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Tisztelt Leipold Árpád Úr!
Meg kell vallanom, hogy nehezen

szántam el magam e sorok írására, mert
szent meggyôzôdésem az, hogy a médiá-
kon keresztül folytatott viták résztvevôi
„kiforrott állásponttal” rendelkeznek és ál-
láspontjukon nem hajlandók változtatni.

Hogy mégis megteszem, arra az Erdé-
szeti Lapok 2000. évi júniusi száma köte-
lez – mint a Napkori Erdôgazdák Szövet-
kezetének elnökét –, mivel Ön „A vadas-
kertekrôl másképpen” címû cikkében
bennünket, mint Ön által negatívan meg-
ítélteket citált az olvasók elé, vélemé-
nyem szerint alapos tájékozódás nélkül.
„Ez az eset (ami biztos nem egyedül-

álló) azért is kirívó, mert köztudomású,
hogy új erdôk telepítésére és ezek tá-
mogatására nincs elegendô keret, itt pe-
dig öncélú, kétes értékû vadászati léte-
sítmény kapott nagy összegû állami tá-
mogatást.” (Idézet a cikkbôl.)

Ön egy nagy tudású, tisztességes
kort megélt, Németországban élô, jó
szándékúnak ismert erdészeti szakem-
ber. Aki ezt Önrôl állította, annak sza-
vait én nem vonom kétségbe.

Ezen bevezetés után engedje meg,
hogy konkrétan rátérjek a cikkben fog-
laltakra.

Ön Katona József után szabadon idéz
a cikk bevezetôjében. Én ehhez nem ér-
zek elég tudást magamban, de talán jól
gondolom, hogy a forrást a Bánk bánból
merítette, és ebbôl szeretnék idézni:
„A jó merániak legszebb lovon
ficánkolódnak, – tegnap egy kesely,
ma szürke, holnap egy fakó: – nekünk
feleség s porontyainkat kell befogni,
ha veszni éhen nem kívánkozunk.
...Szép földeinkbôl vadászni berkeket
csinálnak, a-hová nekünk belépni
sem szabad;
s ha egy beteg feleség, vagy egy szegény
himlôs gyerek megkívánván, lesujtunk
egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek;
és aki száz meg százezret rabol,
bírája lészen annak, akit a
szükség garast rabolni kényszerített.”
Ezeket a szavakat Katona József 1814-

ben adta Tiborc szájába, hogy mondja el
Bánknak az Úr 1213-ik esztendejében.

Rábízom mindenkire, hogy e sorok-
ból mit tart ma aktuálisnak.

Magam és a szövetkezet közel hétszáz
tagja talán azt, hogy az Európa felé veze-
tô felzárkózásban lemaradásunk még

mindig óriási, ha hiszi, ha nem, még min-
dig van, aki vidékünkön kézzel veti el a
mindennapi kenyérre valóját. Önöknél
ma a kocsijukat váltogatják az emberek
úgy, mint hajdan a merániak a lovaikat.

Az 1996. évi LV. törvény a vadászati
jogot, mint vagyonértékû jogot, a föld-
tulajdonjoghoz kötötte, és ezen jogunk-
kal élve Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében egyedülállóan az Apagy-Nap-
kor Községi Földtulajdonosi Közösség
társult formában önállóan gyakorolja.

Ezen közösség megbízásából vadá-
szatra jogosult a Napkori Erdôgazdák
Szövetkezete. A szövetkezet a vadásza-
tot, mint a földhasznosítás egyik lehet-
séges módját, folytatja a földtulajdono-
sok megelégedésére.

Lehet, hogy Önnek van igaza abban,
hogy vadaskertünkkel nem aranybányát
csináltunk, de azt elhiheti, hogy aranye-
ret sokan kaptunk a kemény munkától.
Valóban nehezen gyógyul, és az erôfe-
szítésektôl újra meg újra kiújul.

Ezért örültünk az említett vadászati
törvénynek, mely a mi kezünkbe adta a
lehetôséget (bár ez akkor nem ment
könnyen, ez külön történet, mely szin-
tén megérne egy pár oldalt, de ma már
nem siránkozunk), hogy „földeinkbôl”
vadászkertet csinálhassunk.

Ezt a hatóságok nagyon komoly fel-
tételekhez szabták, melyek teljesülését
rendszeresen ellenôrzik.

Sok szakmai vitán vettem részt, ahol
az erdészeti ágazaton belül elôirányzott
szûkös költségvetési támogatást sokan
bírálták, egyes területekre biztosított
forrást szükségtelennek tartottak.

Ezzel szemben én azt javaslom – Ön-
nek is –, hogy ne azért emelje fel a szavát,
mert mások kapnak, hanem azért, mert az
Ön által szükségesnek tartott terület nem.

Tisztelt Leipold Úr, higgye el, hogy a
földhasznosítás jelentôs területe a vadgaz-
dálkodás, ezen belül nagy jelentôsége van
és valószínûleg lesz a vadaskerteknek.

Természetesen csak akkor, ha ez má-
sok érdekeit nem sérti, és ha ezen tevé-
kenység iránt van fizetôképes kereslet. Ma
mi úgy látjuk, hogy az erdôgazdálkodás, a
szántóföldi növénytermesztés jövedelme-
zôsége igen csekély, és sokszor nagyon
komoly értékesítési gondok jelentkeznek.
Ezzel szemben hat arab vadász hat órai
kertben való tartózkodása után hét vad-
disznó elejtését követôen huszonnégy-

ezer márkát fizetett ki. Mi akkor is elége-
dettek leszünk, ha a beruházás tíz év alatt
térül meg, és megélhetésünkhöz, orvosi
költségeinkhez kismértékben hozzájárul.

Lehet, hogy Önnek bizonyos esetek-
ben igaza van akkor, mikor az erdôk
szociális-üdülési funkciójának az el-
vesztéséért aggódik, de ha vette volna a
fáradtságot és utánanéz, hogy ez a nap-
kori esetben valójában hogy is van, ak-
kor a következôket tapasztalja:

Az a terület, melyet bekerítettünk tel-
jes egészében mesterségesen telepített
akác-, nemesnyár-, erdeifenyô- és
vöröstölgy-erdôbôl áll.

Ezekben az erdôkben, azt hiszem, a
természetszerû erdôgazdálkodás nem le-
hetséges. A kerítés ezeket az erdôket a lo-
pástól és a sajnálatosan egyre szaporodó
szemeteléstôl menti meg. A pihenésre vá-
gyókat Nyíregyháza város közelében a
Nyírerdô Rt. által kezelt állami tulajdonú
pihenôerdôk várják, melyekre a Nyírerdô
Rt. komoly erôforrásokat mozgósít, hogy
az Ön által említett szociális-üdülési funk-
ciójának megfeleljen. Ha valaki mégis
ezen funkciókat nem itt akarja igénybe
venni, úgy azt megteheti a vadaskert kör-
nyékén is, ahol az erdôsültség aránya ná-
lunk közel 30%-os. (A szövetkezet 1992-
ben alakult, azóta közel 400 ha erdôt tele-
pített állami támogatással.)

Sajnos felénk az erdônek ezt a funk-
cióját még ma kevesen veszik igénybe.
Remélem elhiszi, hogy nem azért, mert
nem lenne rá szükségük, de sajnos az itt
élô emberek jelentôs részének nincs rá
se ideje, se pénze. Hadd hívjam ismét
segítségül Tiborc szavait:
„Te szánsz, nagyúr? Ó, a magyar se
gondol
már oly sokat velünk, ha a zsebe
tele van – hisz a természet a szegényt
maga arra szánta, hogy szülessen, éljen,
dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és –
meghaljon. Úgy van, úgy! Esmérni kell
az élhetetlenek sorsát, minek-
elôtte megtudhassuk szánni is.”
Remélem, soraimmal nem bántottam

meg Önt.
Ezt Ön azzal is bebizonyíthatja, hogy

közelebbrôl megtekinti tevékenységün-
ket és talán azt követôen véleményét
kifejtve rólunk, ezüstmorzsákat vagy ta-
lán még bányákat is hagyhat ránk.

Tisztelettel üdvözli Önt:
Támba Miklós

A napkori erdôgazdák szövetkezetének 
vadaskertjérôl „valójában” mit kellene tudni


