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Bõsze Aladár
(1925–2014)

Szomorúan tudatjuk,
hogy a zalai erdész-
társadalom egyik
nagy öregje, a zalai
erdõfelügyelõk doy-
enje, Bõsze Aladár
gyémántokleveles er-
dõmérnök, életének
90. évében, hosszan
tartó betegség után,

2014. október 12-én, Nagykanizsán elhunyt.
Volt kollégánk 1925-ben Sopronban szü-

letett, tisztviselõ családban. Gimnáziumi ta-
nulmányait szülõvárosában, a Széchenyi Ist-
ván Állami Gimnáziumban végezte. Diáké-
vei során különös vonzódást érzett a sza-
badkézi rajzhoz és a mûvészettörténethez,
melyet híres-neves tanára, Soproni Horváth
József festõmûvész külön is értékelt, és ösz-
tönzött. A tanár úr nyugdíjba vonulása után,
helyét egykori tanítványa, Ákos Ernõ festõ-
mûvész vette át, aki nevezetesen Bõsze Ala-
dár édesanyjának testvére volt. Már-már úgy
látszott, hogy a gimnázium után számára is a
képzõmûvészeti pálya lesz az életcél, de az
1943-ban tett sikeres maturája után, az Er-
délybe vezetett negyvennapos, utolsó cser-
kész mozgótáboruk felejthetetlen természeti
szépségei és élményei, többek között Tus-
nád, Borszék, Szováta, a Szent Anna-tó, a
Gyilkos-tó és környezetük, azután a Békás-
szoros, a Radnai havasokban az Ünõkõ-
csúcs, onnan az Oltárkõ látványa a tetején
lengõ magyar zászlóval, s nem utolsó sorban
a vadregényes, sejtelmes Hargita hatása,
ahol az éjjeli õrsége csendjében mindezeket
felidézte, váratlan döntésre késztették. Ma-
rosvásárhelyre érve, azonnal táviratozott
nagyszüleinek Sopronba, hogy sürgõsen ad-
ják be felvételi kérelmét a m. kir. József Ná-
dor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karának
Erdõmérnöki Osztályára. Itt meg kell jegyez-
nem, hogy szüleit korán elvesztette, s fel-
sõbb gimnáziumi éveiben már nagyszülei
nevelték. Mire Erdélybõl hazaérkezett, nagy
örömére már várta a hivatalos felvételi érte-
sítés, s így soproni lakosként, egyben büsz-
ke egyetemi polgár is lett.

Ilyen elõzmények után kezdõdött el er-
dészélete, s idõs korában gyakran emleget-
te, hogy az akkor még nem sejtett, viharos
háború utáni esztendõk rendkívüli nehézsé-
gei ellenére is mindig örömmel és megelé-
gedéssel gondolt vissza hirtelen jött erdélyi
döntésére.

A háború vége felé súlyos csapás érte, le-
bombázták lakásukat, s az otthon tartózko-
dó nagyszülei a romok alatt lelték halálukat.
Lényegében árván maradva, a háború után –
megélhetési gondjai miatt – meg kellett sza-
kítani tanulmányait, amelyeket így csak
1950 elején tudott befejezni és erdõmérnöki
oklevelet szerezni, az alma materünket ak-
kor épp Budapesti Mûszaki Egyetem Erdõ-
és Földmérõmérnöki Karának nevezett sop-
roni felsõoktatási intézményünkben.

Munkásságát 1950. március 3-án kezdte
meg az Állami Erdõrendezõség zalaegersze-
gi kirendeltségénél, erdõrendezõi munka-

körben. Zalaegerszegen ismerte meg leendõ
feleségét, akivel legendásan szép családi
életet élt 52 éven át, felesége haláláig. Gyer-
mekük sajnos nem született.

1952. április 16-án áthelyezték az az idõ
tájt alakult Állami Erdõrendezési Intézet mis-
kolci kirendeltségéhez, ahol nagybátyja, az
akkori idõk egyik legkiválóbb erdõrendezõ-
je, Szilas (Sztancsik) Géza erdõmérnök volt
a vezetõ. Itt üzemtervezési és földmérési
munkákat végzett, de már nõs emberként
igazából nem tudott megállapodni, mert ki-
látástalannak tûnt lakáshoz jutniuk, s albér-
letben szûkösködtek. Felesége amúgy is
visszavágyott szûkebb hazájába, Zalába, s
kapóra jött az állami erdõgazdaságok 1955
eleji újjászervezése és Aladár kollégánk
1955. május 22-tõl áthelyezéssel álláshoz, s
egyben lakáshoz is jutott Nagykanizsán, az
újonnan alakult Dél-zalai Állami Erdõgazda-
ságnál. Kezdetben gépesítési és vasútügyi
elõadóként dolgozott, majd 1957. április 1-
jétõl a mûszaki csoport vezetõjévé nevezték
ki. Csoportjának feladatát gépesítési, vala-
mint magas- és mélyépítési erdõgazdasági
beruházások képezték, melynek keretében
megépült 21 erdészház, a nagykanizsai mû-
szaki erdészet telephelye és irodaháza, 25
km összhosszúságú stabilizált erdei feltáró-
út, és amit méltán szokott büszkeséggel em-
legetni legnagyobb munkájukként: a múlt
század '60-as évtizedének közepén szintén
csoportjával koordinálta a csömödéri farak-
tár és vasútüzem, valamint az ottani fûrészü-
zem teljes korszerûsítését, amit az ERDÕ-
TERV tervei alapján hajtottak végre, a nagy-
kanizsai mûszaki erdészet és több alvállal-
kozó bevonásával.

1963 nyarán, az OEE nagykanizsai ván-
dorgyûlése alkalmából, tervei, illetve rende-
zése alapján nyílott meg – szép sikert aratva
– az akkori városi múzeumban az elsõ zalai,
erdészeti, faipari és vadászati idõszakos kiál-
lítás.

1966. november 1-jével kérésére – egész-
ségügyi okokra hivatkozva – áthelyezték a
Zalaegerszegi Erdõrendezõség nagykanizsai
osztályára, ahol kezdetben erdõrendezési
felügyelõként, majd késõbb erdõfelügyelõ-
ként dolgozott. 

Fõ feladatát a zalakomári és szentpéter-
földei erdészetek üzemterv szerinti gazdál-
kodásának ellenõrzése képezte, amit példás
lelkiismeretességgel hajtott végre.

Erdõfelügyelõi munkakörében – rajzkész-
ségét is kiélve –  jelentõs érdemeket szerzett
több zalai, így a nagykanizsai, a zalaegersze-
gi, a zalakarosi, az ormándi parkerdõk tájba
illõ, esztétikus mûszaki létesítményeinek,
köztük a zalakarosi parkerdõ négyszintes, 14
m magas, látványos kilátójának, a nagykani-
zsai parkerdõ cölöpvárának (a középkori Ka-
nizsa vára mintájára), valamint a kányavári-
szigeti és a Kápolna-pusztai bivalyrezervátum
kilátóinak tervezésében is. 1991-ben – felké-
résre – tervei alapján készült el – a zalakarosi
kilátó mintájára – a Pannonhalmi Apátság
fennállásának 1000. évfordulója alkalmából
Pannonhalmán a hármashalmi Boldog Mór-
kilátó, melyre külön is nagyon büszke volt.

Három és fél évtizedes szakmai munkás-
sága után, 1985. február 1-jén vonult nyugál-
lományba. Sokoldalú, hivatásszeretõ, lelkiis-

meretes tevékenységét Erdészet Kiváló Dol-
gozója (1972), Kiváló munkáért (1985) mi-
niszteri kitüntetésekkel, valamint több, társa-
dalmi munkáért kapott elismeréssel jutalmaz-
ták. Alma matere 2000-ben arany, 2010-ben
gyémánt tiszteletdiplomában részesítette.

Kései nyugdíjas életébe kedves színfoltot
hozott a 2007-es esztendõ, amikor is tagja le-
hetett a ZALAERDÕ Zrt. központja akkortájt
alakult Nyugdíjas Erdész Klubjának, s amed-
dig egészsége engedte, aktív résztvevõje
volt a klub változatos, színvonalas rendezvé-
nyeinek. 2013-tól a klubnak már tiszteletbe-
li tagja volt. 

Feltétlen említést érdemel, hogy 86 éves
korában még összeállította a Parkerdei em-
lékeim címû 123 oldalas könyvét, benne
összefoglalva a sok szép parkerdei tervezé-
sét - látványos képekkel illusztrálva -, melyet
a nagykanizsai Czupi Kiadó adott ki.

Aladár kollégánk hamvait 2014. novem-
ber 4-én Zalaegerszegen, az Olai úti temetõ-
ben – katolikus gyászszertartás keretében –
hozzátartozók, barátok és kollégák részvéte
mellett helyezték családi sírboltjukba örök
nyugalomra, szeretett felesége hamvai mellé.

Munkássága és hivatásszeretete méltó a
szakma emlékezetére. Emlékét kegyelettel
megõrizzük.

Dr. Baráth László

Szi Benedek József
(1937–2014)

Több mint hét évti-
zed homályba veszõ
távlatait, régmúlt idõk
eseményeit, a családi
életnek a szív mélyé-
be rejtett érzelmeit
kellene a gyász iránti
tapintattal és kegye-
lettel felfedni ahhoz,
hogy a 77 éves élet-

nek kijáró tisztelettel, a hozzátartozók gyá-
szában osztozni kész részvéttel mondhas-
sunk végsõ búcsút Szi Benedek József nyug-
állományú uzsai erdésznek, aki szeptember
15-én csendesen megpihent, örök alkonyra
hajtotta fejét. Néhány perc múlva bezárul
egy sír, amely elválasztja õt az élõk világától,
s nekünk a költõk szavai jutnak eszünkbe,
tolulnak ajkunkra: 

„Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az
az ember ottan a mesében. Az élet egyszer
csak õrája gondolt, mi meg mesélni
kezdtünk róla „Hol volt…!, majd rázuhant a
mázsás szörnyû mennybolt, mi azt mesél-
jük róla sírva: „Nem volt! Úgy fekszik õ ki
küzdött a jobbra, mint önmagának der-
medt, néma szobra. Nem kelti fel se könny,
se szó se vegyszer, holt volt, hol nem volt a
világban egyszer!”

Igen, ez a sorsunk, jól tudjuk ezt mind-
nyájan, de igazi döbbenetet ennek a szónak,
hogy halál, csak akkor éreztük át igazán,
amikor valaki eltávozik közölünk. Valaki,
akit szerettünk, aki közénk tartozott, aki ré-
szünkké vált. Most még halála közelségétõl
zaklatott szívvel és lélekkel csak elnagyolt és
kusza az emlékünk. Mégis ha végigsétálunk
az elmúlt évek országútján az emlékezés lé-
ket vet a múlt és a jelen között. A búcsúzás
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szavait keresve a múltba kell visszatekinte-
nie. Az elmúlt életbõl kell kiemelni a képet
és a salakból kiválogatni a gyöngyöt, hogy
az elismerés, méltó koszorúját letehesse a tá-
vozónak a koporsójára. Aki Szi Benedek Jó-
zsef búcsúztatására vállalkozott az nehéz, de
szép terhet vett magára – hiszen nem az
igazgyöngy és a salak között kellett válogat-
nia, hanem csak a kisebb és a nagyobb
gyöngyszemek között – nem a hibát és az
erényt kellett szétválasztania, hanem csak a
jót a jobbtól, a nemeset a nemesebbtõl,
egyik emberi értéket a másiktól. 

Nyissuk fel hát utoljára életének bezá-
rult könyvét, emlékezzünk néhány esemé-
nyére, amelyet õrizni akarunk róla. Felsõ-
zsiden született 1937. szeptember 8-án, ott
töltötte gyermekkorát. A 8. osztály elvégé-
se után az erdész szakiskolát Ásotthalmon
végezte, majd a Soproni Erdészeti Szakkö-
zépiskolában szerzett erdésztechnikusi ok-
levelet. Az aktív munkát, pályáját az Uzsai
Erdészetnél kezdte és nyugdíjba vonulásá-
ig ott dolgozott. Munkájának legtöbb ré-
szét a tapolca–víszlói erdészkerületben töl-
tötte. Több évtizedes munkája, az erdõ
plátói tisztelete, szeretete, elhivatottsága
meglátszik az általa irányított, gondozott
területeken.  Számos környékbeli erdõ te-
lepítése, nevelése fûzõdik nevéhez. Elhi-
vatottsággal végzett felelõsségteljes, kiváló
munkáját az évek, évtizedek folyamán
több esetben is elismerték. 27 éves korá-
ban 1964. november 22-én bekerült a neve
a házassági anyakönyvbe, igazolva azt a
tényt, hogy Szi Benedek József és Keszi
Anna örök hûséget esküdve vállalkozott
arra, hogy tovább viszik az életet, új csalá-
dot alapítanak. Szerették egymást a felesé-
gével, e szeretetre alapítva bízni tudtak a
jövõjükben. Ez a bizakodás nem volt hiába
való, 56 évi szép és megértõ házasság, 3
szeretett gyermek: Anikó, József és Sándor
iker fiai, majd 8 unoka. Bensõséges, meleg
otthon volt bizakodásának jutalma. Büszke
volt családjára, gyermekeire, unokáira,
akiknek érkezését nagy örömmel fogadta.
Általuk és velük kibõvült a család, amely
széppé, teljessé tette életének éveit. Az
életét, amely becsületes munkából, a létért
folytatott mindennapokból, de legfõkép-
pen ragaszkodásból, szeretetbõl és felelõs-
ségbõl állt. Szeretetbõl, ragaszkodásból,
melyet a családja iránt érzett. Felelõsség-
bõl, amelyet munkájában, embertársai
iránt tanúsított. Szerette az embereket,
mindenkivel könnyen teremtett kapcsola-
tot. Nyitott, közvetlen ember volt, aki sze-
retett adni. Munkája mellet kedvenc elfog-
laltsága a fõzés volt. Nagy örömmel látta el
a családot, akiket mindig hazavárt, akiket
nagyon szeretett. Az alábbi jelmondatot
véste egykor Ásotthalomban az iskola pad-
jára, és egész életében ennek megfelelõen
élt. „Légy tölgyfa, amit a fergeteg képes ki-
dönteni, de méltóságos derekát meg nem
görbítheti.” Mindnyájan a múlhatatlan sze-
retet, az õszinte tisztelet jegyében õrizzük
meg õt, minden szépet és jót, ami rá emlé-
keztet, vele kapcsolatba hozható. Aludj
csendben.  „Tarka mezõk, lombos erdõk
vigyázzák örök álmodat”!

Frank István

Kerékgyártó Béla
(1927–2014)

2014. november 16-án reggel Kerékgyártó
Béla, gyémántokleveles erdõmérnök kollé-
gám és barátom 87 évesen nem kelt fel töb-
bé, mint ahogy akkor részére a Nap sem
emelkedett a horizont fölé. Egy újabb csillag
fénye hunyt ki az égbolton, szegényebbek
lettünk egy szeretõ férjjel, apával, nagyapá-
val, baráttal, egy agilis, sok értéket létrehozó
szakemberrel. 

Különös volt az a hétfõi nap. Borongós,
lehangoló. Cseng a telefon, ugrok, hogy fel-
vegyem. Várom, hogy beleszóljon barátom,
mondja, mint mindig, hogy „Igen, 17 órára
ott leszek.” – de helyette Béla bácsi felesége,
Erzsike hangja szólal meg: „Béla bácsi nincs
többé. Nem dobog már a rakoncátlankodó
szív.”

Kerékgyártó Béla 1927. szeptember 28-án
született a Prügy községhez tartozó Cseger-
tanyán. Elemi iskoláit ott, a középiskolát
Egerben végezte, 1950-ben a soproni Erdõ-
mérnöki Fõiskola hallgatója lett, 1954 de-
cemberében fejezte be, erdõmérnöki okleve-
lét ekkor kapta meg. 1955. január 1-jével a
Sátoraljaújhelyi Erdõgazdasághoz került (ké-
sõbbiekben Zemplén-hegységi ÁEG) fõerdé-
szi, majd fahasználati elõadói munkakörbe.
1955. november 1-jétõl a gazdaság Vilypusz-
tai Erdészetének vezetõje lett. Abban az idõ-
ben ez rendkívüli eseménynek számított,
hogy tíz hónapos szakmai gyakorlat után,
fiatal erdõmérnökként erdészetvezetõi kine-
vezést kapott, váltva a káderként kinevezett
elõdjét. Tízéves erdészetvezetõi tevékenysé-
ge során kitûnõ erdész kollégákkal, a ko-
csánytalan tölgyesek természetes felújításá-
val értek el sikereket. Az úgynevezett cso-
portos felújítási mód gyakorlatának az áttéte-
lével, a kocsánytalan tölgy fiatalosok nevelõ-
vágásaival érdemelték ki azt, hogy az 1958-
ban megtartott Nemzetközi Erdõnevelési
Konferencia egyik gyakorlati bemutatója az
erdészet koromhegyi területén valósult meg.
1964 nyarától a gazdaság központjában er-
dõfelújítási elõadói, majd erdõmûvelési osz-
tályvezetõi beosztásban dolgozott. A Sátor-
hegységi és a Tisza-Bodrog-Hernád erdõgaz-
dasági tájak erdõfelújítási és erdõtelepítési
irányelveinek, eljárásainak és a faállomány-
nevelési útmutatójának kidolgozója volt.
Amikor 1970-ben megalakult a Borsodi Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaság, osztályveze-
tõi, majd fõosztályvezetõi beosztásba került. 

Az operatív munka mellett részt vett a
gazdaság távlati fejlesztési terveinek elõké-

szítésében. Több tanulmánya jelent meg az
Erdõgazdaság és Faipar c. folyóiratban az er-
dõgazdálkodás ökonómiai kérdéseirõl.
Szakmai pályájának utolsó öt évét a gazda-
ság Parasznyai Erdészet vezetõjeként töltöt-
te. Itt elsõsorban a bükkösök természetes fel-
újítását és a cser-elegyes KTT fiatalosok ne-
velését tartotta legfontosabbnak. 1988. janu-
ár 1-jével került nyugdíjba. 

1991-ben egy betéti társaságot alakított: a
Populus Erdészeti Szaktanácsadó és Szolgál-
tató Bt.-n keresztül Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében 20 szövetkezet, önkormányzat és
magán-erdõgazdálkodó erdészeti és kör-
nyezetvédelmi tevékenységét irányította a
Bodrogköz, Taktaköz, Sajó-Hernád-völgy,
Tiszaújváros és a dél-borsodi térségekben.
Feladata volt a megye termelõszövetkezete-
inek, illetve magánerdõinek erdõgazdálko-
dásának segítése. A szaktanácsadói munkája
során sikerült a korábbról felhalmozódott
erdõfelújítási hátralékokat felszámolnia,
elérnie a községi önkormányzatoknál a
munkanélküliek foglalkoztatását az erdõte-
lepítési munkálatokban. 

Több mint 1000 hektár új erdõ létrehozá-
sát tervezte meg, és irányította. Mezõgazda-
sági üzemek környezetvédelmi szaktanácsa-
dásában is segítséget nyújtott. 

Szakmai tevékenységéért három esetben
részesült miniszteri kitüntetésben, és szinte
minden évben vállalati kitüntetést és dicsé-
retet kapott. 

Aktív közéleti életet élt, felkészült szak-
ember, jó kolléga, 1955 óta aktív egyesületi
tag, az erdõ védelmében tevékenykedett,
törvényeinek betartására törekedett egész
életében. 

Az erdõ egyre színesebb, a bükkösök,
gyertyánok, tölgyek zöldjét aranysárga, bar-
na szín váltja fel. Késõ õszi szél lengedez. A
termés beérik, a természet hanyatlik. Egyre
többen távoznak az égi mezõkre közülünk.
Eszembe jut, amikor nemcsak az erdészeti
találkozókon, konferenciákon,  találkoz-
tunk, megbeszéltük, hogy gyakrabban jö-
vünk össze, hetente tarokkozunk. A közel-
ben lakó barátokból alakult körben nem a
játék volt a döntõ, inkább az, hogy közben
beszélgessünk. Többen nyugdíjasként is ak-
tívan éltünk. A szakmai vagy magánéleti si-
kereinket, gondjainkat is elmeséltük egy-
másnak. Legtöbbször az volt a téma, mit
mondott mostanában a kis unoka, milyen jó
tanuló, hol szerepel éppen, vagy mit hozott
üdvözlésként a kiskutya, hol jártunk legu-
tóbb, de ami a lényeg, az erdõk állapota
mindig szóba került, hiszen a kártyakör er-
dõmérnökökbõl állt, a legújabb fejlesztések
terveit mindig megbeszéltük. 

Most, amikor családod, kollégáid és ba-
rátaid itt állnak elõtted, meghajtjuk fejün-
ket, és emlékezünk arra az értékes, teljes
életre, amelyet megéltél, ifjúságodra, a sok
munkára, amit szívesen végeztél, a fájdal-
mak, az örömök is felidézõdnek. Gyertyát
gyújtunk, csendben emlékezünk. Távo-
labbról harangszó hallatszik. Te eltávoz-
tál, már nem gyötör többé fájdalom, és
amíg élünk, velünk leszel. A szeretet láng-
jai gyöngysorként tündökölnek szívünk-
ben. Legyen nyugodt álmod. Szervusz Bé-
la bácsi.

NEKROLÓG


