzsai nyelv. Ezért mondják, hogy az emberiség anyanyelve a költészet. Anélkül, amit
kitűnőgondolkezök (R Pannwitz) múzsainak neveztek el, semmiféle magasabb szellemi
megnyilatkozás nincs. Thdjuk, hogy az emberiség szentkönyvei, a Thora éppen úgy, mint
az Upanishadok, vagya Taoteking, ilyen nyelven íródtak. Ilyenek a legrégibb metafizikai
rendszerek és a legnagyobb törvénykönyvek, mint Mózes vagyManu, vagyChamuragga, és
ha valaki nagy törvénykönyvet akart szerkeszteni, annak a nyelv különös nemesseget
kellett alkalmaznia, és mint utolsó kísérlet, erre az esetre a Code Napoleon példa. Semmi
sincs távolabb ettől, mint a skolasztika és a hivatal.6

Ahivatalnok nemcsak a nem rnüzsaí, hanem éppen az ellen-müzsaí egzisztencia. Az eddig
elmondottakból, a többszörösen és jól megalapozott gondolatokból már régen kitűnik,

hogy a hivatal ellene van annak, ami a legközönségesebbnél valamivel magasabb és
előkelőbb, tisztább és esztétikusabb. Ahivatalos közigazgatási nyelvet külön jellemezni nem
kell. Mindenki tudja, hogy ez durva és SZáraz. A legfontosabb azonban az, hogy mondaníva
lóját nem tudja kifejezni. A hivatal sohasem tud valamit nevén nevezni. Cirkalmaz és
kerülget, rengeteg szót halmoz, tárgyát mellékmondatok seregével igyekszik megfogni, de
valahogyan mindig melléje sikerül, és az egzakt megfogalmazás szándékából valami
sületlenség derül ki. Ez az otromba ízetlenség a hivatalos fogalmazvány ismertetőjele.

Bárgyú kedélytelensége lehangoló és bosszantó. Ha egésZséges ember öt percig hivatalos
nyelvet hall, ellenállhatatlan kényszert érez, hogy valami jóízű trágárságot kiáltson bele.

Abban a társadalomban, amelyben a hivatalos nyelv elhatalmasodott, de a népben van
még ellenállás, kifejlődik a szociális vicc-atmoszféra. A vicc a hivatal hatalma alól
felszabadult nyelv. Mindig szabadsZájú, derült, élesen kritikus, igényes, objektív, elfogular
lan és humánus. Terror alatt a valódi közvélemény a viccben él. A vicc múzsai foka,
természetesen, elég alacsony, vagyis szellemi kvalitása az aktualitás jegyében áll. Mint a
szatíráé. Egy hónap múltán már ostoba. De az elnémult közösségben az élő dialógust
fenntartja és a sivataggá vált kollektivitásban az élő kommunitás halvány jele.

A hivatal nyelve, amikor a közigazgatás egyeduralkodóvá lesz, a proklamáció, erről a
tárgyrólOrtegaYGasset Prononciamiento cím alatt nevezetes tanulmányt Írt. Eza kiáltvány. A
plakatírozott parancs. A hivatal azt hiszi, hogy vezényszavakkal kell kormányozni. csak ki kell
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mondani, s akkor már nincs egyéb dolga, csak végrehajtani. Ezért a hivatal a társadalmat a
maga szerves alakjában nem hagyhatja meg. Amit kommunitásnak (családközösségnek)
neveznek, az falragaszokkal nem kormányozható. A társadalmat át kell építeni rajokra és
szakaszokra és századokra. A parancsnok adjaki az utasítást és a szakaszgépiesen működik.

Ezért ahol a közigazgatás az állam bázisa, a nyelv vezényszóvá lett.

16.

A közigazgatás nyelvéről szölö beszámoló nem lenne teljes, ha az ember nem említené
meg M. C. Exeter tanulmányát,7 amelyet a hivatalnok-tudományi kongresszuson ismerte
tett, s amely az évkönyvben meg is jelent. A szerző abból indul ki, hogy a rádió a
sajtószolgálat terén új korszakot teremt. A közigazgatás eddig az emberhez csak a betűn s
így csak aszemén Keresztúl jutott el, a szemet azonban le lehet hunyni. A rádió lehetövé
tette azt, hogy az embert sokkalta érzékenyebb szervén keresztül közelítse meg, és az
ember a fülét nem hunyhatja le. Az egyes államok rádiójának meröben hangjából
holtbiztosan megállapítható a hazugságnak az a fokozata, amelyet az állam kormányzata
hirdet. Az egyszerűbb és szárazabb, objektívebb és nyugodtabb hang arra vall, hogy az
állam bizonyos valóságos tényeket hajlandó komolyabban venni. Ettől a merőben

informatív, egy kicsit szürke és monoton, de egzaktságra törekvő hangtól a legkisebb
eltérés a pátosz és a retorika, vagy akár a líra felé azt jelzi, hogy az államnak rossz
lelküsmerete van. Az érzelmek megjelenése mindig gyanús. A rádióhang minél lelkesül
tebb, annál többet hazudik. Ezúttal nem szavakról és stílusról beszélünk. Azt már régen és
mindnyájan tudjuk, ha egy rádió emberiességrőlés kultúráról, békéről és barátságról
beszél, az mit jelent. Ez itt most a sajtó rejtett zenéje. A tónus minden egyébnél
konkrétabb. Vannak államok, amelyek speaker-nek különös előszeretettel alkalmaznak
nőket. A nőknek a közigazgatásban való szerepéről már volt szö, és hallottuk, hogy az
elaljasodás bizonyos igen magas valőrjeit csakis nők tudják kielégítőenmegvalósítani. Nők
találékonysága az embernyúzás területén csaknem kimeríthetetlen. Nők lágyabb és
muzikálisabb hangja a rádióban bevált. Vannak államok, amelyeknek speaker-női azt a
kívánalmat, amelyet a hatalom támaszt, el is érik. Édes hangjuk egyre sűrűbben száll a
légen át. Ez a hang hízeleg, a meghatottságtól egy kicsit ingadozik, mintha attól, amit
mond, el lenne bűvölve. Mintha nem is tudná elhinni egészen mindazt a tüneményes és
ragyogó valóságot, amelyet most elérzékenyülten közöl, Mint a boszorkány, aki a mesében
a mézeskalács háZikó előtt Jancsit ésjuliskát csalogatja andalító szavakkal. Mint az óvónő,

aki az apróságokat csitítja, mindjárt megkapják a mézes-vajaskenyeret, és akkor minden jó
lesz. A hang remeg és fojtott, megihletve attól, amit mond. Van ennek a hangnak
valamilyen kábító illata, valami rafinált bódulata. Banánkrém tejszínnel és malagával.
Olyan illedelmes, hogy az ember szeretné leköpni. Csupa áhítat és megrendülés, amikor
bemondja, hogy a bűnösök elnyerték méltó büntetésüket. Amikor arról beszél, hogy a
minisztertanács felemelte az árakat, csaknem könnyezik. Édeleg, de vigyáZ, hogy érzelmei
el ne ragadják, és hogy az üdvözült gyönyörtőlcsuklásba ne fulladjon. Mindezt a vidéki
tanítónő vagy a ripacs színinövendék szentimentalizmusával és a megvénült kéjnő

kiszámított cinizmusával. Ez a hang közli a legújabb híreket minden ünnepélyes gazságról,
énekelve és puhán, mint megnyugtató örömhírt, hogy végre, végre ezt is elértük, jó sok
cukorral, részre nem hajló elvetemültséggel, ez az a hang, amely nem tud tárgyilagos lenni
s amely túláradó emócióval mondja el az inkvizíció legújabb rémtetteit, kicsit talán a
boldogság könnyei között, de tudja, hogy hallgatói neki ezt megbocsátják. Ahol a rádióban
ez a hang szöl, tudjuk, hogy az államban'nincs hajmeresztőrémség, amit ne követnének el.
Ez a hang, amely altató tónusával minden borzalmat ki tud mondani és üdvöZültségnek tud
feltüntetni. A serdülő gyermek egyszerűségévelbeszél, azzal a bölcsődal-hanggal, amely
nem tartalmával győz meg, hanem szimfonikus hangzatával. Elhiteti, hogy az élet,
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amelyben itt most részesülünk, már nem is valóság, hanem a költészet egyneme, és ha ez a
kormányzat fennmarad, az édenkertvalósul meg. A hangban lévőelfogódottság mindenkit
meggyőz. Ennek a hangnak nem lehet nem hinni. Ez a hazudozás enthuziazmusa. Ez a
sodomai hang. Amíg az ember értelmére hivatkoznak, nincs különösebb baj, mert az a
galádságon keresztüllát. A szív romlottsága ellen nem lehet védekezni.

17.

Mindazt, ami most következik, szöl Mr. Thomdyke könyvének kiemelkedőfejezetében,"
nem lehet eléggé egyszeruen mondani. Afejezet címe minden valószínűségszerint allúzió
John Keats sorára, ahol a költő a halhatatlan örömről (joy for ever) beszél. A költemény
ilyen elmúlhatatlan öröm forrása. Minden művészi alkotás célja, hogy a világnak egy
pohárral ebből az örökké tartó örömből nyújtson. Erről beszél Schiller az örömhöz írt
ódájában és ezt zengi Beethoven kilencedik szimfóniájának kórusa. Nietzsche azt mondja,
hogy minden, amivel találkozunk, az elmúlásba siet, csak az öröm akarörökké élni - will
tiefe, tiefe Ewigkeit. Az Upanishadok tanítása, hogy rnéz ez az élet minden lény számára.
Életünkben ez az egyetlen pozitívum. Minden egyebet azonnal elhagynánk, csak azt nem,
ami a nyíló virág, a napfényes tenger, a szép leány, a jó ital bor, a gyermek, a barátság, a dal, a
festmény, a szeretet, a deru, az édes szölö. Az öröm bennünk az adüton, a legrejtettebb
szentély. Az öröm nem az ész dolga, hanem a szívé. Ezért a régiek számára az emberben a
legmélyebb nem az agyvelő volt, hanem a szív. A mézet, a madhu-t nem az ész sóvárogja,
hanem az a szív, amely tudja, hogy van aranykor és paradicsom és üdv, ahogy van langyos
szél és érett gyümölcs és ének és nevetés. A legnagyobb, amit az ember tehet, hogy örömet
szerez, és az egyetlen helyes élet minél több embernek örömet szerezni és minél
nagyobbat. Ezért az emberi létezés legmagasabb foka a megváltó, aki az ember számára
meghozza az örök üdvösséget, aki a haragvó Istent az emberrel megbékíti, és aki az emberi
szívbe a büntetéstől való félelem helyett a szeretet örömét ülteti el. A szíveket felderíteni.
A khasszidok azt tanítják, a mennyekben lévő imacsarnok kapui aszerint nyílnak vagy
zarödnak, hogy az ember milyen mélyen imádkozik, de amikor az öröm imája száll fel, a
csarnok minden kapuja sarkig kitárul. És az ember bűnbeesettéletének legnagyobb átka,
hogy maga az élet, amely maga a rnéz,a madhu, elvesztette tiszta öröm-voltát, hogy keserű
és megtört tud lenni, zavaros és erjedt, sötét és mérgezett. Ezért még százszorosabb és
ezerszeresebb jó örömet szerezni. És az embernek így és most még sokkalta inkább azért
kellene élnie, hogy örömet szerezzen és csak örömet. Mintha nem is lenne rossz és bún,
csak szenvedő, aki már nem tud örömet szerezni sem másnak, sem önmagának,
különösen, mióta az istenember az öröm forrását a szenvedés sivatagjában mindenki
számára felfakasztotta és mindenki annyit ihat belőle, amennyit kíván. Mintha csak
egyetlen vétek lenne, nem örülni és nem örömet szerezni. Egyetlen szemségtörés az élet
szakrális örömét megtörni és szenvedést ébreszteni a szívben és a benne lévőmézcseppet
megkeseríteni. Életünk szövete lélekszövet, és erre, mint a kristályrácsra nőtt rá testünk
miszteriuma, és a test nem egyéb, mint a lélek öröme, de mindaz, ami a testet megérinti, a
lelket érinti, és ezért, ami szenvedést ébreszt, az a lélek szentségét sebzi meg.
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