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Vladan Cetković műve az első, amely teljes egészében a bürokratizmus 
tárgyalásával foglalkozik. Ismerjük és tudjuk, mi a bürokratizmus, mivel 
a mindennapi életben találkozunk vele. Ez az ismeret azonban felüleles A 
teljes megismerés nem könnyű. A bürokratizmus ma egy összetett társadalmi 
jelenség. Ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk róla, ismernünk kell előző m e g 
jelenési formáját. 

Vladan Cetković is először a megjelenését, a kialakulását mutatja be, 
meghatározva a bürokratizmus fogalmát is. Végigkíséri a kapitalista társa
dalmi rendszeren, majd az etatizmus idején, és így eljut a mai bürokratiz
mushoz, amely fő témája a műnek. 

A könyv hét fejezetből áll a következő címekkel: bürokratizmus és tár
sadalmi viszony; etatizmus és bürokratizmus; a bürokratizmus társadalmi gyö
kerei; a bürokratizmus új megjelenési formája; bürokratizmus a gazdasági és 
politikai szervezetekben; a bürokratizmus fölülmúlása; a bürokratizmus és 
a szabadság között. 

Az utolsó fejezet külön értéke a könyvnek, de, sajnos, nincs elég bőven 
kidolgozva. A fejezetből egyébként látszik, hogy nem volt könnyű megkö
zelíteni a bürokratizmus témáját, mert több szemszögből kellett megvil lágí-
tani, hogy az értékelés minél pontosabb legyen. Például a szabadság o da
láról is meg kellett közelíteni a témát. „Az ember vágya ma az, hogy olyan 
társadalomban éljen, amelyben nincs bürokratizmus. Bürokratizmus-demo
krácia, szabadság-bürokratizmus, ember-bürokratizmus relációkon az e m 
bernek az a vágya, hogy megszabaduljon a gyámságtól, a közvetítés ől, az 
államhatalomtól, a hierarchiától, a pártoktól, az osztályoktól és a vállás'.ól. 
A tudat és a fogalom a szabad emberről a különböző társadalmi környezetek
ben különböző módon jelentkezik, de a mód és a társadalmi eszközök annyira 
különböznek, hogy néha jobban fenyegetik az ember szabadságát, mint ameny-
nyire elősegítik megvalósulását. (230. oldal). 

Vladan Cetković külön módszert dolgozott ki, amelynek segítségével 
munkája folyamán eredményhez jutott. A bürokratizmus társadalmi kate
gória, és függ a termelési viszonyoktól. Ha a lényegét fel akarjuk tárni, ismer-



nürik kell a termelési viszonyokat is, nem csak az államhatalmat, mint a 
bürokratizmus jelét, ahogyan azt az író is szem előtt tartotta. 

Fontos kiemelni még azt is, hogy a mai bürokratizmus a társadalmi és 
gazdasági funkciók terén eltér a kapitalizmusban jelentkező bürokratizmus
tól. A kapitalizmusban a bürokrácia a politikai és gazdasági hatalom hor
dozója és végrehajtója a tulajdonviszonyok alapján. A mai bürokratizmus funk
ciója más. „Társadalmunk mai fejlődésének fokán szükség van egy modern, 
vezető apparátusra szakkáderekkel, igazgatókkal, technikai vezetőkkel a gaz
daságban és egy szervezett társadalmi vezetőségre, mely egybehangolja a ter
melési viszonyokat. I lyen körülmények között a bürokrácia mint a társa
dalmi funkciók hordozója jelentkezik, elsősorban az igazgatásban, amely szük
séges a termelőerők mai fejlődéséhez. A bürokratizmusnak a munkásosztály 
részéve kell válnia, és nem szabad elkülönülnie." (126. oldal). Az író szerint ez 
úgy érhető el, ha elemezzük a társadalmi ellentéteket a bürokratizmus és a 
munkásosztály között és azokat az új társadalmi viszonyokat, amelyek a nemkí
vánt helyzetet eredményezték. Ezek után olyan termelési viszonyokat kell 
teremteni, ahol a közvetlen termelő munkája közvetlenül a szocializmus funk
ciója lesz, és ahol nem lesz szükség bürokratizmusra, mint olyanra, amely 
a termelök és a termelőeszközök közé áll, s erenőrzi a termelési fo'yamatokat 
a saját mércéje alapján. Ennek a megoldása közérdekű és napjainkban sokat 
vitatott dolog. 


