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A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. és az Országos Erdé-
szeti Egyesület Tamási Helyi Csoportja tölgy kopjafát ava-
tott 2017. október 31-én a részvénytársaság 1992-es meg-
alakulása óta elhunyt erdész és vadász kollégák emlékére,
akik a Zrt.-tõl mentek nyugdíjba, vagy még aktív életük-
ben ragadta el õket a halál.

A részvénytársaság székháza elõtti parkban állított kopjafa
szimbólumait tekintve a hivatásukat erdészként és vadász-
ként gyakorlókat jeleníti meg. A kis ünnepséget megelõzte
az OEE Tamási Helyi Csoportja Erdész klub rendezvénye,
ahol Kupás Deák Zoltán nyugalmazott erdészetvezetõ  Ér-
dekességek a tolnai erdõk múltjából címû kitûnõ elõadását
hallgathatták meg a részt vevõ aktív és nyugdíjas kollégák
és több más szeretettel látott érdek-
lõdõ. 

A rendezvény után a kopjafánál
összegyûltek ünnepi jelenléte mellett
a Zrt. nevében és képviseletében Gõ-
bölös Péter vezérigazgató, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület nevében pe-
dig Kupás Deák Zoltán erdõmérnök
avatták fel a kopjafát.

Gõbölös Péter megemlékezésé-
ben elmondta, hogy személyes lelki
adósságának is érzi ennek az erdész-
vadász emlékhelynek a kialakítását,
ezért is építtette meg az emlékmû-
vet, ahol lehetõség van elõdeink és
elhalálozott kollégáink emléke elõtt
tisztelegni, különösen Mindenszen-
tek ünnepének elõestéjén. 

Az erdészek szakmai összetartá-
sának és szolidaritásának alapjai
több mint kétszáz évvel ezelõtt Sel-
mecbányán gyökereznek. A Bányá-
szati Akadémián induló erdészkép-
zés diákjai hagyományaikban is
átvették a bányászok között – a kü-
lönösen veszélyes munkavégzés
miatt – több száz év alatt kialakult
bajtársiasságot, a másikért való hõsies kiállást és a kolléga
személyes sorsával is kapcsolatos törõdést. 

Jól látható ez a selmeci és soproni diáknótákban is, me-
lyek egy része a halálig tartó barátságról és a közösséget min-
denkor összetartó szemléletrõl szólnak. Ez a lelkület és gon-
dolatiság az évszázadok alatt kiépülõ és fejlõdõ teljes
erdészeti szakképzést áthatotta a Kárpát-medencében, hiszen
az alap-, a közép- és a felsõfokú erdész-, és jelentõs részé-
ben a vadászképzés is a selmecbányai gyökereken nyugszik. 

Az erdõgazdasági termelésben dolgozó erdészek és a va-
dászok nehéz és nagyon veszélyes munkakörülményeibõl
következik, hogy mindig egymásra vannak utalva, sokszor
életveszélyes helyzetekben is. A személyes ellentétek, mely
ember és ember között vannak, ilyenkor azonnal feloldód-
nak és sietnek a másik megsegítésére. Ennek az összetar-
tásnak jó példája volt látható a közelmúltban, az erdészeket
támadó rágalmazások idején, melyek próbára tették a ma-
gyar erdészek közösségét, a szakmájuk becsületének védel-
mét, és az erdészek-vadászok tájszereteten és lokálpatriotiz-

muson nyugvó elkötelezett hazafiságát. Az évszázadok alatt
kialakult reakciók jól mûködtek, ami egy óriási kincs a mi
szakmánkban. Mi, erdészek és vadászok boldogok lehe-
tünk, hisz nemcsak az eszméink örök értékek, melyek a ha-
lálunkon messze túlmutatnak, hanem a munkánk gyümöl-
cse az erdõ és vadállomány is; amit e világban teszünk, az
az örökkévalóságban visszhangzik. Büszkék lehetünk a hi-
vatásunkra, a szakmai közösségünkre, arra, hogy jó szívvel
segíthetjük egymást, és mindig tiszteleghetünk halottaink,
sokszor hõs halottaink elõtt – zárta gondolatait a vezérigaz-
gató.

Kupás Deák Zoltán emlékezõ gondolataiban elmondta:
szívem szerint cselekedett az, aki az elhunyt erdész–vadász
munkatársaink emlékére állítandó emlékoszlopot – székely

kopjafát – kitalálta és megfaragtatta!
(Gõbölös Péter erdõmérnök ötlete
és szándéka alapján Gál László er-
dõmérnök tagtársunk az általa
összeállított szimbólumokkal tervez-
te és faragtatta meg.)

„Sok-sok éves elképzelésem volt,
hogy tegyek valamit annak érdeké-
ben, hogy ne kopjon el minden elõ-
dünk neve az emlékezetünkbõl.
Több mint 40 éve kezdtem szép hi-
vatásomat gyakorolni a tolnai erdõk-
ben, de csak egy jó fél évszázadnyi
idõszakra  „láttam rá”, amely idõszak
alatt dolgozó erdészek közül jó né-
hánynak a neve már-már a feledésbe
merült. Mint tudjuk: ötven év a tölgy
esetében csak egy fél életkornyi, te-
hát az az erdész, aki a százéves állo-
mányt termeli – már szinte senkinek
a nevét nem tudja. Vajon ki telepítet-
te, ki ápolta, ki nevelte? Tehát: „ki ve-
tett, hogy mi arathassunk?”

Miután az elmúlt években kutatni
kezdtem a tolnai erdõk múltját –
több száz erdõbirtokos, erdész és
vadász nevéhez jutottam el, és nagy

örömömre néhánynak a neve ismerõs volt. Például: a mai
Mersi vadföld neve a közel 250 évvel ezelõtti hõgyészi föld-
birtokos Mercy grófról maradt fenn, aztán a dúzsi Sipõc sû-
rû, amely Sipõcz József erdész nevét viseli, de van például
Szabolcs kunyhó, László halála, Keszi katlan, Bodó ház,
Vavra ház, Vaszari les, Rosenberger les is és így tovább. 

Kértem és ezúton is kérem utódainkat, hogy az elõttünk
utat taposók közül válasszanak ki olyanokat, akik sokat tettek
az erdõinkért és a vadállományért, majd nevezzenek el róluk
akár egy nyiladékot, magaslest, erdei tisztást, egy görbe fát, te-
hát valami maradandót „nevesítsenek”, ezzel talán nevük sok-
kal tovább megmarad jó emlékezetében az úton mögöttük ha-
ladóknak” – zárta gondolatait a nyugalmazott erdészetvezetõ.

A megjelent aktív és nyugalmazott erdész és vadász kol-
légák méltósággal megkoszorúzták a felavatott kopjafát, mé-
cseseket gyújtottak a tövénél és a végén elénekelték az Er-
dész Himnuszt.
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Gõbölös Péter és Kupás Deák Zoltán koszorúzta
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