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Meghalt dr. Tóth Károly
erdõmérnök, a Kiskunsági Nem-

zeti Park alapító igazgatója
(1930–2004)

Dr. Tóth Károly
1930-ban született.
Középiskolai tanul-
mányainak befeje-
zése után 1949-ben
felvételt nyert az
Agrá r tudomány i
Egyetemre, ahol
azonban nem sok
idõt töltött, mert ha-
marosan állami ösz-

töndíjjal kikerült Romániába. A Bukarestben
szerzett erdõmérnöki diplomával a zsebében
1954-ben visszatért szülõföldjére, ahol rövid
ideig a Nagykunsági Állami Erdõgazdaságnál
dolgozott. Innen helyezték át Kecskemétre,
ahol haláláig élt. Néhány évig erdõfelügyelõ,
majd 1974-ig az Erdõfelügyelõség vezetõje
volt. Nagy része volt abban, hogy az ország
egyik legfátlanabb megyéje, Bács-Kiskun
megye erdõsültsége 10 %-ról napjainkra 18
%-ra emelkedett, és ezzel elérte az országos
átlagot. Része volt az erdõtelepítésre alkal-
mas területek feltárásában, betelepítésében,
majd az erdõk ápolásában és gondozásában.
Vezetése alatt a Kecskeméti Erdõfelü-
gyelõség az ország egyik legjobb felü-
gyelõsége lett, példaértékû munkát végzett.

1974-ben az Országos Természetvédelmi
Hivatal megbízta a Kiskunsági Nemzeti Park
megalakításának elõkészítésével. E munka-
körben páratlanul eredményesen tevékeny-
kedett, a Nemzeti Park 1975. január 1-én
megalakult. Ez fõként annak volt köszön-
hetõ, hogy Tóth Károly a megyei
vezetõkkel, valamint a természetvédelem-
ben érintett állami gazdaságokkal, állami
erdõgazdaságokkal, de fõképpen a
mezõgazdasági termelõszövetkezetek
vezetõivel kiváló kapcsolatot épített ki,
meggyõzte õket a természetvédelem fontos-
ságáról. Ez különösen akkor értékelhetõ, ha
figyelembe vesszük, hogy az ország elsõ
Nemzeti Parkja a Hortobágyon hatéves, a ti-
zedik, az Õrségben pedig huszonegy éves
elõkészítés után tudott csak megalakulni. A
Nemzeti Park megalakításától 1991-ben tör-
tént nyugalomba vonulásáig vagyis 17 év
alatt a Nemzeti Parkot nemzetközi hírûvé
tette. Elképzelései szerint Kecskemét legha-
tékonyabb természetvédelmet oktató,
ismeretterjesztõ, továbbképzõ és nevelõ in-
tézményévé vált. Emberséges, ugyanakkor
szigorú és következetes vezetési módszeré-
nek köszönhetõen a Nemzeti Park személyi
állománya rövid idõ alatt egy nagyon haté-
kony, fiatal emberekbõl álló közösséggé for-
málódott. Nyelvtudásának és tájékozottságá-
nak köszönhetõen 1990-ben az Európai
Nemzeti Parkok és Parkerdõk Szövetsége itt
tartotta meg nagy sikerrel éves közgyûlését.
A Nemzeti Park tevékenysége eredménye-
ként a térség a hazai és nemzetközi idegen-
forgalom egyik jelentõs központjává
fejlõdött. Idõközben a kezdetben 30 ezer
hektáros Nemzeti Park területe közel 50 ezer
hektárra növekedett. 

Szakmai tevékenységét fõképpen a nem-
zetközi kapcsolatokban és az idegenforga-
lomban nyugdíjba vonulása után is folytatta,
alakja a Nemzeti Parkban nélkülözhetetlen-
né vált, haláláig vezette a Kiskunsági Nem-
zeti Park Alapítvány kuratóriumát. Szakmai
tevékenységét számos kitüntetéssel ismer-
ték el.

Váratlan halála általános megdöbbe-
nést keltett. Betegségét, amit nagyon fe-
gyelmezetten viselt, sejtettük, de nem
akartuk komolyan venni. Földi maradvá-
nyaitól szûk családi körben vettek búcsút.
Volt munkatársai , egykori barátai és
tisztelõi a jövõ év tavaszán búcsúzhatnak
tõle Bugacpusztán, ahol a Nemzeti Park
alapításának 30. évfordulóján az utókor
emlékoszlop állításával kíván az alapítók-
ról megemlékezni.

Rakonczay Zoltán

Waliczky  László
(1935–2003)

Beiratkozásunk 50.
és soproni végzé-
sünk 45. évforduló-
jára rendezett 2003.
évi találkozónkon
aggódva vettük tu-
domásul a hírt,
hogy Waliczky
László évfolyamtár-
sunk súlyos beteg-
sége miatt nem tud

velünk együtt ünnepelni, felidézni az
együtt töltött évek emlékeit. Levélben tájé-
koztatott bennünket errõl és küldte el bará-
ti üdvözletét. Év végén kaptuk a szomorú
hírt, hogy 2003. november 12-én Budapes-
ten elhunyt.

Waliczky László 1935. június 16-án szüle-
tett Budapesten. Középiskoláit a szekszárdi
gimnáziumban végezte. 1953-ban kezdte
meg tanulmányait az Erdõmérnöki
Fõiskolán. Hallgatóként is kitûnt a vadászat
iránt érzett különleges érdeklõdésével és a
természetfotózáshoz kötõdõ mûvészi adott-
ságaival.

Erdõmérnöki oklevelének megszerzése
után a Békés megyei Állami Erdészetnél
1958-ban kezdte meg gyakorlati tevékeny-
ségét. 1959-tõl a Körösvidéki VIZIG erdé-
szeti csoportját vezette két évig. Ezután ke-
rült a Kunbajai Állami Gazdasághoz, ahol
24 évig irányította az erdõ- és vadgazdálko-
dást. Visszaemlékezései során ezt az
idõszakot élete legszebb és legeredménye-
sebb szakaszának nevezte. Az 1962-86 kö-
zötti színvonalas munkáját számos kitünte-
tés, szakmai elismerés jelzi. Szívéhez külö-
nösen közel állt az európai vadászati társa-
dalom rangos elismerése, amikor 1978-ban
Wiesbadenben a St Hubertus Rend Arany-
jelvényes lovagjává fogadták. 1986-ban va-
dászati tanácsadó lett a MONIMPEX-nél,
majd egyre súlyosabbá váló betegsége mi-
att 1990-1995 között egyéni vállalkozóként
tevékenykedett.

Életét az erdészet és a vadászat mellett át-
hatotta a fotózás szenvedélyes szeretete.
1957-ben ennek elismerését jelentette a Vi-
lágifjúsági Találkozón elnyert díj, melyet

1959-ben magas szintû nemzetközi fotómû-
vész díj is megerõsített. Az 1971-es Vadásza-
ti Világkiállításon  miniszteri elismerést ka-
pott Kunbaja környékén készített gyönyörû
képeiért. 2000-2001-ben nagy sikert aratott
természetfotóiból összeállított, az Operaház-
ban rendezett kiállításaival.

Sporttevékenysége is kiváló volt. 1965-72
között a Magyar Sportlövõ válogatott tagja-
ként számos nemzetközi díjat nyert.

Waliczky László emlékét az irányításával
létrehozott erdõk, a szervezett vadgazdálko-
dás nyomon követhetõ eredményei mellett
mûvész fotói is segítenek megõrizni. Utolsó
utjára szerettei, barátai, kollégái és tisztelõi
kisérték el 2003. december 29-én Budapes-
ten a Farkasréti temetõben.

Emlékedet megõrizzük! 
Dr. Illyés Benjamin

Besenyei János
(1927–2004)

2004. február 10-én
egy szerencsétlen
balesetet követõ rö-
vid, de súlyos be-
tegség következté-
ben elhunyt
Besenyei János
a r a n y d i p l o m á s
erdõmérnök.

Földi maradvá-
nyait hozzátartozói,

volt munkatársai, az ÁESZ Egri Igazgatósá-
gának és az EGERERDÕ Erdészeti Rt. mun-
katársai, erdészbarátai, tisztelõi kisérték
utolsó útjára és vettek Tõle végsõ búcsút az
Egri „Hatvani” temetõben február 17-én.

Besenyei János 1927. szeptember 18-án
a Heves megyei Besenyõtelken nincstelen
földmûves család harmadik gyermekeként
született. Középiskolai tanulmányait Eger-
ben végezte, majd 1949-ben beiratkozott a
soproni Erdõmérnöki Egyetemre, ahol
1953-ban szerezte meg az erdõmérnöki
diplomáját. Mint fiatal erdõmérnök a volt
Észak-mátrai Állami Erdõgazdaság
Erdõkövesdi Üzemegységénél, mint üzem-
egységvezetõ-helyettes kapott beosztást,
majd hamarosan az Erdõkövesdi Erdészet
vezetõje lett. Ebben a beosztásában dolgo-
zott 1967 õszéig, amikor az Egri Állami
Erdõrendezõség megszervezésére, majd
annak igazgatói teendõinek ellátására ne-
vezték ki.

Ebben a beosztásában dolgozott egészen
1988. december 31-i nyugalomba vonulásá-
ig. Munkája során az intézmény tevékenysé-
gének irányításán kívül különös gondot for-
dított az intézmény mûködési feltételeinek
minél jobb biztosítására. 

Munkatársai érdekei mellett mindenkor
bátran kiállt, az õket ért támadásokkal szem-
ben igyekezett megvédeni õket.

Tevékenységét, munkáját felettesei a
Munka Érdemérem mindhárom fokozatának
odaítélésével ismerték el. Benne egy jó
fõnököt, kollegát és barátot vesztettünk el.

Igérjük Neked Besenyei János, hogy em-
lékedet szívünkben megõrizzük, nyugodjál
békében.

Frank László




