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I

A marxizmus-leninizmua elmélete mindig nagy jelen
tőséget tulajdonított a proletárdiktatúra megvalósitása, 
a szocialista társadalom felépítése szempontjából a szer
vezettségi szint emelésének. A proletár pártok a munkás
osztály hatalomraj utasa érdekében végzendő munkájukban 
egyik legfontosabb feladatuknak tartották magának a kom
munista pártnak, és általában az egész munkásosztálynak 
magasabb szintű és minden előbbitől eltérő jellegű meg
szervezését. Ez az ujtipusu - előző társadalmi formációk 
organizációinál magasabbrendü - társas-szervezettség a 
demokratikus centralizmus elveinek kialakításával kezdő
dött.

A szocialista társadalom - ezen belül a párt és az 
állam, a gazdaság, a tudomány stb. - szervezettsége fejlő
dési szakaszonként uj strukturális megoldásokat mutat. Az 
egyes szervezeti alrendszerek történeti alakulása során 
más és más elemek kerültek előtérbe a demokratikus cent
ralizmus keretén belül. A szocialista társadalmi és állami 
rendszerek konszolidációja, a szocializmusnak világrend
szerré válása után különös súlyt kaptak az igazgatási ti- 
pusu szervezeti problémák. Az általános államigazgatáson 
kivül önálló ágazati igazgatási probléma-komplexummá nőtt 
pl. a gazdaság igazgatása, illetve a tudomány-igazgatás stb.

A szervezeti viszonyokkal foglalkozó társadalom
tudományok művelői között az 1960-as években egyre foko
zódó érdeklődés támadt az ágazati igazgatás tudományi ta
pasztalatokat, illetve törvényszerűségeket általánosító 
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egyetemes igazgatástudomány iránt. A Szovjetunióban és a 
népidemokratikus államokban is kisérletek történtek az 
igazgatás uj értelmezésére és a korábbiaktól eltérő mód
szerű. megközelítéseire.

Az általínos igazgatástudomány kialakításában az 
egyik legvitatottabb kérdés az igazgatás mikénti felfo
gása. A jogtudományokban általában az igazgatás szükebb 
értelmezése uralkodott korábban, amely szerint az igaz
gatás a négy állami tevékenységi tipus egyike, a lényegé
ben végrehajtó rendelkező tevékenység. A másik végletet 
- az igazgatás fogalom túlzott kiterjesztését - azok a 
koncepciók alkotják, amelyek szerint a fejlődés a szerve
zeti monizmus felé halad. Eszerint előbb vagy utóbb szo
cialista viszonyok között is - pártban, államban, tudo
mányban, társadalmi tömegszervezetekben stb. - egyaránt 
valamiféle igazgatási tipusu szervezettség válik uralko
dóvá. Egészen más érvekkel és indokokkal, de valami ha
sonló konzekvenciára jutnak mint Max Weber, aki az igaz
gatási szervezetben vélte felfedezni a modern társadalmi 
szervezettség ideál-tipusát.

A tanulmány a problematika előbb vázolt előzményei 
alapján arra vállalkozott, hogy egyrészről "kiszabaditja” 
az igazgatás fogalmát a jogtudomány szükitő értelmezé
séből, másrészről vitázik azzal a túl széles igazgatás 
meghatározással, amelyik "egyetlen", "alap" formának 
tartja az igazgatási tipusu szervezettséget.
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II.

A tanulmány vállalt feladatának megoldása érdekében
• történeti és elméleti általánosító módszert alkalmazza.
A marxista igazgatástudomány szükségszerben történeti 
nézőpontú. A munkásosztály illetve a szocialista társadalom 
és az állam minden egyes szervezeti rendszere történeti 
képződmény. Az igazgatástudomány egyik nagy problémája az, 
hogy szervi alrendszerektől függetlenül ki lehet-e dolgoz
ni valamilyen általános szervezetfejlődési periodizálást. 
a tudomány eddig főleg az egyes szervi rendszerek /párt, 
állam, tudomány stb./ fejlődésének specifikus periodizálá- 
si kérdései felé fordította figyelmét. Az általános igazga
tástudomány, illetve szervezéstudomány megpróbál általános 
formai ismérvek alapján szerv-fejlődési szakaszokat megálla
pítani A legelterjedtebb felfogás szerint minden szervezet
nek van egy legitimizáció előtti fejlődési periódusa, ezt 
követően egy formaiizálódási szakasza /amikor a rögzített 
c'lók és feladatok intézményesítése megy végbe/, és végeze
tül egy belső ellentmondásokat egyensúlyozó rendszerré ala
kitó /vagy ezeket az ellentmondásokat robbanásig feszitő/ 
szakasza.

A monográfia az egyes szervezeti alrendszerek fejlő- 
: éstörvényeinek megfigyelése és azok összevetése alapján 
kíván az elméleti általánosítás szintjére eljutni. Termé
szetesen szerző nem tudott minden egyes szocialista társas- 
-szervezeti alrendszert teljes mélységében és egyforma mér
tékkel áttekinteni általánosításához. A tanulmány elsősorban 
a szocialista állami szervezettség általános igazgatási 
összefüggéseire, a népgazdaság irányítási rendszerére, a 
tudományos igazgatás viszonyaira alapozta megállapítá
sait. A marxista munkáspárt szervezeti sajátosságait a 
párt létrejöttének időszakában vizsgálja, a pártszervezés
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ezt, követő fejlődéstörténetét már nem kisári részlete
sebben végig* A marxista szervezési koncepció kialakí
tásában mindenképpen alapvető iumcuiuja v j±t és van is 
a tér-elés-szervezeti formációknak, tehát ezekre is 
feltétlenül ki kellett terjeszteni a figyelmet, noha 
ez a problematika már túlmutat az igazgatástudományon, 
mert az üzemi megvalósító tevékenységben /szervezésben/ 
mind nagyobb.mértékben az ember-gép viszonylatok kerül
nek előtérbe.

A tanulmány dokumentációját, bizonyító anyagát 
elsősorban néhány szervezeti alrendszerre épiti, és az 
ezekkel kapcsolatos ágazati igazgatás /és szervezés/ 
tudományokra alapítja. A tanulmány nem vállalkozhatott 
arra, hogy az egész szocialista társadalmi szervezeti 
mechanizmus történetét végig kisérje, és minőén egyes 
szervezeti alrendszer struktúráját feltárja. A marxista 
tudományos módszertan azonban sohasem tette az elméleti 
általánosítás szükségszerű feltételévé az összes létező 
konkrét torma ’’teljes” és ’'kimerítő” analízisét.

A monográfia főleg azokkal az igazgatási szervezeti 
alrendszerekkel foglalkozik, amelyek a szocializmus épí
tésének folyamatában hatalmas makró-rendszerekké fejlőd
tek. ‘tekintettel arra, hogy a komplex szervezetek empi
rikus módszerekkel való kutatása ma még kezdeti stádium® 
bán van, az ilyen módszerekkel készült munkákat csak 
korlátozott mértékben használhattam fel. Fő feladatnak 
a társadalmi igazgatás szervezetszociológiai, illetve 
szervezéselméleti fő összefüggéseinek tisztázását tartom, 
s ebből következően az elméleti általánosítás módszerét 
kellett elsősorban alkalmaznom. A szervezeti alrendszerek 
fejlődési dialektikájának megállapítása után különösen 

előtérbe kerül az összehasonlítás módszere.
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Ilio

1. a./ Marxnak a társas szervezetre vonatkozó 
filozófiai alapvetése A hegeli államjog kritikája c. mü
vében formulázóaott meg. E ’’korai” marxi mii, illetve az 
abban foglalt szervezetszociológiai jelentőségű tézisei; 
nincsenek ellentétben Marx későbbi müveivel.

Marx a polgári társadalom elsődleges szervezeti for
máit a korporációs tipusu szervezeteknek nevezte. Ebbe 
nem csunán a polgári hivatásrendi testületi szervek tar
toznak, hanem a polgári állami osztályakarat elsődleges 
kifejezésének intézményei: a képviseleti tipusu központi 
/parlamentek/ és helyi /területi önkormányzati/ szervek.

A polgári társadalmi szervezettség második szint
je a bürokrácia. Ezt az "államformalizmust” /bürokráciát/ 
Marx a polgári állami szervezettség végkifejlődési for
májának tartotta, noha ez a bürokrácia Marx életében még 
csupán a "szárnyait bontogatta", ahhoz képest,, amilyen át
fogó funkciót ez a szervezeti forma az imperializmus korá
ban valóban betölt.

Marx a nyugati polgári társa--almi-szervezeti fejlő
désnek két egymástól gyökeresen eltérő útját különböz
tette meg. Az angolszász társadalmi állami fejlődés sa
játossága az, hogy a polgári társadalom elsődleges /kor
porációs/ szervezete a társadalmi szervezettség alaptípu
sa marad. Marx a múlt század közepi munkáiban joggal álla
píthatta meg azt, hogy Angliában és az USA-ban nincs köz
bürokrácia. /Erre a társadalmi szervezeti sajátosságra 
épült az a tétele, hogy a proletárdiktatúra megvalósítása 
a bürokrácia nélküli társadalmakban elképzelhető a 
korporációs szervek fokozatos tartalmi átalakításával. 
Vagyis ez lett volna a proletárdiktatúra megvalósításának 
parlamentáris útja./
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Az európai társadalmi szervezeti fejlődés másik 
útja az, amelyben a polgári korporációs szervek még ki 
sem alakulnak teljesen, és már kiteljesedik az '’állam
formalizmus", azaz a bürokrácia. Ez a polgári társadalmi 
fejlődés francia-német /kontinentális/ típusa.

Marx a polgári bürokratikus tipusu állam-fejlő ésre 
vonatkozóan is fontos törvényszerűséget ismert fel. A 
francia-német tipusu társadalmi fejlődésben a polgári 
társadalom viszonylagos - angolszászhoz mért - fejletlen
sége mellett, gyenge és erőtlen a korporációs szervek 
rendszere is. Marx élesen bemutatja azt is, hogy ezt a 
torz korporációs mechanizmust, milyen erővel gyűri le a 
bürokrácia már kialakulása idején. A bürokrácia megerő
södése után viszont az "államformalizmus" maga siet az 
általa legyengített korporációk segítségére, azt a lát
szatot keltve, hogy a polgári társadalom elsődleges ér
dekei valóban e formákon keresztül jutnak kifejezésre.
A megszilárdult bürokrácia- azonban olyan elkülönült szer
vezet, amelynek ellenőrzésére a polgári társadalom nem 
rendelkezik hatékony eszközökkel.

b./ Marx a kontinentális bürokráciát később törté
neti konkrétságban is értékelte. A történeti tapasztala
tok valóban igazolták a zseniális társadalom filozófiai 
tételek érvényét a polgári társadalmi fejlődés bürokrati
kus típusára vonatkozóan is.

A "gyárszerü állam", elemei a feudálabszolutizmus 
idején jöttek létre Franciaországban. Marx a bürokrácia e 
kezdetleges szerveit egyik oldalon pozitívan értékelte, 
mert a "tervezhető" állami tevékenység megjelenési for

máját látta bennük. Ez a forma akkor a társadalmi haladás 
szolgálatában állt, mert hozzájárult a reakciós feudális 
társaaalmi-politikai rend felbomlasztásához.

tipu.su
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A bürokrációnak a nagy francia polgári forradalom
ban tanúsított magatartása egyre kétségesebbé tette e 
szervek pozitív mer ítélés ét. Marx külön is hangsúlyoz
ta, hogy ez a forma a forradalmi balratolótás minden 
viharát átvészelte, és végeredm nybcn sosem kockáztatta 
már sajátos érdekeit a társadalmi fejlődés szolgálatá
ban. Ez a bürokrácia kifejlett, teljes rendszerré a na
póleoni háborúk idején lett. Ettől kezdve a bürokráciát 
Marx azonosította a szűk értelemben.vett állammal.

A bürokrácia kétszínűsége és társadalomellenessége 
jellegzetesen lelepleződött mind Franciaországban, mind 
Németországban az 1848-49-es forradalmak i éjén. Semmi 
kétség többé, hogy ez a gépezet hátbatámadja a forradalmi 
erőket, amikor - gondos mérlegelés alapján - ez "jólfel- 
fogott saját érdeke”. A bürokrácia "rettenetes élősdi 
testté” vált III.Napóleon uralma alatt. Ettől kezdve 
Marx a bürokráciában általában a társadalmi haladás, s 
konkrété a proletariátus diktatúrája megvalósításának 
egyik legnagyobb ellenségét látta. A Párizsi Kommün 
tapasztalatai véglegesen meggyőzték, hogy lehetséges egy 
”uj, rugalmas politikai forma", amelyik a proletariátus 
előtt megnyitja a bürokrácia nélküli társadalmi organi
záció Útját.

2. a./ A marxista szervezési koncepció kialakulásá
ban fontos szerepe volt az uj típusu marxista párt szer
vezésére vonatkozó lenini gyakorlati szervező munkának, 
és az ö általánosítást végző elméleti tevékenységének.

A XIX. századi európai munkásmozgalomban a munkás
osztály szervezeti formáinak fejlesztésére vonatkozóan 
különböző nézetek Terjedtek. Igen : rös volt az anarchista 
és föc.eralista irányzat hatása. Eszerint a munkásszerve
zeteknek kerülni kell a formalista alapon való organizá- 
lását, mert - érvelésük szerint - ez el fogja ölni a tag
ság kezdeményező készségét, bürokratizálni fogja a moz
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galmat. Az anarchista oldal terjesztette a mozgalomban a 
’’tökéletes cemokrácia" kialakításának programját, a köz
vetlen demokratikus formák elsődlegességeinek elvét, a 
párthivatalnokokkal szembeni "bizalmatlanságot”, stb.

A másik oldalon a szervezeti reformizmus és opportu
nizmus képviselői álltak /pl.E.Bernstein/. Véleményünk 
szerint a munkásmozgalom és a marxista pártok formalizá
lása végeredményben éppúgy fog végbemenni, ahogy a polgári 
társadalom is organizálódott. A tartalom "más lesz”, a 
forma viszont követi a polgári mintákat. A reformisták a 
párt és állami viszonyok blírokratizálódását szükségszerű 
folyamatnak tartották. Ebből következett az a tételük, 
hogy a oolgári mechanizmus bürokráciáját nem kell össze
zúzni, mert ez a forma szocialista viszonyok társasrenasze- 
reiben úgy is újjá fog éledni, és ki fog bontakozni. A véle
mények. ilyen polarizálódása mellett lépett fel Lenin, azzal 

az igénnyel, hogy a pártszervezésben - és annak elméleté
ben - e két tendenciával szemben egy harma lkat juttat 
érvényre. Ezt a lenini pártszervezési gyakorlatot ég arra 
vonatkozó elméletet nevezték azután demokratikus centraliz
musnak.

b./ Az orosz munkásmozgalomban az 1900-as évek ele
jén döntő horderejű változások történtek. A marxista párt 
szerveződésének fordulópontja következett be. Lenin szavai
val a "laza" szervezettség, a ’körösdiség" korszakát a 
"szoros" szervezés periódusának kellett felváltania. Az 
OöZDMP-en belül ez a fordulat rendkívül heves viták köze
pette zajlott le. Leninnek meg kellett küzdeni az orosz 
munkáspártban mindazokkal az irányzatokkal, amelyek az 
európai munkásmozgalom szervezésében jelentkeztek.

Az orosz anarchista- fuderalista, másrészről az 
opportunista- revizionista irányzatok - noha látszólag 
gyökeresen ellentétes véleményen voltak - összefogtak Lenin 
ellen. A vita a párt szervezeti és működési szabályzatá
nak előkészítése és elfogadása kapcsán bontakozott ki.
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Lenin a párt szervezeti helyzetének elméleti elemzését 
"Egy lépés előre, két lépés hátra" c. marxista szerve
zéselmélet szempontjából kiemelkedően fontos munkájában 
végezte el.

Lenin bebizonyította, h xgy az orosz munkásmozgalom 
éppen azzal teremti meg a továbbfejlődés útját, ha leküz- 
di a nyugati mozgalomra jellemző "formaellenes" /anarchis
ta/ és bürokráciát i ealizáló /opportunista/ irányzatokat. 
A vita végeredményben az orosz munkáspárt objektív helyzeté
ben végbemenő gyors változások kapcsán éleződött ki. Lenin 
korábban maga is szükségszerűnek és átugorhatatlannak tar
totta a "mozgalmi jellegű", spontán önszervező;7est a párt
ban. Ez a folyamat azonban már olyan fokra, ért, hogy a 
megfelelő formák hiánya nagyban akadályozta a további ered
ményes munkát. A két korszak szervezési elvei közötti 
különbségeket Lenin mindenek előtt abban látta, hogy a párt 
szervezetének kereteit és működésének irányát a szokás
normák helyett “Írott", tervezett szabálynak kell rögzite- 
nie, vagyis eljött az idő formális szervezeti ,;s működési 
szabályzat kidolgozására. Lenin, mint jogi képzettségű ve
zető zseniálisan látta azt a szerepet, amit egy "tervezett", 
meghatározott' formák között elfogat ott alapnorma a párt 
továbbfejlődése szempontjából jelent.

A pártviszonyokban a szabályzat alapján a korábbi 
természeti-formákat racionális formák váltották fel. Azt 
megelőzően csak "csatlakozni" kellett a mozgalomhoz, ezu
tán a tagság pontos feltételei meg lettek határozva. Koráb
ban ahány kör volt, anyagi "tekintély", annyi "természe
tes vezető". Ezután meghatározott formák alapján válasz
tott vezetők állnak a szervezeti hierarchia minden fokoza
tán, pontosan rögzített hatáskörrel stb.

Lenin a demokratikus centralista pártszervezési eljá
rásban Összekapcsolta•a "természetes" szerveződés formáit 
a racionális-formális organizáció értékeivel. Ez a szerveződés 
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jellegét tekintve olyan, amelyik - Lenin meglátása szerint - 
a legfejlettebb korabeli szervezési elveket éa módszereket 
/t.i. a termelés-szervezetét/ átviszi a pártviszonyok terű
le tere ezért ez a párt "gyárszerű" modellje.

3. a./ A szocialista államszervezés - a tág értelem
ben vett államigazgatás - szocialista forradalmat közvet
lenül megelőző nagy elméleti összegezése Lenin Állam és 
forradalom c. munkája. A jövő szocialista államáról raj
zolt képben Lenin még plasztikusabbá éa differenciáltabbá 
tette Marxnak és Engelsnek a társadalom igazgatására vonat
kozó elképzeléseit. A klasszikus kapitalizmus korabeli 
"gyár” Lenin idejére nagyságrendjében megváltozott. Az alap
tézis Leninnél is maradt, de a fejlődés által kialakított 
újabb elemek kerültek előtérbe. A társadalom igazgatásának 
marxi "gyárszerű" modelljét Lenin a "nagyüzemi” minta sze
rint fejlesztette tovább. A szocialista állami igazgatás 
felépítésének és működésének struktúrája e szerint olyan 
modern nagyüzemek formájához és eljárásaihoz fog igazodni, 
mint a vasút, posta, stb.

Miért ezek az egész országos hatósugara nagyüzemek a 
szocialista államigazgatás példái? Azért, mert az igagatá- 
si munka társadalmasítása ezekben a legnagyobb fokú. A 
munkamegosztás itt a legfejlettebb, az ember-ember közötti 
kapcsolatok e struktúrákban alakulnak leginkább racioná
lis normák alapján. E szervezetek magasfoku beazabályozott- 
ságában olyan értékek rejlenek,amelyeket a szocialista 
igazgatásnak érvényesítenie kell»

A "nagyüzemi mintájú" szocialista igazgatás mindenek
éi őtt.egyre kisebb térre fogja szűkíteni a főnöki önkény 
lehetőségét. Az igazgatás a szabályok érvényesülésével olyan 
"elvont rend” alapján működő organizmussá fog válni, amely
ben a nagyember tipusu vezetőt éppúgy nélkülözni lehet, 
mint ahogy Taylor "tervező irodá"-jának szabályai is meg
teremtették a vezető állandó jelenléte nélküli műhelymunka 
feltételeit.
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Lenin a nagyüzemi specializáció alapján a szocia
lista államigazgatást is jól elhatárolt külön funkciókat 
végzó szervek rendszereként képzelte el. Az igazgatási 
rendszer olyan lenini funkciói, mint a ’’nyilvántartás", 
’’bejegyzés” és ’’ellenőrzés”, voltaképpen az igazgatás 
elemeire vonatkozó marxista-leninista elmélet alapjai. 
Lenin tehát - nagyjából egy időben l'ayollal - lerakta az 
igazgatási tevékenységben elhatárolható elemek és azok 
egymáshoz fűződő rendszerének marxista elveit.

Lenin a nagyüzemi fejlett munkamegosztásnak az igaz
gatásra alkalmazásával az egyes igazgatási elemek elhatáro
lására vezette vissza azt a tételt, hogy a szocialista 
igazgatásban mindenki bevonható az igazgatás munkájába. 
A specializáció révén ugyanis olyan "kis elemekre" bont
ható az igazgatási munka, mint amilyen kis rnüveletelemet 
végez a nagyüzem munkása.

A "nagyüzemi mintájú" szocialista igazgatás megvaló
sítását Lenin történelmi korszaknak tartotta. A szocia
lizmusban az igazgatás magasfoku specializácxója, az ezzel 
párhuzamos beszabályozódás, az általános kulturszint nagy
fokú emelése a feltétele annak, hogy "minuenki" ténylegesen 
részt vegyen az igazgatásban, s az igazgatási dolgozók 
bére olyan legyen mint az üzemi munkásoké.

b./  Lenin a szocialista állam majdani igazgatására 
vonatkozó koncepcióját ugyanazokkal az irányzabokkal szem
ben védelmezte, mint a pártszervezésre vonatkozó elveit. 
Opportunista- revizionista oldalon Kautzkyt azért bírálta, 
mert a szovjet forma értékeit nem látta a polgári parla
mentarizmus iránti elfogultsága mellett. Bernsteinnel 
viszont abban vitatkozott, hogy a szocialista államban 
éppen olyan szükségszerű forma a bürokrácia, miit a fejlett 
kapitalista államban. A másik oldalon az anarchista elmé
lettel kellett Leninnek megküzdeni. Az anarchisták minden 
állami formát "bürokráciának" minősítettek.



12

Az elméleti viták a Nagy Októberi Szocialista for
radalom után a szocialista társa-alom-szervezés konkrét 
intézkedéseihez kapcsolódtak. A legsúlyosabb, a szocia
lista organizáció alapirányának alakulására kiható vita 
1920-ban az u.n. szakszervezeti vita volt.

Trockij formalista hajlamai ellenőre közös platt- 
formra került az anarchista, szindikalista szárnnyal Lenin 
koncepciójának támadásában. Trockij a hadseregben teljes 
"technokrata”, szervezési formalista elveket és módszere
ket terjesztett el felső vezetési szinten. A polgárháború 
idején ezek valóban hatékonyaknak bizonyultak. Trockij az 
üzemi viszonyokban, majd az államigazgatásban is már akkor 
be akarta vezetni a taylorihoz hasonlítható eljárásokat. 
Éppen ezért igen furcsa volt, hogy Lenint a bürokratizmus 
újjáélesztésével támadta.

Lenin elvetette a Trockij féle szervezeti monizmust, 
amelyik a társadalmi /szakszervezeti/ és állami organizá
ciót össze akarta vonni. Ezt a szovjet társadalmi fejlődés 
adott szakaszában időelőttinek tartotta. Az anarchistáknak 
a "mindenkinek” az igazgatásba bevonására vonatkozó köve
teléséről - amelyet Trockij is átvett - is bebizonyította, 
hogy csak az általános kultúrszint emelésével, az igazga
tás fokozatos beszabályozódásával valósulhat meg. Nem az 
elvet adta fel, hanem konkrét megvalósításának menetét 
helyezte történeti perspektívába.

4. a./ Az igazgatás polgári szaktudományos irány
zatainak gyökerei a polgári forradalmakat közvetlenül kö
vető évekre nyúlnak vissza. A polgári állam szervezésének 
első tudománya jogászi jellegű tudomány volt. Mindaddig 
más megközelítés jogosságát a polgári politika megakadá
lyozta, amig a forradalomban deklarált állami átalakulás 
meg nem szilárdult.

A nagy francia polgári forradalom utáni helyzet 
klasszikus módon kifejezi az európai, akkori társadalmi 
haladás élvonalában, lévő kontinent i±is polgári társadalmak 



államszervezés tudományi fejlődésének menetét. Az első 
jogi-normativista államszervezés! /tágan vett államigaz
gatási/ tudomány a közjog /másutt államjog vagy alkotmány
jog/ volt. A XIX. század első felének fejlett polgári álla
maiban. a köz-bürokratikus szervezet növekedése vonta maga 
után e szervekre vonatkozó jogi nézetek előbbi alap jogtu
dományból közigazgatási jog néven való kiválását.

b. / Marx és Engels a kommunista ideológia alapjainak 
lerakísa során igen élesen bírálta a jogászi normativiz- 
must. "A német ideológiában” különösen plasztikusan szem
léltették azt, hogy a francia-német társadalmi állami fej
lődésnek, az u.n. bürokratikus tipusu útnak milyen kibékít
hetetlen belső ellentmondásai vannak. A bürokrácia a marxi 
fogalmi rendszerben a polgári társadalom olyan érintkezési 
forma kategóriája, amelyik különösen alkalmas korábbi, meg
haladott társac-almi érintkezési kapcsolatok átmentésére. 
Ezzel a szervi tulajdonságával visszahat a társaoalmi fej
lődésre, és gátjává válik annak. Marx és Engels már a múlt 
század közepén megjósolta, hogy az angolszász, pontosabban 
az USA társadalmi és állami szervezete lesz a polgári tár
sadalom igazi végkifejlődési formája. Az USA azért válhatott 
a legtipikusabb polgári állammá, mert annak társadalmát az 
indulásnál nem béklyózták azok az érintkezési formák - köztük 
a közbürokrácia szervei - amelyek minden kontinentális pol
gári államiságra jellemzőek.

c. / Az európai közbürokrácia talaján két jogászi norma- 
tivista szaktudományi irányzat bontakozott ki: a közigazgatási 
jog és a közigazgatas can. Mindkettő alapjában véve jogi mód
szereke t albár a közigazgatástan
nak - különösen klasszikus képviselőjének Stein Lőrincnek - 
kétségtelenül jobb érzéke volt a jog társadalmi vonathozásainak 
észlelésére. E két irányzatot egyaránt bírálták a marxizmus 
klasszikusai, azért, mert e szaktudományok művelői úgy
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gondolták, hogy a polgári társadalmat msg lehet jobbítani 
tökéletesebb adminisztratív eszközök kitalálásával. A köz
igazgatási jog és közigazgatástan között általában nem 
voltak alapvető elvi és módszertani különbségek. Rendsze
rint a fennálló politikai hatalomhoz való más viszonyulás 
volt nézeteik közötti különbség forrása.

d./  A polgári igazgatás tudomány jogászi normativista 
irányzataihoz viszonyítottan gyökeresen mis megközelítése 
alakult ki az angolszász típusú társadalmi fejlődés keretei 
között. A polgári fejlődés kezdetén közbürokrácia nélküli 
USA és Anglia az igazgatás tan kialakulásá nak kedvező tár
sadalmi ¡bázisa volt, noha az irányzat "klasszikus” francia: 
H.Fayol. Az igazgatás elemeire valamint az igazgatási elvek
re vonatkozó koncepciója igazában az angolszász viszonyokra 
illett rá, és ott is váltott ki általános tudományos érdek
lődést. Az angolszász igazgatási viszonyok kevésbé konzer
válták a régi érintkezési forma bizonyos rétegeit, amelyek 
a közbürokráciában - nem utolsó sorban a jogi szabályok 
védőburkában - másutt tovább éltek. Az igazgatástan ered
ményeit nem egyszerűen az magyarázza, hogy a magángazdasá
gi viszonyokra épülő tudomány, hanem, hogy a modern nagyüze
mek és vállalatok igazgatási viszonyrendszere fejlettebb, 
a munka társadalmasítása itt magasabb fokú, mint a közbürök- 
rácíák keretei között.

Az igazgatástan továbbfejlesztői /köztük L.Gulick 
L.Urwick stb./ a szervezeti optimum, a "legjobb” szervezeti 
nagyság kérdését különösen előtérbe állították, ezért később 
a departmentalizációs iskola nevet is kapta ez ® irányzat. 
Az általános szervezéselmélet az igazgatástan egyes megkö
zelítéseit is bizonyos mértékig meghaladottnak tekinti és 
kritika alá veszi. /Különösen H.A.Simon e kritika képviselő
je./ Az igazgatástan azonban ma is igen virulens ág a pol
gári szervezéstudományok rendszerében.
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e. / A közigazgatástudományi irányzatok ;ve
az igazgatáatantól viszonylagos önállóságot kivivő ágazati 
igazgatás tudományok száma és szerepe is nő» lágy hagyomá
nyai vannak többé kevésbé titkos tudomány pozíciójában ma
radó katanaigazgatásnak. A jogi-normátivizmus mindig erős 
nézőpont maradt a pénzügyi igazgatásban. Az egyik legdina
mikusabban igazgatástudomány a tudomány
igazgat ás vagy t udománys z erv e zés. Ezek az ágazati igazgatás
tudományok Európában ” szemléletűek, inig az angol
szász világban inkább az igazgatás 'tan szabja meg módszereiket.

f. / A polgári igazgatástudoinányi irányzatok értéke
lésénél a tái’oacialmi összefüggésekből kell kiindulni. A 
jogi normatívigta és az igozgatástani irányzatok ía megha
tározott társadalmi-strukturális viszonyok ■ ényei. A 
tudományos megközelítések mik inti értékelésénél magukat a 
társadalmi meghatározó tényezőket is össze kell vetni» Marx 
több mint évszáza 03 jóslata beteljesedett! az "igazi” polgári 
társadalom és állam az USA-ban öltött testet. A korábbi 
vezető polgári államok nem csupán a polgári rendszeren 
belüli politikai vezető szerepüket vesztették el, hanem 
tudományos irányzataik is közelednek az USA-beli mintákhoz» 
lem puszta, kiegyenlítődés van a jogi normativista /
gotási jogi és közignzgatástani/ irányzat és az igazgatástan 
között, hanem ez utóbbi kétségtelenül teret nyer a másik 
rovására.»

5. a./ Az európai szocialista országok első önálló 
és kifejlődött társas szervezési irányzata 
tivista nézőpc < . A szocialista forradalmat megelő
zően illetve közvetlenül azt követően is kísérletek tör
téntek '’igazgatástani" vagy "közigazgatástani" jellegű kon
cepciók 11 ■ Őke. ■ . Az uj társadalmi ős állami
viszonyok mcgaziláreulásu azonban azt igényelte, hogy ennek 
az uj rendnek a jogi formába öntött intézményeit alátámasz
tó nézetrendszerek elismert tudományok
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rangjával. Valamennyi szocialista államban ezért - a sze
mélyi kultusz hatásától függetlenül is - szükségszerűen 
először a. jogi jellegű szervezéstudományok alakultak ki. 
Az államszervezés általános tudománya az államjog lett, 
majd, amikor az állami szervezet differenciálódott önálló
sult az államigazgatási jog. Ebben a folyamatban a Szov
jetunióban még más államszervezés tudományok is kiváltak 
az alap jogtudományból: szovjetépités tudománya, törvény
kezési szervezet.

Az SZKP .XX. Kongresszusa után - amelyik végeredmény
ben a szocialista rendszer teljes konszolidációjának, illet
ve világrendszerré válásának állomása - megkezdődtek a. 
kísérletek uj igazgatástudományi megközelítések kialakítá
sára. A jogi normativista igazgatástudományi monopólium 
megingott, a maguk a szervezési jogtudományok művelői is 
több csoportba sorolhatók annak megfelelően, hogy az általá
nos igazgatástudomány kialakításának lehetőségéhez hogyan 
viszonyultak.

1. A klasszikus jo.gi mó'szereket alkalmazó állam
igazgatási jogászok egy része azon az állásponton maradt, 
hogy a szervezeti viszonyokkal foglalkozó jogtudományok 
mindig szervezéstudományok voltak, s a jövőben sincs szükség 
valamiféle uj igazgat ástudomány kialakítására.

2. Mások hajlandóságot mutattak bizonyos ágazati 
igazgatás tudományok létjogosultságának elismerésére: pl, van 
külön vállalat, tudományszervezés stb., sőt van egy általá
nos államigazgatás tudomány is.

3. A harmadik csoport ment a legmesszebbre,a jogi 
szervezéstudományok mellett elismerte általános igazgatástu
domány , illetve szervezetszociológia művelésének hasznossá
gát is.
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b. / Hazánkban az 1960-as évektől kezdve a jogi igaz
gatástudományoktól többé-kevésbé függetlenül megindult a 
különböző ágazati igazgatástudományok művelése is. Az üzem 
vagy műnkasz e r-v e z é s alatt elsősorban a megvalósító tevé
kenység szervezését értjük, ezért ez a - szervezéstudomá
nyuk között legdinamikusabban fejlődő - megközelítés volta
képpen nem tartozik az igazgatás tudományok közé. Feltétle
nül van viszont igazgatási vonatkozása a vállalatszervezés
nek /amelybe beletartozik a vállalati belső igazgatás/, s 
teljesen ágazati igazgatási vonatkozású az önállósuló nép
gazdaság igazgatásának vagy a gazdaság irányításának szerve
zéstudománya. Nagy erőfeszítések történtek a tudományszerve
zéssel kapcsolatos nézetek igazgatástudományi ágazattá 
fejlesztésére is. Az előbbi ágazati igazgatástudományával 
párhuzamosan kezdeményezések történtek a szocialista orszá
gokban általános igazgatástudomíny, illetve szervezéselmé1e t 
kialakítására. Jelentős tábora van a szocialista országok 
szervezéstudományt művelői között azoknak, akik az ágazati
igazgatástudományok művelésével egyidőben - nem pedig csak 

azok-kialakítása után - lehetségesnek tartják az általános 
igazgatástudomány alapjainak lerakását.

c. / Az általános igazgatástudománnyal kapcsolatban, 
egyik legvitatottabb kérdés annak tárgyának és módszerének 
meghatározása. Vannak akik a tárgy taxntiv felsorolásával 
kísérleteznek. Mások - azzal az indokolással, hogy kialaku
lóban lévő tudományról van sző - csupán tárgy körülírását 
tartják lehetségesnek. Ismét mások egyenesen vitatják, hogy 
ma egy sor uj tudománynak a klasszikus értelemben meg lehet 
határozni a "saját" tárgyát /értve alatta azt a viszonyrend
szert , amivel csak az foglalkozik tudományos módszerekkel/. 
Eszerint valamilyen társadalmi viszonyrendszer egyik meg
közelítésben lehet pl. a valamelyik szakjogtudomány tárgya, 
más megközelítésben pedig ágazati igazgatástudományé is.
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tíz a nézet végeredményben elvezet oda, hogy egy gór uj 
tudománynak nincs is "saját” tárgya, hanem az eddigi nem, 
vagy ilyen irányban alkalmazott megközelítésben rejlik 
az újszerűség.

Az általános igazgatástudomány tárgyának egyes szer
zők által történő meghatározásai jelzik azt, hogy milyen 
értelynezésben használják az igazgatás fogalmát. A jogi 
normativista oldalon hajlandók leszűkíteni, ég csupán az 
állami szervek egyik típusára korlátozzák az igazgatás 
fogalmát. A másik végletet a kibernetikai, rendszertani 
stb. irányzatok alkotják, amelyek viszont olyan általános 
igazgatásról /vezetésről/ beszélnek, amelyek a társadalom 
és természeti világban egyetemes jelenségek. Véleményünk 
legjobban azzal az igazgatta fogalommal egyezik, amelyik 
szerint az igazgatást felülről a politikai szféra döntései 
határolják, alulról a megvalósító /konkrét kivitelező tevé
kenység/. A kettő között helyezkedik el a különböző társas 
szervezeti viszonylatokban az igazgatás vagy más szóval az 
organizálás /szervezés/.

Az igazgatástudomány tárgyát mi úgy értelmezzük, hogy 
1./ az mindenképpen ember - ember közötti /tehát u.n. social/ 
viszonylatokban i'ejezőaik ki, 2./ felöleli a természeti- 
-formális és racionális-formális szervi jelleg meghatározá
sát, és a két szerv-tipus közötti viszonylatokban lévő 
törvényszerűségek kimunkálását, 3./ általánosítja az ágazati 
szervezéstanok materiális szervezeti viszonyok összefüggései , 
alapján felállított törvényszerűségeit, a normák és struktú
rák összehasonlításából fakadó felismerésekkel.

A szocialista államokban vita volt ás néhány helyen még 
ma is arról, hogy szervezéselméletet /szervezéstant/ vagy 
vezetéstudományt kell-e művelni? Véleményünk szerint az 
előbbi név fejezi ki jobban a modern törekvéseket.
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A szervezéselmélet alkalmasabbnak tűnik a rendszertani 
nézőpontok érvényesítésére. Marx, Lenin /éppúgy mint 
a szervezéstudomány polgári klasszikus?i: F.Taylor, H. 
Payol/ az "elszemélytelenitett rendnek”, minden* részle
tében arányosan organizált struktúrának az elsődlegessé
gét hirdette meg a "nagyember” típussal szemben. A vezetés
tudományi törekvések gyakran összekapcsolódtak azokkal a 
XX. század elején Max Weber által megrajzolt karizmatikus 
vezetői ér ekekkel, amelyek végeredményben a struktúrák 
válságát nemhogy gyógyították, hanem sokszor még inkább 
elmélyítették. Más kérdés az, hogy egy rendszertanilag 
felfogott szervezéstudományon belül is a vezetési struk
túra mindig k lönleges, fontos fejezete marad a tudo
mánynak.

Hasonló viták folytak arról is, hogy a szervezés 
/vezetés/ tunomány-e vagy művészet? Uj tudományok fejlő
désének kezdeti szakaszában gyakran vitássá tették azok 
tudomány jellegét, a proöiematika nem is annyira a tudo
mányos nézetrendszer milyenségére vonatkozik, hanem magára 
a' szervezés /vezetés/ gyakorlatára és az elmélet viszonyé- 

¡1/ ra. Véleményünk szerint a szervezéstudomány nem a szervező
/vezető/ ’’művészek" /vagy "nagy emberek"/ "esztétikai" tu
dománya, hanem olyan tuaomány, amelyik jogban, szocioló
giában stb. használt módszereket alkalmaz.

;i d./ Az ágazati igazgatástudományok és az általános
Í j igazgatástudomány illetve a szervezéselmélet helyét a
i- tudományrendszeren belül társadalmi formációk szerint kell

vizsgálni. Az általános megállapításokat is az egyes álla- 
g , mok sajátos társadalmi feltételei és tudománytörténeti sa

játosságai szerint kell pontosítani. A történeti néz -pontot 
sem mellőzhetjük a szervezéstudományok tudomány rendszerben 
elfoglalt helyének meghatározásánál.



A szocialista társadalmi fejlődés kezdetén a külön
böző szervezeti alrendszerekre /párt, állam, munkaszerve
zet stb/ vonatkozó tudományos nézetek a marxista alaptu
dom ínyok /marxista filozófia, tudományos szocializmus, 
politikai gazdaságtan/ részeiként jelentek meg. A szocia
lista társadalmi szervezeti mechanizmus fejlődése és az 
alaptudományok differenciálódása speciális tartalmi nézőpon
tú szervezetekkel foglalkozó tudományokat hozott létre. 
/Pl. üzemgazdaságtan, tudományszociológia stb./ Esetenként 
már ezekkel egyicőben megjelentek a szervezetek formai 
sajátosságait előtérbe állitó speciális szervezéstudományok 
/pl. általános államigazgatási jog, gazdaságigazgatás, tu- 
dományszetvezés stb./ A speciális tartalmi és formai néző
pontú szervekkel foglalkozó tudományok eredményeit két féle 
módon is lehet általánosítani. Ezek a szervezeti ismeretek 
visszahatnak a marxista alaptudományokban kimunkált fő szer
vezeti /tartalmi/ törvényszerűségekre. Másik általánositás 
a formai strukturális hasonlóságok alapján akar-különböző 
szervezeti típusok között vonatkozásokat felállítani. A tar
talmi törvényszerűségek viszonylagos tisztázása mellett 
napirendre kerülhetnek a formai általínositásra törekvő 
megközelítések. Ezek közé tartozik az általános igazgatás
tudomány, illetve . szervezéselmélet, a még "formalistább” 
a rendszerelmélet és kibernetika.

Az általános igazgatástudomány marxista szociológiai 
alapokra épített és fogalmi struktúráját tekintve is szo- 
ciológiai jellegű tudomány. A kiindulási alapja a szervezet
szociológia, de a fejlődés során ettől viszonylagosan 
önállósul.

6./ a./ A polgári szervezőstudományi irányzatok osz
tályozásának egyik módja arra épül, hogy a társas szer
vezet lényege és meghatározó tényezője a szervezeti formában
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vagy az annak alapjául azolgoló ’’emberi jtantalpMnban’’ van-e® 
/Ez utóbbit ’’emberközpontú” szervezettan! irányzatoknak is 
nevezik./ A polgári szervezéstudomány fejlődésének első 
szakaszában a formál elméletek uralkodtak. Mintegy ezek 
egyoldalúságaira való reagáláskent keletkeztek a Meinbog_ 
központú”, tartalmi, vagy informál elmeletek. A legjelen
tősebb formál elméletek közé - természetesen az igazgatás
tudományokon kivül - 1. a taylorizmus, 2. a formalista 
szervezetszociológia, 3. általános szervezéselmelet tarto
zik. A mai legszélsőségesebb szervezeti formalizmus a kiber
netikai illetve rendszerelméleti iskolákban figyelhető meg.

A XX. száza i informál, »emberközpontú"polgári szerve
zéstudományi irányzatok az USA-ban keletkeztek: 1. Huipan 
Relations iskola, 2. szociometriái irányzat, 3. beharioriz- 

mus.
A főbb polgári szervezéstudományi irányzatok ismerte

tését összekapcsoltam a polgári szervezéstudomány rövid 
történeti áttekintésével. A marxista igazgatástudomány 
tájékozódása szempontjából nélkülözhetetlen a polgári 
szervezetre vonatkozó újabb nézetek áttekintése, mert így 
tudjuk a mai kezdeményezéseket és kutatásokat történeti 
és rendszertani összefüggésekbe helyezve értékelni.

b./  Az első önállónak tekintett polgári szervezéstu
dományi irányzat az üzemi /termelésszervezeti/ viszonyok 
talaján nőtt ki. A vállalati nagyság növekedése /tőkekon
centráció/, a vállalatok közötti verseny kiéleződése szük
ségszerűvé tette a régi vezetési módszerek megváltoztatási.' 
a tudomány igénybevételét a szerv® ti problémák megoldásában.

F.W.Taylor érdeme a régi "nagyember" koncepciójú ve
zetési stilus detronizálása az üzemi viszonyok közepette. 
Taylor alapjában véve a vállalatvezetés rendszertani szem
léletű reformjának a pionírja. A "kiszámithatatlan", szub
jektív, "nagyember" vállalkozó helyére a minden részletében
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szervezett struktúrát kívánta állítani, ahol minden egyes 
személy "absztraktan" megfogalmazott szabályok szerint 
teljesíti feladatát.

Taylor irányzatát munka /vagy művelet/ mérési szer
vezéstannak nevezik. Módszerét három fázisban alakította 
ki. Először hatalmas mennyiségű idő és mozgás tanulmányt 
készített, az elemeire bontott munkafolyamatok kvantifi- 
kálható módon való rögzítésére. Voltaképpen az eredményes 
és kevésbé hatékony munka közötti különbség magyarázatát 
kereste. Másodszor az idő és mozgástanulmányok alapján 
összeállította egy egy munkafolyamat végzésének "leg,jóbb 
útját”, s kikisérletezte, hogy a gyakorlatban ezt ki le- 
hét-e vitelezhi. Harmadsorban a "legjobb utat" szabály
formába öntötte, vagyis normába foglalta, hogy minden 
egyes személy pontosan tudja mit kell elvégeznie a komp
lex feladat megoldása érdekében.

Az ujtipusu munka-szervezés vállalati igazgatási 
reformot is igényelt. A munkamérést, a legjobb utak sza
bályba foglalását u.n. funkcionális tipusu igazgatási 
szervek tudják megoldani. Tayior "tervező irodájának" 
különböző részlegei teremtették meg az "elszemélyteleni- 
tett” üzemi megvalósító munka feltételeit.

Taylor a "tudományos vezetés" általa kidolgozott 
módszerének alárendelten több más szervezési tényező re
formálásával is sikeresen foglalkozott. Hangsúlyozta a 
"megfelelő ember a megfelelő helyre" elvnek a fontosságát, 
a munkások feladatukra való begyakorlásának és általában 
a szakképzésének a jelentőségét, az ösztönzés szerepét, 
stb.

Taylor követői módszerét az ember fiziológiai jel
lemzőinek felderítése irányába fejlesztették tovább. Tisz
tázni kellett ugyanis olyan emberi tényezőket, hogy mi a 
"kapacitás" /sebesség és fáradtság/, mennyiben objektivi- 
zálható az emberi ügyesség, "szándék" stb.
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A munkaművelet mérési irányzat szerves kiegészítője 
lett a fiziológiai iskola, amelyiknek az "átlagemberi" 
adottságokat és készségeket kellett volna tisztáznia ahhoz, 
hogy a "legjobb utak" teljesítésének emberi korlátáit fel
derítse. Ez az irányzat egyre inkább élettani, pszicholó
giai kutatások felé fordult.

A taylorizmus erős ellenállást váltott ki a munkások
ban és a régi tipusu vezetőkben egyaránt. A profitérdek 
azonban mindkét oldal ellenakcióit áttörte és leküzdötte. 
A taylorizmus USA-beli térhódítását hamarosan követte euró
pai elterjedése is.

A taylorizmusról meglepően hamar informálódtak a szov
jet forradalom vezetői is. /Elsősorban Lenin és Trockij/ 
Lenin ketté választotta benne a társadalmi termelés emelé
sének tudományos módszerét, attól a ténytől, hogy azt tőkés 
viszonyok között a kizsákmányol is fokozásának eszközéül 
használják. A módszer tanulmányozását, a szovjet viszonyok 
közé való adaptálását élete utolsó éveiben többször is 
szorgalmazta.

Lenin halála után, de különösen a 30-as évektől kezdődő
en ennek a "formalistának" minősített szervezési eljárás 
Megítélésében felemásság mutatkozott. Voltaképpen csak az 
50-es évek közepétől kezdődött a taylorizmus elvi és módszer
tani feldolgozásának itrogo munkája.

c./  A XX. századi formalista szervezetszociológia önálló 
Megközelítési mód a polgári szervezéselméleti irányok hal
mazában. Az általános szociológiának is volt némi szervezeti 
vonatkozása korábban is, de a szakszociológiák és intézményi 
'szociológiák mellett létrejövő "keresztező szociológiák" 
egyike a viszonylagos önállóságot magának kivivő szervezet
szociológia. Ennek a XX. századi polgári klasszikusa Max 
Weber. Ő folytatója egyik oldalon Hegel és Stein Lőrinc
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társadalmi filozófiájának, s megteremti a taylori és 
fayoli alapokon nyugvó ágazati szervezeti ismeretek 
általánosításának polgári szociológiai alapjait.

Munkás ságának szervezetszocio1ógiai jelentőségü 
eleme a bürokráciára vonatkozó fejtegetéseiben talál
ható. A modern bürokrácia az uralom Max Weber által. ide
álisnak tartott rendszerének, a legitim rengnek a leg
jobban megfelelő szervezeti forma. A gazdaságban az "ur”, 
a politikában a tradicionális hatalom és karizmatikus 
vezető helyére lépő bürokratikus mechanizmus a raciona
litásnak viszonylagosan legjobban teret engedő szervezeti 
formarendszer. A modern gazdaság és technika valamennyi 
nagy eredménye a bürokratikus forma megjelenésével és 
elterjedésével áll összefüggésben. A bürokrácia általános 
szervezeti forma, amelyik valamennyi társas szervezeti 
alrendszerben: állami, párt, gazdasági, műveltségi stb. 
viszonyokban a hatékonyabb működés formája.

A bürokrácia Max Weber által kiemelt szervezeti 
jellemző vonásai: a hatáskörök pontos szabályba rögzí
tése, a strukturális elemek közötti hierarchia, az ügy
intézés eljárésszerűsége /Írásbeliség/, az igazgatás hiva
tásos személyi állománya stb. A bürokratikus szervezet 
technikai fölényben is van más szervezeti formákkal szemben! 
leggazdaságosabb szervezés, gyors, pontos, szakszerű stb.

Max Weberrel nagyjából egy ieőben a bürokratikus 
forma más polgári szociológusoknál is elméleti tételek 
felállításának alapja lett. R.Michels a modern politikai 
és szorosabban véve a párt-viszonyok között vizsgálta a 
hatalom koncentráló -ását / a hatalom '’vastörvényét"/ és a 
bürokratikus eljárások elterjedését.

Max Weber bürokrácia elméletének polgári tudományban 
való népszerűvé válásához kedvező társadalmi történeti 
körülmények csak a polgári rendszer nagy szocialista

j
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en!

forradalmat követő ’ arp 1 ig1 ; jg ' ! ' okultak ki.
azért a polgári ideológiában jóval később foglalta el 
azt a kiemelkedő szerepet, mint amit most betölt.

Max feber bürokrácia koncepciójára építve más pol
gári bürokrácia meghatározások is kimunkálásra kerültek 
az njabb polgári szervezetszociológiában. Ilyen pl» 
P.Selznick, A.u.Gouldner bürokrácia modellje, illetve 
R.K.Merton diszfunkció elmélete.

d./  A szervezetszociológiától viszonylagosan elváló» 
önálló általános szervezéselmélet megteremtése egészen 
újkeletű törekvés a polgári tudományban is. Noha Taylor 
és fayol is valami "általános" szervezéstudományt akart 
megalapozni, a sző igazi értelmében vett, ágazati néző
pontok felé emelkedő általános szervezéselmélet az 50-60- 
-as évek fordulójától datálódik az USA-ban is.

az ágazati szemlélet dominációja, az amerikai prak- 
ticista szemlélet stb. azok a tényezők, amelyek hosszú 
ideig akadályozták az általánosítás elméleti munkáját. 
Az általános szervezéselmélet megalapozásában kezdeménye
ző szerepe volt néhány neves amerikai nagy egyetemnek, 
amelyek ma is a szervezéstudományi kutatások fontos ösz
tönzői és bázisai. A ma már rendkívül sokrétű amerikai 
szervezéstudományi irodalom különböző termékeiből típuso
kat állíthatunk fel.^Annak u.n. összegező tanulmányok, 
egy- egy témára vonatkozó minden iellelhető kutatás ered
ményeit összefoglaló munkák. Más természetűek egy proble
matika teljes feldolgozására irányuló önálló monográfiák. 
Külön miifajnak tekinthetők az egyes szervezéselméleti 
alapirányok, tudományfejlesztési koncepciók kidolgozását 
célzó kísérletek.

Az USA-beli általános szervezéselméleti irodalomban 

is nagyon vitatott problematika a szervezéstudomány tár
gyának a meghatározása. Aligha lehet valami "uralkodó 
álláspont" kialakulásáról beszélni a sok, gyakran egymás
nak gyökeresen ellentmondó felfogás és magyarázat között.
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Éppen ennyire vitatott a komplex módszer kérdése, az in
tegrációs vagy elkülönítő megközelítés mikénti értékelése.

7. a./ A XX. szízű i "tartalmi” vagy "emberközpontú" 
szervezés tani irányzatok az USA-ban alakultak ki. Az 
"emberi tartalom" szegényes kifejezésének klasszikus pél
dája a Humán Relations irányzata.

Mary Follett a dinamikus integráció elméletével az 
irínyzat előfutárának tekinthető. Elton Mayo a Humán 
Relations iskola alapítója, aki első munkatársával F. 
Roethlisberggel az amerikai kiscsoportkutatásokban is uj 
irányzatot kezdeményezett. Érdemük az u.n. komplex empiri
kus kutatási módszer /"klinikai” vizsgálatok/ társadalom
tudom ínyi alkalmazása. Nevükhöz fűződik a Hawthorne-i 
empirikus szervezési kísérlet sorozat lebonyolítása. Az 
emoirikus vizsgálatok 3 fázisának eredményeiből ezeket a 
következtetéseket vonták le. 1. A dolgozók termelési ered
ményeit alapvetően befolyásolják a szellemi és érzelmi té
nyezők, s ezek között is különösen az erkölcsi normák.
2. A dolgozóknak a termelésre kiható magatartása és munka
helyi közérzete függ attól, hogy ismerik-e az üzemi prob
lémákat, illetve bevonják-e őket a vezetési viszonyok ala
kításába. 3» Az egyén munkahelyi szervezeti hatékonyságát 
csoport-normík vagyis az informálszervezetekben kialakí
tott standardok szabályozzák.

Elton Mayo az em lírikus vizsgálati eredményekre ala
pítva társadalomiilozófiái következtetéseket tett elméleti 
jellegű munkáiban. Az egyén - szerinte - mindig spontán 
szervezetekben alakította értékeit, ott esett át a szoci
alizáció különböző fokozatain. A modern társadalom feszült
ségeinek nagy többsége onnan fakad, hogy túlságosan gyors 
a spontán szervezetek felbomlása, racionális formákkal való 

helyettesítése. Megbomlott az egyensúly a természetes 



szervezet és a tervezett organizációk között. Ezzel párhu
zamosan a társas organizációkban eltolódott az arány az 
anyagi-technikai ügyesség javára a társas készségekkel szem
ben. Szervezeti ismereteink is egyre elméletiebbek, elvon
tak, személytelenek, nincs megbecsülése a szervezési tapasz
talatnak, szervezési élményanyagnak.

b./ A Humán Relations továbbfejlesztésére több pszic
hológus ég szociológus is uj elveket és módszereket dolgo
zott ki. A Humán Relations szorosan értelmezve azonban szo
ciológiai elmélet, s el kell választani a szocial-pszicholo- 
giai stb. eredményektől.

Kurt Lewin a II. világháború idején alakított ki Humán. 
Relations elvekkel összefüggő csoportelj órást. Ennek másik 
gyakorlat át a Bethel-i vezetőképző iskola emelte hírnévre. 
Ezeknél is fejlettebb a Tavistock Institut csoportterápiás 
módszere.

A Humán Relations mozgalom gyors sikeréit hamar hanyat
lás és kiábrándulás követte. Mind a vezetők, mind a munkások 
megtanulták a Humán Relations technikák manipulációs célzatú 
használatát.

8. a./ A társadalom-tudományokban használatos szervezet 
meghatározások hol a normativista, hol a normativista funk
cionálisba elemeket állítják előtérbe. Igen nagy hagyományai 
varnak a szervezet normativista megközelitéseinak. A jogtu

dom ín.yon kívül a szociológiában, a gazdaságtudományokban is 
széles körben használj ík a szervezet normativista. meghatáro
zását.

A normativista fogalmak a szervezetet tudatos, célra 
irányuló tevékenységből vezetik le. Ez a racionalitás minde
nek ffilött a normában jut kifejezésre, az ami a szervezeti 
viszony minden lényeges vonatkozását áthatja.

A normativista szervezet meghatározások hat árproblémája 
az, hogy egyrészről miként kell a szervezetet és csoportot 
megközelíteni, másrészről hol a választóvonal a szervezet és 
az intézmény között, a normativizmus a szervezet meghatá
rozásokban a szervezet szűk értelmű felfogását jelenti.
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Aligha lehet meg.me.7yarázni ezen az alapon, a ’’természetadta’’ 
szervezeti jelleget. A természeti mozgás szervező munkáját I 
a normativista felfogás, a csoport j elleg, illetve az intéz
mény keretei közé utalja. A. normatív szervezet fogalom el
fogadóinak túlnyomó többsége a szervezetet úgy fogja fel, 
mint ahogy Max Weber a bürokráciát meghatározza, vagy pedig 
mások a forrná1 s z e r v e ze t e t értelmezik.

A szervezet meghatározások másik iránya a strukturális
funkción rmus. E fogalmi meghatározások közös ismertető
jegye, hogy a szervezettséget a természeti mozgásra, de facto 
viszonyok elsőbbségre vezetik vissza, és a természet forma
teremtő munkája következményének tartják a viszonyok struk- 
turalizálódását.Jól fejezi ki a strukturális-funkcionalista 
vélemények lényegét az a mondás, hogy a természet mester-szer
vező, nincs olyan szervezési forma, amelyet a természet már 
nem produkált volna. A ’’természeten” a társas szervezeti 
viszonyokban a társadalmat kell érteni. Ezek a meghatározá
sok nec zárják, ki a racionális oldal szerepét, de azt a 
természeti törvényre épülő tudatosságra alakítják. A norma 
végeredményben nem csak a viszonyok alakitója, hanem a ki
alakult viszonyok terméke.

A strukturális-funkcionalista meghatározások a bioló
giában és bizonyos szociológiai irányzatokban népszerűek. 
A normativizmushoz képest a szervezet értelmezést kitágí
tották: bizonyos ’’csoportokat” vezettek a szervezet fogatom
ba. /Ezt nevezik pl. informál szervnek/ Ugyanígy kiterjesz
tette határait az intézmények felé is, mert a szervezet fo
galomba felveszi a ’‘maguktól” /nem előre meghatározott terv 
szerint/ strukturalizálódó képződményeket is. A tultágitás 
veszélye az, hogy a csiport és a rendszer fogalma teljesen 
felszívódik ebbe az értelmezésbe.

b./ A szervezet normatív és funkcionalista meghatározá
sai az objektív szervezeti viszonyok ellentmondásosságát 
tükrözik. Mindkét megközelítés a szervrendszer meghatározott |
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fejlődési 3za ouszán indokolt ég kifejelő lehet. A szervezet 
tagolom tehát történetileg és rencszertenilag magyarázható 
meg. a társas viszonyok belső ellentmond'sóinak eredménye
ként keletkező uj szervezettségi elem a "természeti mozgás" 
jellemzői szerint gyarapodik. Ekkor a szcvezet természe
tes egysége és homogenitása "magától értetődő". Az uj szer
vezeti elem legitimizálói-úsa után, belső tagolódás /munkameg
osztás/ kezdődik, s megteremtésnek a kedvező szervezeti fel
tételek a normatívizmus kialakításához. A szervezeti fejlő
dés harmadik szakasza a normát ív izmus korrigálása és a két 
mc -.közeli t 'is egyensúlyozó rendszerré alakulása. /Antagonisz- 
tikus ellentmondás esetén viszont uj természetadta szervezeti 
eleme’" kialakulása és polarizáció kezdődik./

A szervezet fogalom minden eleme normativista és fűnk- 
cionalista értelmez'síi kategóriák kimunkálását igényli. A 
szervezet min< en elemének /norma, struktúra, működés stb./ 
megvon a maga ellentétes viszonyítási pontja. "A" meghatáro
zás minden elemének jelentése csak az ellentétpár felállítá
sa alapján értelmezhető. A szervezet normája is pl. vagy 
"írott" vagy szokás norma, a. struktúra egységet fenntartó 
vagy belsőleg is osztódó, tagolt viszonyrendszer stb.

c./ A szervek tipizálásának szociológiai módszerei a 
szervek első' leges munkamegosztás alapján kialakult funkció-» 
jóból indulnak ki. Ezek az u.n. tartalmi nézőpontú tagolások 
a társadalmi mechanizmus önálló alrendszereit /politika, 
állam, termelés-szervezet stb./ választják azét.

A szervezetszociológia illetve általános szervezéselmélet 
az előbbieknek alárendelten, de uj tipizálási kísérleteket 
végez. A másodlagos munkámé, osztás alapján keletkező speciális 
formai ismérvekre alapozza a tagolást. A szerv ilyen formalista 
n'zőpontu osztályozásánál is két oldalról indulhatunk el:
1. a szervezet normativista meghatározottsága mellett a normából,
2. a funkcionalista megközelítésben a struktúrából.Eszerint
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szervezeti viszonyok tapasztalatait is figyelembe véve 
fogott elképzeléseinek kialakításához. A marxista szoci
ológiában is elterjedt az informál és formál szervi ki
fejezés, mint olyan szervezetszociológiai általánosítási 
kísérlet, amelyik a politikai, állami, termelésszervezeti 
stb. szervezeti alrendszerek két közös szervezeti alap
típusát jelentené, a marxista társadalomtudományi müvek 
egy része azonban elutasította a kategóriáknak szocialis
ta viszonyokra való alkalmazását. Amennyiben ez az eluta
sítás olyan, alapon történik, hogy voltaképpen nincs is vál
tozás az 1930-as években kialakult társas szervezeti viszo
nyok és formák súlyában, akkor ez az álláspont erősen kon
zervatívnak tűnik. Más kérdés viszont az, hogy a polgári 
nyomdokokon hala ó ínformál-formái szervi reláció nem 
fejezi ki a szocialista társadalmi-gazdasági viszonyoknak 
megfelelő társas-szervezeti elméletet.

b./ A társadalom szervezetének - Marx alapján - 
"természetadta1* és "racionális-formális" szervi alaptípu
sait különböztetem meg. Ez azonban nemcsak az informál- 
-formíl szerv "elnevezésének" megváltoztatása. A kommuniz
mus marxi elmélete szerint az emberi tudatosság a kommu
nizmus feltételeinek megteremtéséig nem alakíthatja egészen 
racionálisan az emberi viszonyokat. A szocializmus ugyan 
más éa magasabb fokot alkot az ember kapitalista "természet
adta" állapotához képest, de még hosszú az ut ahhoz, hogy 
a szocialista "természetadta" jelleget teljesen leklizd- 
hessük, és az ember társadalmi-történeti lérnyé változzon.

A szocialista társadalom természeti-formális /"korporá
ciós”/ szervei /a Kommünben "végre felfedezett" forma a 
szovjet, az üzemi munkástanács stb./ a magasabbrendíi tár
sadalmi spontánéit is kifejezői. Ezek a formák elsődlegesek 
a racionális-formális /igazgatási tipusu/ szervekkel szemben.
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A társadalmi spontánéit ísnalc ezek a formái azonban a mai 
szocialista társadalmi feltételek mellett / a termelő
erők viszonylagos elmaradottsága következtében/ nem alkal
masak arra, hogy a társadalom egyedüli szervezeti formáit 
alkossák /vagyis hogy megvalósuljon a társadalmi önigazga
tás rendszere./.

A szocialista társadalom racionális-formális szervei
nek a funkciója az, hogy a szocialista termelőerők kibonta
kozását szervezzék és fejlesszék. Ez a racionális-formális 
szervekben kifejeződő tudatosság és tervszerűség sem közvet
lenül alakítja és fejleszti a termelési viszonyokat, és nem 
válhat mai formájában a szocializmus szervezeti '’ideáltípu
sává". A termelőerőkre gyakorolt reflektiv hatásával szol
gálja a racionális-formális organizáció a társadalmi fejlő
dést. A természeti-formális és racionális-formális szervek 
sajátos dialektikus kapcsolata vezet ahhoz az egyensúlyhoz, 
amelyik a két formarendszer csökkenő amplitudiju mozgása 
mellett következik be.

A marxista társadalomelmélet a természeti-formális 
szervi funkciókat tartja az elsődlegesnek a racionális- 
-formálissal szemben. E két alapszerv típusnak két féle 
tudás felel meg. Marx a közügyekben a "laikus" /profán/ 
tudást, a "hivatásos" vagy "szent" tudás elé helyezte.

A természeti-formális és a racionális-formális szervi 
jellegnek eltérő "alaki" sajátosságai vannak. A természeti- 
-formális a materiális viszonyok által meghatározott, a 
struktúrát kifejező forma. Pusztán formális szempontból ez 
"működés" /természeti-törvény/ alapján strukturalizálódó 
viszonyrendszer. A szerv egyetlen autoritást alkot, belsőleg 
tagolatlan / a részeknek nincs önálló autoritása/. Kifelé 
éles határai vannak, a külső behatásokkal szemben erős és 
egységes, belsőleg azonban instabil. E szervezet - cselekvésben 

magatartásban jut kifejezésre, ezért a "tagsági kör"
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meglehetősen bizonytalan. Tipikus normája a szokásnorma. 
Ennek a szervnek a deriációs létformája /diszfunkciója/ 
a diszorganizáció, atomizálódás.

A racionális-formális szerv alaki ismérveinek ki
indulási kategóriája az Írott /rögzített = tei’vező/ norma. 
A norma hozza létre a differenciált viszonyrendszert. 
Ennek megfelelően igen magastokú a belső tagoltság e szer
vezetekben. A szervezeteken belüli sok "határvonal” nehe
zíti a mobilitást, szoros státus-pozició rendszert épit 
ki. Az autoritás osztódik, minden szervezeti szint része
sedik valamilyen mértékig az autoritásból. E szervezettség 
velejárója a hatalom delegációja.

A vezető-struktura egyre személytelenebb. Az "ideális” 
racionális-formális szervezetben mindenki vezető és veze
tett. A vezetés tökéletes beszabályozására törekszenek.

A racionális-formális szervezet szemszögéből a "tag" 
csak személyiségének bizonyos szemléleteivel képez értéket. 
Ezért személyiséget "szétosztó" hatása van. Jellegzetes 
deviációja a normától való bürokratikus eltérés.

A szocialista társadalmi fejlődésben az egyes szervezeti 
alrendszerekben időszakonként más a természeti-formális 

és a racionális-formális szervi elemek aránya. A szocialis
ta forradalmak után igen erős volt a természeti-formális 
szerveken keresztül történő önszerveződés. Bizonyos szerve
zeti szektorokban /pl.biztonsági szervek/ azonban már ekkor 
megkezdődött a racionális-formális organizáció^ módszerek 
előtérbe állítása. A szocializmus építésének folyamatában a 
két fajta szervezési elv egymást váltogatva került előtérbe 
a természeti formális megtartva ideológiai elsődlegességét. 
A szocialista korporációs formák mellett az 1960-as évektől 
az európai szocialista országokban erősen előtérbe került 
a racionális-formális /igazgatási/ tipusu szervezés. Ez 

azonban - Marx tanítása szerint - csak átmenetet képezhet 
a szocialista korporációk /természeti-formális szervek/
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u,1 reneszánsza felé« A marxizmus sohasem adhatja fel azt 
az ideit, hogy a társadalom teljes önigazgató-rendszerré 
átalakulása a végső cél, s a racionális-formális oldal 
/igazgatás/ jelen fejlesztésének is ezt kell szolgálnia.
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