
Az adatokból megállapítottuk a következőket. 

A kotorékokban talált állatok jelentős része az apróvadállományból ke
rült ki, mégpedig évente: 43,8%—55,3%-ban. A zsákmányolt állatok válto
zatossága elképesztő, szinte válogatás nélküli, de a domináns fajok minden 
évben, minden területen ugyanazok. (Nem vizsgáltuk a növényi maradvá
nyokat — gyümölcsök stb. —, mert alig találtunk, és azt a róka csemege
ként rögtön megeszi, szaporulatának nagyon elvétve visz belőle.) Semmiféle 
állat nincs biztonságban a rókától, amelyet nagyság, méret alapján el tud 
fogni. Nem számít a zsákmányállat életmódja, az élőhelye, gyorsasága, vagy 
lassúsága, mozgásmódja. 

A feltárt rókakotorékokban talált állatok darabszámának határértékei: 
0,2—2,47 db felnőtt róka. 1,7—4,2 db rókaszaporulat. Egy darab felnőtt ró
kára 2,6—4,8 db mezei nyúl, 4,8—6,5 db fácán, 0,36—0,42 db fogoly jutott 
zsákmányállatként. A rágcsálóknál 3,1—9,9 db, míg a házi baromfinál 2,08— 
3,5 db között mozgott a hasonló adat. Az apróvad viszonyszámok a fogoly 
kivételével meghaladják a rágcsálók és a házi baromfi zsákmányállat arány
számait. 

Feltűnően magas a fácánok száma, egy felnőtt rókára vetített és abszolút 
mennyisége is. Magas a rókaszaporulat mennyisége és az egy felnőtt rókára 
számított darabszáma is, mégpedig 6,5—8,75 db. 

Az 1981., 1983—1985. évben megtalált összes felnőtt rókát alapul véve, 182 
db felnőtt róka, 976 db fácánt zsákmányolt. Megközelítőleg egy hónapi zsák
mánynak lehet ezt elfogadni. Az átlagok alapján 874—1183 db fácánt lehet 
számolni és csak a gázosítás után feltárt, az elgázosított kotorékok átlago
san véve 15%-ában. Ugyanezen adatokat az összesen elgázosított kotorékok-
ra és egy esztendőre számítva, elképesztő számot kapunk: 69 920 db és 
94 640 db közötti elpusztított fácán mennyiséget kapunk. A Pest megyében 
elpusztított 2528 db rókaX52 hét pedig 131 465 db zsákmányolt fácánt jelen
tene. Bármelyik számot is veszem alapul, mindenki számára elgondolkod
tató, még ha nem is tudtuk egyenként megszámolni az elfogott, elfogyasztott 
fácánokat. 

A több évi adatsorból további számításokat lehet végezni, de azt minden
képpen megállapíthatjuk, hogy valóban a róka az apróvad elsőszámú köz
ellensége, valamint igaz az írásunk első mondataiban leírt feltételezés, mely 
szerint igen sok fácánt pusztít el a róka, hetente egyet bizonyosan. Ebben 
a feltételezésben a vadőrök szerint egyetlen hiba van, hogy az élő róka he
tente nem egy darab, hanem több fácánt is elpusztít. 

AZ ERDŐMÉRNÖK-KUTATÁSRÓL 

A magyar műszaki értelmiség helyzetéről, társadalmi mobilitásáról, élet- és 
munkakörülményeiről még pontos, tudományosan feldolgozott képpel nem 
rendelkezünk. Ez megnehezíti a műszaki értelmiség érdekképviseletét, élet-
és munkakörülményeinek javítását, a mérnöki munka feltérképezését. Mind
ezeket figyelembe véve döntöttek úgy, hogy Országos Középtávú Kutatási 
Fejlesztési Terv (KKFT) keretében átfogó, a műszaki értelmiség egészét érintő 
kutatás feltételeit biztosítják. A z 1980—1985-ös években a gépész-, építő- és 
bányamérnökök országos vizsgálatára került sor. Ma már e három mérnök
szakról részletes, tudományosan feldolgozott anyag áll rendelkezésünkre. Az 
1986—1990. években pedig az építész-, kohó-, a villamos-, a vegyész-, az ag
rárműszaki, valamint az erdőmérnökök felmérésére kerül sor. 

A kérdőíves felvételek elkészültek és 319 erdőmérnökhöz juttattuk el kérdő
ívünket, valamint az OEE főtitkárának és az illetékes szakbizottság vezető
jének együttes levelét. Ugyanis csak ez a kutatás adhat pontos, szubjektívu-



moktól, egyéni felfogástól mentes képet az erdőmérnökökről. Az Országos 
Erdészeti Egyesület szociálpolitikai (szociológiai) bizottsága 87 erdőménökkel 
készített interjút. A megkérdezettek a következő kérdésekre adtak választ: 

— szülői, családi háttér, 
— miért választotta az erdőmérnöki pályát, 
— szakmai pályafutás, 
— hogyan látja az erdészet eredményeit és problémáit, 
— milyen az erdőmérnökök társadalmi és anyagi megbecsülése, 
— milyen tervei vannak. 
Az interjúválaszt adók csupán egynegyede fejtette ki részletesen vélemé

nyét. Háromnegyed részük rendkívül röviden felelt a feltett kérdésekre. 
Mindezek ellenére értékelhető anyagot kaptunk. Megkezdtük az interjúk fel
dolgozását. E rövid cikkben három kérdésre gyűjtöttük ki a beérkezett vá
laszokat. Mégpedig: 

— Milyen az erdőmémökök szülő, családi háttere, mobilitása. 
— Miért választotta az erdőmérnöki pályát. 

— Amennyiben újra kezdené életét, az erdőmérnöki pályát választaná-e. 

Az erdőmérnökök integrációs mobilitása 
Itt arra a kérdésre kaphatunk választ, hogy az erdőmérnökök milyen csa

ládokból kapják utánpótlásukat. Mielőtt az interjúk tapasztalatait összefog
lalnánk, szükséges egy kérdésre külön is rámutatni. Az elmúlt évtizedekben 
olyan szemlélet és gyakorlat alakult ki, amely sürgette a társadalmi mobili
tást, s nem tartotta helyesnek, ha az egyes szakterületeken a fiatalok az apák 
foglalkozását követik. Gyakran elhangzott megfogalmazásban: „helytelen, ha 
szakterületüket egyes társadalmi csoportok kisajátítják". Ez a szemlélet nem 
vette figyelembe azt a tényt, hogy a fiatalok mindenekelőtt a családjukból 
hozzák műveltségük alapját, azokat a készségéket, képességeket, amelyek 
egész életpályájukat meghatározzák. 

Mintánkba került 87 erdőmérnök közül 25 fő származik erdőmérnök, il
letve erdészcsaládból, vagyis 28,7 százalék. Az erdészet elkerülte azt a buktatót 
és leépülést, amely hazánkban az 50-es és 60-as években a legtöbb szakmát 
utolérte. Ez a kontinuitást, a folyamatosságot biztosította. Ezt a erdész
családokból származó erdőmérnökök természetesnek tekintik. Az interjúk 
egyik érdkessége, hogy a szakma hagyományozódásának fontosságát egy első
generációs erdőmérnök fogalmazta meg klasszikus tömörséggel: „egy ilyen 
nagyságrendű természeti erőforrással hosszú távon gazdálkodó ágazatot csak 
tradicionálisan és — tartós értéknormán nyugvó — elismert társadalmi presz
tízsű szakember-gárda tud a jövőnek szolgálni". 

A másik nagy csoportot — 18 főt — a paraszti származású erdőmérnökök 
adják. Bár ezek is nem egy esetben megjegyzik, hogy erdővel körülvett fal
vakban születtek, s szüleik nemegyszer dolgoztak az erdészetnél mint erdei 
munkások. Hat fő pedagóguscsaládból érkezett. Öt főnek volt mérnök — 
nem erdőmérnök — az édesapja. Az egyéb értelmiség csoportjába nyolc fő 
került, ezek közel fele papi családból származik. Iparoscsaládból származik 
kettő fő, gyári munkáscsaládból szintén kettő. Az „egyéb" csoportba kerülők 
között találunk kereskedőszülőket, éppen úgy, mint vasutasokat. 

Miért választotta az erdőmérnöki pályát? 

E kérdést mindenki fontosnak, személyes indíttatásúnak érezte, s csupán 
két fő nem adott erre választ. Itt meghatározó szerepet kap „a természet sze-



retete". A megfogalmazásba kerülhettek árnyalatnyi különbségek (pl. a „sza
bad levegő"), de lényegében a legtöbb erdőmérnök, szám szerint 37 fő ezzel 
indokolta pályaválasztását (42,5%). Második helyre a „családi háttér" került, 
igazolva azt az előzőekben már érintett kérdést, hogy a családból hozott kész
ségek és képességek az egész élet során, s így a pályaválasztásnál is meg
határozó szerepet kapnak. Viszonylag sokan hivatkoztak — szám szerint 11-
en — a „szaktárgyak" szeretetére. Itt többen is kiemelték a biológiát. Jelentős 
még a pályaválasztásnál a rokonok, ismerősök befolyása, amely mintegy köz
vetítője az erdész szakma szeretetének. Az egyéb válaszok — pl. nyári munka 
— csupán tovább motiválják a pályaválasztást. 

Amennyiben újra kezdené életpályáját, az erdőmérnöki pályát választaná-e? 

Egyetlen kérdésünkre sem kaptunk annyire egységes választ, mint a fen
tire. Hatvanhat fő — vagyis 75,9% — egyértelműen igennel válaszolt. Ez 
rendkívül magas szakmai elhivatottságra utal! A megkérdezettek — mint az 
a további kérdésekre adott válaszaikból kitűnik — világosan látják szakmá
juk problémáit, nehézségeit. Sőt a szellemi, a mérnöki és ezen belül az erdőmér
nöki munka nem kellő társadalmi megbecsülését, az anyagi elismerés nem 
kielégítő voltát. Mindezek ellenére egyértelműen igennel válaszoltak kérdé
sünkre. Négy személy úgy válaszolt, hogy „nem tudja", illetve „nem biztos". 
Nyolcan nem adtak e kérdésünkre választ, s csupán kilenc fő válaszolt egy
értelműen nemmel. Ha csupán statisztikai szempontból vizsgálnánk a kér
dést, talán elegendő is volna ennyit mondani, s a kilenc nemmel válaszolót 
figyelmen kívül hagyni. Emellett szólna az is, hogy itt nem reprezentatív 
felmérésről van szó, csupán véletlenül kiválasztott személyekről. Mégsem 
mehetünk el a kilenc „nem"-mel válaszoló mellett, mert bizonyos problémákra 
még e szűk keretben is felhívja a figyelmet. A „nem"-mel válaszolók több 
mint fele nő. Ami számunkra meglepetés, hogy még olyan erdőmérnöknők 
is akadnak közöttük, akik többgenerációs erdőmérnökcsaládból származnak. 
Ebből arra következtethetünk, a nők e pályán nehezen találják meg helyüket. 
Természetesen ennek okaira csak az országos kérdőíves vizsgálat adhat vá
laszt. 

Fel kell vetünk a nem-mel válaszolók miatt még egy kérdést. Tekinthetnénk 
ezt jelentéktelennek, vagy véletlennek, elhanyagolhatónak. Mégis úgy érez
zük, e válaszok között több van, mint a pálya elutasítása. A számuk is kicsi. 
Mindössze két főről van szó. Két olyan erdőmérnökről, aki számítástechniká
val foglalkozik. De az a tény, hogy mindkét számítástechnikával foglalkozó 
erdőmérnök azzal válaszolt, hogy nem választaná még egyszer az erdőmérnöki 
pályát, elgondolkodtató. Válaszukat — többé-kevésbé — meg is indokolják. 
Úgy ítélik meg, hogy a számítástechnika nem képes behatolni e szakterületre. 
A szakma túlságosan „hagyományos". Nem elég érzékeny az újra. De meg
fogalmazzák aggodalmukat is. Egyben féltik is a szakmát, hogy lemaradhat 
a műszaki fejlődésben. 

Minden probléma ellenére, az interjúkra adott válaszok eddigi feldolgozása 
során egy hivatását, az erdőt szerető, a problémákat ismerő mérnökszak 
véleményével ismerkedtünk meg. A többi kérdések feldolgozása minden bi
zonnyal tovább gazdagítják ismereteinket az erdőmérnökökről. 

Dr. Csötönyi József, dr. Tóth Árpád 


