
köteleztetnék az Ország vagy egyébb út mellett 10 vagy 12 darab 
fát ültetni, s azokat továbbra is mívelni." 

1793-ban azonban még csak ennyit sem tudtak, mint azt, 
éppen á regnicoláris bizottság jegyzőkönyvei bizonyítják. De 
azért Mak Domonkos javaslatát mégis eltemették, a királyi 
jóváhagyás dacára. Bekövetkezett tehát az, amitől ő már, a kan
celláriához intézett, 1792 október 23-án kelt beadványában, fél t : 
„Sollte es nicht gefállig seyn auf diese art diese schule zu er-
richten, so darf ich mich weiter nicht kránken, oder mir jemals 
vorwürfe machen, als hátte ich die pflichten eines rechtschaf-
fenen bürgers nicht erfüllen wollen, denn da ich nebst vielen 
ungemáchlichkeiten auch all mein geld zum bestén meines vater-
landes opferte, tat ich wahrlich, was ich konnte". 

Ha kora nem is méltányolta, nekünk kötelességünk nevét 
emlékezetünkbe vésni, annál is inkább, mert ime magyar ember 
volt, aki a három'nagy idegen: Wiesner, Wilkens és Gilleaume 
előtt, e hazában, az erdészeti szakoktatás érdekében nemcsak 
lándzsát tört, hanem még áldozatokat is hozott. 

Racionalizálás és az erdőgazdaság 
Irta Kál lay Árpád 

I. 

A termelőüzemeket észszerűen berendezni, a munkát racio
nálisan végezni, ez a törekvés tulajdonképpen ősrégi időktől 
megvan. De az üzemvezetést, a munka végzését tudományos 
alapon álló rendszer szerint berendezni, racionalizálással jöve
delmezőbbé tenni, ez egészen új keletű törekvés. 

A racionalizálás az 1927. évi genfi nemzetközi kongresszus 
meghatározása szerint „mindazoknak a műszaki és gazdasági 
módszereknek az összefoglalása, melyek a legkisebb anyag- és 
munkaveszteség mellett a legnagyobb teljesítményt biztosítják, 
amelyekkel többet, jobban és olcsóbban lehet termelni, mint az 
eddigi módszerekkel". 

Bár a racionalizálás, tudományos üzemvezetés vagy Tay-
lor-rendszer külföldön már általánosan ismert, mégis mivel 



magyar nyelvű irodalma meglehetős szegény, talán nem lesz 
egészen érdektelen, mielőtt az erdőgazdaságnál való alkalma
zásának kérdéséről szólnánk, előbb röviden összefoglalni főbb 
elveit, külső megjelenésének formáját, gazdasági, szociális és 
nemzetgazdasági eredményeit. 

Minden munka elvégzésénél végső elemzésben kétféle mun
kát kell végezni: szellemi és fizikai munkát. A legerősebb, leg
durvább testi munkánál is jelentős szerep jut a szellemi mun
kának; és viszont az irodában dolgozó szellemi munkás is vé
gez valamelyes fizikai munkát is. í g y pl. a kubikusmunkánál, 
mely kifejezetten fizikai munka, egyáltalán nem közömbös, mi
lyen szerszámmal dolgozok, hogyan végzem a föld továbbvitelét 
stb., és a sok lehetséges közül a legmegfelelőbb „hogyan" ki
választása már kifejezetten szellemi munka, s hogy ennek a 
legmegfelelőbb kiválasztásnak a jelentősége az elért teljesít
ményben mérve mily óriási, azt a tudományos mérésekkel dol
gozó Taylor-rendszer bizonyítja. E rendszernek óriási jelentő
sége éppen abban van, hogy a testi és szellemi munka külön
választásának eddig közömbösnek tartott, de igazában óriási 
jelentőségét felismerte. Mivel minden ember annál a munká
nál érhet el legnagyobb eredményt, melyre képességeinél fogva 
leginkább megfelel, természetes, hogy valamely munka szellemi 
részét a tudományos eszközökkel dolgozó szellemi munkás job
ban tudja végezni, mint a fizikai munkás. A szellemi és testi 
munka különválasztása alapelve e rendszernek. Sőt azt lehet 
mondani, hogy a racionalizálás nem más, mint ennek a gondo
latnak gyakorlati keresztülvitele. 

E rendszer azzal, hogy az eddigi teljesen fizikainak tar
tott munkából kihámozta a szellemi munkát és annak végzé
sét szellemi munkásokra bízta, megnövelte a szellemi munká
sok'jelentőségét. Erre igen jellemző példa egy amerikai gép
gyár (Tábor Manufacturing Co. Philadelphia), melynél a Tay
lor-rendszer bevezetése előtt 10% volt a szellemi munkás, 
utána kb. 50% és ennek ellenére a gyár tiszta jövedelme a 
Taylor-rendszer bevezetésével két és félszeresre nőtt, bár a tu
lajdonképpeni produktív munkások száma csökkent. 

Igen fontos elve a tudományos üzemvezetés rendszerének 
az anyaggal és energiával való takarékoskodás. Ámbár mind-



kettő nagyon természetes valami, mégis bőséges tennivalója 
akad itt az új rendszernek. 

. Az anyaggal való takarékossághoz tartozik, hogy lehető
leg ne legyen hulladék, illetőleg a hulladék is értékesíttessék, 
hogy a nyersanyag mérete és milyensége megfeleljen a termei
vény kívánalmainak. Itt nem szabad elfelejteni, hogy a sok
szor jelentéktelennek látszó csekélység — nagy tömegű terme
lés mellett — a sokszoros ismétlődéssel igen jelentékennyé 
válhat. 

Igen nagy a fontossága a helyes ewer£rm-gazdálkodásnak 

is. Ide tartozik az a törekvés, hogy minden felesleges mozdulat 

kiküszöböltessék úgy az egyes ember munkájából, mint az 

anyag vagy termék szállításánál. E munka-, illetőleg energia
megtakarítások óriási jelentőségűek lehetnek. Különös fontos
sága van az emberi energiával való takarékosságnak, erre a 
Taylor-rendszer előtt semmi figyelemmel nem voltak. 

Bár a gépek előtérbe állítása nem tartozik a racionalizá
lás elveihez, mégis mivel a legrosszabb hatásfokkal dolgozó s 
így legdrágább gép fizikai munka végzésére az ember, ebből 
következik, hogy a fizikai munkát, ha tud rá a technika gépet 
szerkeszteni, géppel célszerűbb végeztetni. 

A takarékossággal összefügg a szabványosítás kérdése, 
vagyis a produktumelemeknek meghatározott alak és nagyság 
szerint való készítése, ami lehetővé teszi a produktumelemek
nek gyors és olcsó kicserélését, aminek főleg a gépészetben van 
nagy jelentősége. 

Közel áll a szabványosításhoz a tipizálás, mely szerint a 
gyártási termékeket azonos alakban állítják elő s ezek csupán 
nagyság szerint különböznek. A szabványosítás és tipizálás 
megvalósításához nem elegendő az egyes üzem, hanem csak a 
termelő üzemek csoportja hajthatja azt végre. 

Az energiával való takarékosságnak egy jellemző esetét 
látjuk az ú. n. folyamatos munkánál, mely azon elv megvalósí
tása, hogy a produktum előállítása közben a tovaszállítás mun
kájában energiatékozlás ne legyen. Vagyis a nyersanyag a kész
áruként való felhasználásáig, illetőleg a forgalomnak való át
adásáig lehetőleg rövid utat tegyen meg, s e rövid útja alatt a 
kellő helyen találkozzon a feldolgozást végző munkással, illető
leg munkagéppel. 



A folyamatos munkának legjellemzőbb példáját mutatják 
a Ford-féle zseniálisan megszervezett autógyárak, ahol a kü
lönböző nyersanyagok különböző helyekről elindulva, a bámu
latos összhangban álló munkások és munkagépek sorozata 
közt megdolgoztatnak, összeszereltetnek és tüneményes gyor
sasággal állnak elő az autók ezrei. 

Összefügg ezzel Fordnak az az elve, hogy a gyártmányait 
nemcsak előállítja, hanem az eladást is önmaga intézi, szintén 
zseniálisan megszervezett elárusítási hálózatával, s így a ter
melés közvetlenül kapcsolatban áll a fogyasztóközönséggel és 
független úgy a nyersanyagot, mint a készárut közvetítő ke
reskedelemtől. 

Mindezen elvekhez járul még, hogy a munkás, bár mun
kája sokszor igen hasonlatos egy apró gépalkatrész mecha
nikus munkájához, mégis sokkal emberibb és humánusabb el
bírálásban részesül, mint az más rendszereknél eddig általában 
történt. Ez a jobb bánásmód azonban nem mint jótékony aján
dék adatik meg a munkásnak, hanem ez természetszerűleg kö
vetkezik a racionalizálás egész szelleméből. Hogy minél nagyobb 
legyen a munkateljesítmény, -kell, hogy a munkás olyan fizikai 
és pszichológiai körülmények közé jusson, melyek mellett leg
többet tud teljesíteni. A kedvező fizikai körülményekhez tarto
zik mindannak nyújtása a munkás számára, amit a modern 
higiénia kíván. Itt annyira mennek, hogy tudományos vizsgá
latokkal állapítják meg minden munkánál azt a pihenési időt, 
ami kell ahhoz, hogy a munkás kifáradás nélkül dolgozhasson. 
Súlyt helyeznek rá, hogy ahol ez lehetséges, a munka menete 
meghatározott ritmus szerint folyjon, mert a ritmusos munká
nál sokkal lassabban következik be a fáradás. Irodában ülő 
szellemi munkásoknak kényelmes támlás- és karosszéket adnak, 
mert ez a szellemi munkánál a korai kimerülést megakadá
lyozza. S mindez nem a munkás kényelméért, hanem a nagyobb 
teljesítmény kedvéért történik. 

A kedvező pszichológiai körülményekhez tartozik, hogy 
mindenki oly munkakörben dolgozhasson, ahová hajlamai és 
képességei vonzzák, illetőleg amely munkakör képességeinek 
leginkább megfelel. A munkás hajlamai és képességei a mun
kábaállás előtt gondosan megvizsgáltatnak, főleg a különös ké
pességet igénylő állásoknál, mint soffőröknél, villamoskocsi-



vezetőknél stb. A felsorolt kedvező körülmények előmozdítják 
a munkás megelégedettségét, s mindezekhez járul még a régi 
viszonyokhoz képest jobb kereseti lehetőség, az egy-egy válla
lat munkásai közt előforduló ügyes-bajos dolgok igazságos el
intézése, az intrikák megszüntetése és a bizalom a munkaadó
val szemben. 

A Taylor-rendszer gyakorlati kivitele számára a pontos 
adatokat a nagy gonddal vezetett statisztika mellett, mely min
den racionalizáló munkának a kezdete, az idő- és mozgástanul
mányozás szolgáltatja. Ennek a lényege abban áll, hogy a kí
sérletezést végző mérnökök és irodák megfigyeléssel, fényké
pezéssel, mozifelvétellel, stopperórával, sőt a másodperc igen 
kis törtrészét is mérő „Gilberth-órával", a lehető legkisebb ele
meire bontják fel a munkás minden mozdulatát, külön-külön 
megvizsgálva az egyes elemek célszerűségét; és e vizsgálatok 
sorozatából megállapítják azt a módot, ahogyan a legkevesebb 
energiatékozlással, tehát a munkásra nézve legkevesebb fárad
sággal a legnagyobb munkateljesítményt lehet elérni. A munka 
végrehajtásának ez a legtökéletesebb módja az úgynevezett 
„normába", melyet a munkás kell hogy pontosan megtanuljon 
és kövessen. Különösen aprólékossággal vizsgáltatik meg a gépi 
és emberi munkán kívül minden felhasználandó anyag is, mi
nőségileg a megfelelés, mennyiségileg a takarékosság szem
pontjából, továbbá a különböző munkák végzésére szolgáló szer
számok legcélszerűbb alakja és anyaga is. Hogy mindezen vizs
gálatok milyen alapos és hosszadalmas kutatómunkát igényel
nek, szolgáljon itt például, hogy Taylor a lapátolás munkáját 
több évig, Gilberth a kőmívesmunkát hét esztendeig tanulmá
nyozta. 

A munka végzésében a cél : törekedni mindig tökéletesebb 
mód elérésére, amiből következik, hogy ezen rendszerben soha
sem lehetnek végleg megcsontosodott formák, hanem kifeje
zetten feladata e rendszernek az új fejlődési lehetőségeket ku
tatni és a jobb módszert a rosszabbal szemben azonnal alkal
mazni. Tehát a „normális" azt jelenti, hogy a tudományos meg
állapítások szerint jelenleg legjobbnak talált munkavégzési 
mód, mely mindig jobb az eddig használtaknál, de mégis lehet, 
hogy idővel még jobb módszert fog a kutatás találni. 

A Taylor-rendszer nézőpontjáról tekintve minden munka. 



bármilyen egyszerűnek lássék is az, szakmunka, tehát szak
tudást, igényel. E szakismereteket kutatja a racionalizálás, s 
kutatásainak végső eredményeképpen megállapított fogásokra, 
betanítja a munkást, aki é szaktudással, vagyis e fogások al
kalmazásával munkateljesítményét növeli. Ahol a termelési 
munka igen sok munkás közt oszlik meg, mint a fentebb már 
említett folyamatos munkánál, ott a szaktudás leegyszerűsödik 
egy-két fogásra, s így a legkomplikáltabb termelési munkát 
nem a régi értelemben vett „képzett szakmunkások" végzik, 
hanem egyszerű napszámosok, akik pár napi vagy pár órai 
tanítás és gyakorlat által alkalmaztatásuk kicsi kis területén 
szakmunkásokká válnak. 

A munka tényleges kivitele a különböző „funkciómeste
rek'" vezetése mellett történik, kiknek feladatuk mindent elkö
vetni a munkateljesítmény növelése érdekében. Ezek a „funk
ciómesterek" alapos szakképzettséggel bírnak azon speciális 
munkakörben, ahol alkalmaztatnak és felügyeleti hatáskörük 
inkább arra terjed ki, hogy a munkást a leghelyesebb munka
végzési módra megtanítsák, munkakiviteli hibáit kijavítsák, a 
produktumok minőségét már munkaközben is ellenőrizzék. 

Mivel minden lehető megtörténik a munkás teljesítményé
nek növelésére, ez a teljesítmény valóban mindig jelentékenyen 
nagyobb is, mint a régi rendszereknél, és e nagyobb teljesítő
képességből következik, hogy a produktum egységének terme
lési költsége csökken, de emellett még a munkás keresete is 
emelkedik. Feltétlenül hozzátartozik e rendszerhez, hogy az ol
csóbb termelés okozta megtakarítás bizonyos százaléka a mun
kás keresetét növelje. 

Maga a bérrendszer változó lehet. Az eddig kialakult bér
rendszerek közül mindegyik előfordulhat a maga helyén, így a 
napszám' vagy órabér, az akkordrendszer, a napszám vagy 
akkordbérrel kombinált prémiumrendszer. A racionalizálás 
hozott létre speciális bérrendszert is, az úgynevezett Taylor-
féle differenciális bérrendszert, mely bizonyos körülmények 
között legjobban beválik. 

Lássuk most röviden, milyen eredményeket tud a raciona
lizálás felmutatni. A gazdasági eredmény a különböző vállala
toknál természetesen különböző. A helyesen értelmezett és he-



Ívesen keresztülvitt racionalizálásnak mindig olcsóbb terme
lést kell eredményezni. 

Gilberth vezetése alatt a kőmívesmunkáknál óránkint 350 
darab téglát helyeztek el, míg azelőtt csak 120 darabot. Egy 
amerikai gépgyárban e rendszer bevezetése után 35 munkás 
végezte ugyanazt a munkát, amit addig 120. Link-Bert Co. 
Philadelphia a racionalizálás bevezetésével megkétszerezte ter
melését. A fentebb már említett amerikai gépgyár a Taylor-
rendszer alkalmazásával 1904-től 1910-ig tiszta jövedelmét 
kettő és félszeresre emelte. 

Ez a racionalizálással velejáró olcsóbb termelés, illetőleg 
tiszta nyereségszaporulat lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy 
a tiszta nyereségtöbbletnek bizonyos százalékával .emeljék a 
munkás keresetét, ami növeli a munkás bizalmát a rendszer és 
a munkaadó iránt, s ez viszont ismét odaadóbb munkát és na
gyobb teljesítményt biztosít a munkás részéről. A nagyobb 
kereset pedig biztosítja a munkásság szociális helyzetének ja
vulását. 

Amíg a világ legtöbb nagy ipari üzeme állandó harcot vív 
a szakszervezetek sztrájktörekvésével, addig Ford azt mondja, 
hogy amerikai vállalatainál a szakszervezetekkel még soha 
semmi összeütközése nem volt. A munkásság belátja és meg
érti, hogy nem a sztrájkra buzdító demagógia az igazi jótevője, 
hanem az a rendszer, mely megmutatja, hogy lehet kevesebb 
fáradsággal és mégis nagyobb munkateljesítménnyel a válla
lat jövedelmét és egyben a munkás keresetét is növelni. 

II. 

Ezek után az a kérdés merül fel, hol vannak a racionalizá
lásnak alkalmazási lehetőségei. A válasz csak ez lehet: Minde
nütt, ahol az ember munkát végez. Az egész rendszer a nagy
ipar területén született, s tagadhatatlan, hogy ezideig legin
kább a nagyiparban van otthon, de egészen bizonyos, hogy 
nemcsak az ipari, de másféle munkák sem végeztetnek oly tö
kéletesen, hogy azokat észszerűbben végeztetni, racionálisab
ban megszervezni ne volna lehetséges és szükséges. Beszélnek 
is a kereskedelem, az irodák, a közigazgatás, a mezőgazdáság, 
az erdészet, a közlekedésügy, szakoktatás, sőt a háztartások 



racionalizálásáról, és mindezen területeken több-kevesebb ered
ményt máris tudnak felmutatni. Egészen bizonyos, hogy a jövő 
gazdasági életének minden terén meg fog látszani a hatás, mit 
e rendszer okoz. > 

Az okszerű mezőgazdaságot, a racionalizálást a mezőgaz
daságban már nálunk is erősen propagálják. Ha igaz az, hogy 
minél extenzívebben, minél inkább őseredeti, kezdetleges for
májában folyik a munka valamely üzemben, annál több tere 
van ott a racionalizálásnak, — ha ez igaz, akkor a mezőgazda
ság mellett az erdőgazdaságban is nagy tere lesz. 

Akit a racionalizálás atyjának nevez, Taylor Frederik 
amerikai mérnök volt. A mérnökember pontos mérései, türel
mes számítgatásai kellettek ahhoz, hogy napfényre kerüljön 
az, amit addig senki sem tudott, hogy hol lehet a munka végzé
sében óriási értékeket megtakarítani. 

Ha most már a mezőgazdaságban keresztülvihető a racio
nalizálás, az erdészetnél méginkább kivihető lesz, hiszen itt 
kéznél van a mérnök. Minden erdőgazdaságot technikailag kép
zett erdőmérnök ve^et, aki műszerrel mér és logarléccel számol. 

Hogy az erdészetben milyen eredményeket lehet majd a 
tudományos üzemvezetés rendszerével elérni, nem hiszem hogy 
volna ember, aki erre csak megközelítően is biztos választ tudna 
ma adni. De ha a munkavégzés egyes területeit sorra vesszük, 
bizonyos, hogy egész sorát fogjuk találni az észszerű, praktikus 
újítási lehetőségeknek. Külföldön már folynak is az ilyen irányú 
kísérletezések. 

Egyik igen hálás terület a szerszámok kérdése, ami bizo
nyos mértékben összefügg a mezőgazdaság racionalizáló törek
véseivel, főleg az erdőművelés szerszámainak kérdésénél. Az 
erdő- és mezőgazdasági szerszámoknak rendkívül sok fajtája 
van használatban. Azt mondják, Olaszországban vagy ezerféle 
ekét használnak: ásó Németországban úgyszólván minden na
gyobb város környékén más és más típusú van használatban. 
Egészen bizonyos, hogy nem szerkeszthető oly szerszámtípus, 
mely minden helyen és időben egyformán jól megfelelne, de az 
is bizonyos, hogy Olaszország mezőgazdasági területeinek ra
cionális megműveléséhez semmi esetre sem kell 1000 féle típusú 
eke. A racionalizálás tudományának a feladata megállapítani, 
hogy mely munkákhoz milyen szerszámtípusokra van szükség. 



A kevés és legmegfelelőbb típus rendszere az egyes szerszám
mal elért nagyobb teljesítményen kívül azt az előnyt is nyújtja, 
hogy a kevesebb típus a nagyobb tömegű gyártás miatt olcsób
ban állítható elő. 

Az erdészeti szerszámoknál külföldön már folyik a racio
nalizálás munkája. í g y Monroy részletes tanulmány tárgyává 
tette a talajlazító ásók, az erdei ásó, a kemény- és puhafánál 
használt fejsze anyagát, alakját, méreteit, a szerszámok nye
lének alaki és méretbeli kivitelét és megállapít bizonyos nor
máltípusokat, melyeket a németországi erdőgazdasági viszo
nyokra nézve legmegfelelőbbeknek tart. Az általa ajánlott ta
lajlazító ásókkal állítólag kétszer akkora munkateljesítményt 
lehet elérni, mint az eddigi szerszámokkal. 

A fadöntés szerszámai közül a már említett fejszén kívül 
megvizsgálandók volnának a többi eszközök is, főképpen a fű
részek. Néhány külföldi gyár a fadöntő kézi fűrészek helyett 
motorikus fűrésztípusokat próbál gyártani és terjeszteni. 
Eddig azonban Magyarországon — tudtommal — sehol sem vál
tak be. A közel múltban is láttunk ilyen benzinmotoros döntő
fűrész-bemutatót, mely azonban kudarccal végződött. A fen
tebb kifejtett okoknál fogva fizikai munkára általában a gépi 
munka olcsóbb az emberi kézi munkánál, ha megfelelő módon 
alkalmazható. A gondolat tehát föltétlenül helyes, csak az a 
kérdés, tud-e ma a technika olyan gépi fűrészt alkotni, mely az 
erdei favágásnál kedvező hatásfokkal dolgozik. Valószínű, 
hogy fog tudni. 

Az erdészeti eszközöknek egy másik megjavítandó csoport
ját a szállító eszközök alkotják. Ez a terület ismét keresztező
dik a mezőgazdasággal. A közelítő taligák, kézi szánok, szeke
rek, kocsik, szánkók, iparvasúti kocsik mind szerepelnek a 
mezőgazdaságban is, úgyhogy ezek racionalizálása a mezőgaz
dasággal karöltve volna végezhető. A legcélszerűbb típus kike
resése itt különösen nagyfontosságú, mert a szállítási költségek 
minden erdőgazdaságban igen számottevők, s ha a célszerűbb 
kocsiszerkezettel sikerül az eddigi 1.5 ürm. helyett két ürm.-t 
felrakni, a fuvarozás egységára érzékenyen csökken, s a szál
lítási összkiadás jelentékenyen esik, és amellett a munkás ke
resete is emelhető. 



Természetes, a szerszámok és eszközök célszerűbbé tétele 
kiterjesztendő minden egyéb szerszámra és eszközre is, az er
dei vasutak pályafenntartó szerszámaitól a mérőműszerekig 
és irodai felszerelésig. 

Egy másik igen fontos és nagy terület a racionalizálás ré
szére a legkülönfélébb erdészeti munkák végrehajtása. Igaz, 
hogy az erdőgazdaság munkái sok tekintetben más természe
tűek, mint az ipar munkái, mégis bizonyosra vesszük, hogy 
igen jelentős leszi az a megtakarítás, amit az erdőgazdasági ra
cionalizálás e téren el fog érni. 

Bár itt a racionalizáló kutatás még a kezdet kezdetén van, 
mégis azok megnyugtatására, akik már eleve bizalmatlankodva 
fogadják az erdőgazdasági munkák racionalizálásának szándé
kát, felemlítem a német Bergknecht e téren elért eredményeit. 
80 éves erdeifenyőállomány favágómunkáinál végzett gondos 
és eredményes kutatást. Mint azt az ipari munkáknál is szo
kás, felbontotta a munkát a legkisebb elemeire, ezeket külön 
vizsgálat tárgyává tette és mindeniken javítást végzett. í gy 
pl. megállapította, hogy a már megjelölt és kivágandó törzsek 
folytatólagos felkeresése és megközelítése sokkal könnyebben, 
kevesebb folyóméternyi járkálással, tehát kevesebb haszonta
lan '„üresjárat tal" végezhető, ha a kivágandó törzsek jelölése 
messziről és két oldalról jól látható, mint az egy oldalról és 
rosszul látható jelölésnél. Az elérhető megtakarítás e részlet
munkánál a megtett úthosszban mérve 20%-nyi is lehet. A le
döntött és rönknek meghagyandó törzsek feldolgozásánál a 
racionalizális munkabeosztással elért Bergknecht több mint 
30%-nyi üres járatmegtakarítást. És így tovább a munka többi 
részleténél is, mindarra figyelemmel lévén, amit a tudományos 
üzemvezetés kíván. És mindezekkel 1925-től 1928-ig tartó ala
pos munkával azt érte el, hogy a favágómunkása 30%-kal töb
bet tud teljesíteni ugyanazon idő alatt. 

Ez csak egy a sok előforduló erdészeti munka közül, és a 
többinél is hasonló eredmény várható. í g y a félgyártmány
készítés, csemetekerti, erdősítési, erdőápolási, műszaki, építke
zési munkáknál, melyek mellett különös fontosságúnak látszik 
a szállítási munkák racionalizálása. Ide tartoznak a már emlí
tett szállítóeszközök legcélszerűbb típusainak megállapításán 
kívül az útépítések, mint a szállítási költségek csökkentésének 



eszközei, továbbá a legelőnyösebb közelítési, fel- és leterhelési, 
lejtőn való fékezési módok, az iparvasút melletti erdei farako-
dók legcélszerűbb berendezése stb., mind bőséges anyagot szol
gáltatnak a racionalizáló kutatásnak. 

De racionalizálandók nemcsak a fizikai, hanem a szellemi 
munkák is. í gy a tulajdonképpeni mérnöki munkák, továbbá az 
erdőgazdaságok belső adminisztrációi, könyvelése stb. Csak 
példaként említjük meg, hogy a mérnöki munkát megkönnyít-
hetjük, tehát a teljesítményt növelhetjük azon modern mérő
műszerekkel, hol egy állásból minden leolvasható s így fölös
leges a műszer körül való ide-oda járkálás. 

Az adminisztrációs irodai munkáknál teljesen észszerűt-
ien, hogy a másolási munkákat is erdőmérnök végezze, holott 
azt bármelyik jóírású vagy gépírásra betanított erdőőr sokkal 
olcsóbban elvégezheti. Az erdőmérnöknek mérnöki, tervező, 
irányító és órganizáló, tehát szellemi munkát kell végezni, ami 
nem várható tőle, ha munkaenergiája haszontalanságokra fe-
cséreltetik. Nehéz elhinni, hogy a mi viszonyaink közt volna 
oly erdőmérnöki állás, hol az említett szellemi munkából ne 
akadna bőségesen a mérnök számára, amely munkákkal na
gyobb hasznot hajthat az erdőgazdaságnak, mint pl. bérjegy
zékmásolással. Ha mégis volna ilyen állás, úgy ott az erdőmér
nök fölösleges, megfelel egy sokkal olcsóbb irnok is. 

A könyvelésnek modern és gazdaságos módjait már ná
lunk is erősen propagálják, mely módszerek azzal, hogy több 
munkamenetet összevonnak egy munkamenetté és egyéb prak
tikus fogásokkal valóban könnyebben végezhetővé s így olcsóbbá 
és amellett áttekinthetőbbé teszik a könyvelést. 

Általában minden előfordulható munkát a racionalizálás 
kell hogy irányítson. És az egyes munkák racionalizálása mel
lett legalább ugyanolyan fontosságú az egyes munkák egymás
hoz való viszonyának tervszerű organizálása. 

A legtökéletesebben racionalizált Ford-féle üzemeknél azt 
látjuk, hogy nemcsak a termelés szövevényes menete van a leg
apróbb részletekig organizálva, hanem az értékesítés is. Való
ban az értékesítés észszerű foganatosítása egymagában fonto-
sabb lehet, mint a munkák egész sorozatának a tudományos 
üzemvezetés szerinti berendezése. A racionalizálás hosszú évek 



sorának munkájával ér el akkora jövedelemszaporulatot, 
amekkorát egy j ó értékesítéssel azonnal el lehet érni. Annál 
inkább kell csodálkozni, ha azt látjuk, hogy még ma is vannak 
oly erdőgazdaságok, hol a fát tövön adják el, holott van kellő 
erdőtiszti és segédszemélyzetük, kikkel házilag végezve a ter
melést, egész biztosan jobb értékesítést érhetnének el. 

A tudományos üzemvezetést a jövő erdőmérnökeivel, de 
az erdészeti altisztekkel is a szakoktatás feladata lesz már az 
iskolában megismertetni. Tehát ennek a tudománynak az erdő
mérnöki főiskolán is feltétlenül kell tanszéket kapnia. De ez ta
lán ma még nem időszerű. Hiszen az erdőgazdasági racionali
zálás tudománya még csak embriókorát éli, bár igen valószínű, 
hogy ez hamarabb fog kifejlődni, mint ahogy a többi tudomá
nyok fejlődtek. 

A z erdészeti racionalizálás gyakorlati megvalósításához 
feltétlenül szükséges egy speciális racionalizáló intézet felállí
tása. Enélkül az egész kérdés megoldása elképzelhetetlen. Kül
földön már van is ilyen intézet. 

Mint már említve volt. a racionalizálás legtöbbször hossza
dalmas és körülményes kísérletező munkásságot igényel, s eh
hez szakképzett személyzet, megfelelő terület és felszerelés, 
szóval pénz kell. Amíg a Ford-üzemek óriási arányai következ
tében egész sereg ilyen, racianolizálással foglalkozó mérnököt 
tarthatnak, hiszen autónkint egy centnyi megtakarítás évente 
12.000 dollárt jelent, addig ma még nem tudjuk, hogy a magyar 
erdőgazdaságok között hány van olyan, vagy egyáltalán van-e, 
mely az elérendő megtakarításból tisztán racionalizálással fog
lalkozó mérnököt is el tud tartani. Mondjuk,' 'hogy egy sincs. Ez 
viszont nem lehet ok rá, hogy pusztán ezért, az erdőgazdaságok 
lemondjanak a jövedelemszaporulatról. ' 

Hogy ez a jövedelemszaporulat valójában mekkora lehet, 
erre nézve jóslásokba bocsátkozni ma még teljesen észszerűt
len volna. Függ attól, hogy mi volt eddig az egyes erdőgazda
ságok tiszta jövedelme és hogy az összes eddigi kiadásoknak 
hány százalékát lehet majd a racionalizálással megtakarítani. 
A z alábbi összeállítás azt mutatja, hogy ha az eddigi tiszta j ö 
vedelem az eddigi összes kiadásoknak 5—100%-át tette ki és a 
racionalizálásnak sikerül az összes eddigi kiadás 1%-át meg-



takarítani, akkor az elért jövedelemszaporulat hány százalékát 
teszi ki az eddigi tiszta jövedelemnek. 

Ha a tiszta jövede- és a megtakarítás úgy a jövedelemsza-
lem az összkiadás- az összkiadásnak porulat az eddigi j ó 

nak %-a %-a, vedelem %-ával nő. 

5 . . . . . . 1 20 
10 1 10 
20 1 5 
30 1 . . . . . . 3.3 
40 1 2.5 
50 1 2 
60 1 1-7 
70 . . . . . . 1 13 

100 . . . . . . 1 1 

Ha most a megtakarítás az összes kiadásnak nem egy %-a, 
hanem 2, 3, . . . n %-a, úgy a jövedelemszaporulat is az itt fel
tüntetett %-nak 2, 3, . . . n-szerese. Semmi biztos adatot nem 
ismerünk, hogy hazai erdőgazdaságainkban az összkiadásnak 
hány %-át teheti ki a tiszti jövedelem, de ha van olyan, ahol 
csak 10%-át teszi ki és ha racionalizálással sikerül az összes ki
adásból 10%-ot megtakarítani, úgy a tiszta jövedelem duplá
jára emelkedik, ha 20%-ot, úgy négyszeresére. De ha nem ilyen 
nagy, hanem csak 5—10%-nyi a jövedelemszaporulat évente, 
akkor is érdemes a kérdéssel komolyan foglalkozni. 

Ha tehát, mint fentebb ki van fejtve, az egyes magángaz
daságok nem tudnak külön erdőmérnököt tartani racionalizá
lási kísérletezésre, úgy e célra egy központi szervet kell felállí
tani. De ilyen központi szerv felállítását az egyes magángazda
ságok racionalizáló munkássága mellett egyéb okok is szüksé
gessé teszik. Csak egy példát említünk. A z egyes cégek az álta
luk ajánlott racionális könyvelési módszerek mellett elérhető 
munkamegtakarítást 70—80%-ra teszik. Ez valószínűleg túl -
magas és valójában elérhetetlen. Ez azt mutatja, hogy a racio
nalizálás komoly eszközei az üzleti élet reklámai közt elveszítik 
tudományos komolyságukat, s így a gazdaságok megfelelő 
altruista, tudományos intézmény irányítása nélkül könnyen el
veszíthetik bizalmukat a racionalizálásban, már pedig a racio-



nalizálás minél intenzívebb keresztülvitele nemcsak magángaz
dasági, de nemzetgazdasági érdek is. 

A felállítandó racionalizáló intézmény feladatait röviden a 
következőkben gondoljuk összefoglalni: a hazai és külföldi iro
dalom állandó szemmeltartása, állandó kapcsolat fenntartása az 
összes külföldi és hazai racionalizáló intézetekkel, önálló racio
nalizáló kutatások folytatása megfelelő területen, magángazda
ságok ily irányú munkásságának szellemi irányítása, eredmé
nyeinek felülvizsgálata és terjesztése, a racionalizálás általá
nos propagálása. 

Amennyiben ilyen önálló racionalizáló intézet felállítása 
pillanatnyilag megoldhatatlan, átmenetileg talán a már meglevő 
Erdészeti Kísérleti Állomás kebelében lehetne egy külön racio
nalizáló osztályt felállítani, mely fokozatosan továbbfejlesz
tendő volna. 

A racionalizálás óriási jelentőségűnek ígérkező egész kér
désén áttekintve, rendkívül csodálatosnak látszik, hogy ma, 
amikor a legkülönfélébb exakt tudományok oly magas fejlett
ségi fokon állanak, a leggyakorlatibb ismeretkör, a munkavég
zés tudománya még gyermekkorát éli. A szellemi munkát végző 
ember évezredeken keresztül mélyítette a matematikai tudá
sát, halomra döntötte a filozófiai rendszereket, kutatta a lelki, 
fizikai, fiziológiai törvényeket, gyártotta az emberi életet sza
bályozó törvényeket és jogszabályokat, és nem jutott eszébe, 
hogy tudományos megfigyelés tárgyává tegye a lapátoló mun
kás munkáját s a munkavégzést rendszeres tudományos kuta
tással tökéletesítse. De hát ki sejtette, hogy ezzel szédületes 
energia-, anyag- és értéktömegek mennek veszendőbe. Ma már 
sejti az ember. Még nem látja tisztán, de már sejti. Aki sejti, 
gyorsan cselekedni készül. Az összes európai államok már mun
kában vannak. Mussolini azt mondta az 1927. évi római kong
resszuson, hogy az olasz ipar a racionalizálás kellő időben való 
bevezetésének köszönheti, hogy a nemzetközi versenyben meg
tartotta, sőt emelte helyzetét. A nemzetek versenye megindult. 
A futás kötelező. Induljunk, hogy le ne maradjunk. 
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roy: Taylorsystem und Psychotechnik in der Forstwirtschaftf; Berg
knecht: Die Organisation der Arbeit auf Grund der Zeitstudie; Gilberth-
Colin Ross: Das ABC der wissenschaftlichen Betriebsführung. 


