
Dr. Tóth Imre

1947 szeptemberében kerültem Bajára -  a műegyetem 
soproni karának Út- és Vasútépítéstani Tanszéke másfél éves 
tanársegédi beosztását felcserélve -  napszámbéres erdőmérnöki 
állásra. Ekkor a Szegedi Állami Erdőgazdasághoz tartozott a 
két bajai erdőgondnokság és még a bátaszéki és szekszárdi is. 
A Duna-ártér egyes erdőművelési problémáinak vizsgálatára 
pályáztam és kaptam állami ösztöndíjat. 1949 nyarán az akkori 
szegedi erdőigazgató, Boross György, tanulmányi céllal 2 hétre 
átrendelt Koltay György bátaszéki erdőgondnokhoz.

Ekkor ismertem meg Gyurka bácsit. Derűs nyugalommal, 
kollégiális segítőkészséggel fogadott, ugyanúgy, mint általában 
az idősebb kollégák, firmáink. Kérdésére elmondtam, hogy 
időmet ott, az ártér növényzetének, erdőtársulásainak botanikai 
felvételezésével és termőhelyi körülményeiben való 
ismeretgyűjtéssel szeretném tölteni.

Rövid beszélgetés után a házi telefonon felhívta a pörbölyi 
főerdészt, Erdész Lajost. Ezután engem hozzá irányított. Ő 
megismertetett beosztásával, feladatával, beosztottaival, a 
rakodókezelővel, a csemetekert-kezelővel. Az erdész
gyakornokokról is szólt. Ők egy évig voltak a keze alatt, és 
ezalatt vagy megtanulták a pontos, fegyelmezett munkát, vagy 
elköszöntek.

Közben Gyurka bácsi megbeszélte a gyöngyösoldali 
kerületvezetővel az ottani vendégszobában történő 
elhelyezésemet és étkeztetésemet. Másnap reggel Bajáról már 
oda mentem kerékpárral. Hátizsákomban az ösztöndíjamból 
vásárolt Jávorka-féle határozókönyvek és növénygyűjtési 
szerelékek is voltak. Egy hetet töltöttem Frey Józseféknál. 
Délelőtt növénytársulási felvételezést, az ismeretlen növények 
begyűjtését végeztem, délután ezeket szobámban
meghatároztam, esetleg még újabbakat is gyűjtöttem.______
* Készült a Koltay-életrajzhoz. (Lásd: Szodfridt István: Koltay 
György /1899-1961 / élete és munkássága -  Sopron, 1999.)

Emlékeim Koltay Györgyről*
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A következő hét néhány napján Gemencen, a vadászházat 
kezelő Tóth Istvánék látták el. Gemenc a szekszárdi 
gondnoksághoz, és az államosítás után Apt Ödön keze alá 
tartozott. A kommunista párt hatalomátvétele után a párt az 
erdőgondnokságokhoz munkáskáder erdőgondnok- 
helyetteseket tett. Ez is közrejátszott abban, hogy 1949 
márciusától Bajáról Bátaszékre helyeztek. Ekkor Koltay 
György már az ÉRTI állományába került, de még Bátaszéken 
lakott. A hadifogságból visszatért volt érsekuradalmi 
szekszárdi erdőgondnok, Mirk István lett az utóda, a bátaszéki 
erdőgondnok.

Gyurka bácsi akkor az ártéri talajok talajhibás sülékeny 
foltjainak problémájával foglalkozott. Dr. Magyar Pállal is 
többször bejárták ezeket a területeket. Ekkor mindig maguk 
mellé vettek engem is. Ezeken az utakon a növényhatározás 
már részben az én feladatom volt. Egyszer Pali bácsi próbára 
tett. Egy rizsbugát húzott elő az irattáskájából. Szerencsémre 
felismertem az Oryza staiva-t. Elismerően megdicsértek. így 
kerültünk közeli, mester-tanítvány kapcsolatba. Régi 
gondnoksága területén Gyurka bácsi elmondta egy-egy 
érdekesebb részlet történetét vagy a helyhez kapcsolódó 
emlékét, fanyar humorával kissé fűszerezve.

1950 márciusától az ideális csemetekerti lehetősége miatt 
nagyüzemi öntözött csemetekertté fejlesztett tolnai csemetekert 
kezelője lettem 14 hónapra. Gyurka bácsi ott is adott néhány 
különfeladatot. Itt és a hajósi felsővágási kerületben (H 112?) 
is egy-egy 10 m sor, 5 m tőtávolságú nyárfa összehasonlító 
ültetvényt létesíttetett még 1950 tavaszán. Ezek rezgő, szürke, 
fehér, fekete nyár, jegenye és tiszaháti nyár, korai, kései, 
virginiai nyár, óriásnyár, balzsamos nyárfélékből álltak. Az 
ültetési anyagot egyrészt a már Budakeszire gyűjtött anyagból, 
másrészt Tóth Jenő szanyi erdőgondnoktól küldötte, aki a 
nyárfagyűjtemény anyatelepéhez Tuzson Jánostól kapta a 
dugványokat. 1951 tavaszán a csemetekert déli szélén a 
pörbölyi anyatelepről kapott késeinyár sima-dugványokkal 
2x2, 4x4, 6x6 m hálózatú, 2 ismétléses hálózati kísérletet is 
beállítottam részére. A kert északi végétől korainyáras erdő
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húzódott, hamvasszeder uralkodó cserjeszinttel. Ebben 
gyérítési kísérlethez tűztem ki kísérleti területet.

így Tolnára is gyakran járt Gyurka bácsi. Szálláshelye is 
volt, mert apósa -  nyugalomba vonult ügyvédként -  Tolnán élt. 
Ide esténként meghívott, az egyik tolnai orvossal, engem is 
tarokkpartira.

A társaságban kedélyes volt, de nem komolytalan. Mind 
közelebbi kollegiális kapcsolatunk alakult ki. Tiszteltem nagy 
tapasztalati tudását, olvasottságát. Ez idő tájt erdészeti program 
volt a hullámtéri fásítás. Ebben Koltay a nyáraknak, füzeknek 
főszerepet szánt. Jó tanítványként ebben is követtem őt. A 
nyárfák iránti érdeklődésemet azonban már előtte felkeltette 
Tóth Jenő nagybátyám, a győri püspökség volt főerdőmérnöke, 
szanyi erdőgondnok. A Rába árterében gyönyörű, erős rudas 
óriásnyárasok voltak, miket ő erdősíttetett kb. 1930-tól.

Egyik bulekom, Sámuel György (Kalocsai gimnáziumban 
is alattam járt) 1943 őszén tartalékos tiszt kórházvonat- 
parancsnok édesapja segítségével tanulmányai folytatására 
Zürichbe került. Leibundgut professzortól diplomamunkaként a 
kanadai nyárak termesztését kapta. Ami kevés fogalmam akkor 
a témáról akadt, azt a bulekomnak megírtam. Jövedelmezőségi 
adatokat viszont édesapjától kaphatott, ki a kalocsai Érseki 
uradalom főszámvevője volt. Gyurka diplomamunkáját 
elküldte nekem átnézésre. Irodalomjegyzékében felkeltette 
figyelmemet Houtzagers: „Die Gattung Populus und ihre 
forstliche Bedeutung” című, eredetileg 1937-ben hollandul írt, 
majd a szerző közreműködésével és az eltelt 4 év 
tapasztalatának korszerűsítésével 1941-ben Kemper által 
németre fordított munka. írtam is a bulekomnak, hogy próbálja 
azt nekem megszerezni. Azt, hogy Leibundgut professzor is 
közbenjárt-e, nem tudom. Pár hónap múlva azonban 
megkaptam a könyv-küldeményt Houtzagerstől, könyvében 
„Mit freundlichen Grüssen vöm Verfasser” ajánlással, a 
könyvben exlibrisével, azzal a pár sorral, hogy a német kiadás 
már nem kapható, így a saját példányát ajándékozza nekem. Ez 
a könyv legértékesebb ereklyém. Ezt kölcsönöztem 1952-ben 
Gyurka bácsinak, ki Bokor Rezsőnek is átadta, és Roth
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Gyulához is eljutott A magyar erdőművelés különleges 
feladatai nyárfás részének kiegészítésére. (Mind A nyárfa, 
mind Az erdőművelés III. 1953 márciusában kerültek 
nyomdába.)

Azt hiszem, Houtzagers könyvéről, de valószínűen a 
holland kiadásról hazánkban csak Tuzson János tudhatott. Roth 
Gyula említett könyve írását régen, még Tuzson életében 
megkezdte. Mikor olvasta az Erdészeti Lapok 1920. p. 167. 
írását, melyben Bund Károly a kalocsai érsekség 
erdőmesterének, Mattanovich Károlynak az ártéri erdőkről 
tartott előadását ismertette, az őáltala 1905-ben honosított és 
1920-ban a mai gemenci erdőben javában termesztett nyárat 
simoni nyárnak nevezte, Tuzsonhoz fordult, hogy mi lehet a 
simoni nyár hivatalos neve? Tuzson Populus balsamifera var. 
Simonii nevet írt. E név a német kiadásban mint szinonim, 
zárójelben szereplő név megtalálható (p. 44.). Feltételezem, 
hogy mikor Tuzson válaszolt Roth Gyulának, e név még az 
általa írt módon szerepelt. A simoni nyár tehát 1920 óta volt 
már kanadai nyár, korán fakadó kanadai nyár, és 1952 nyara 
óta -  Houtsagers könyve nyomán -  Populus marilandica. 
Mattanovich e nyárat a híres franciaországi plantieresi (Metz 
mellett, Elszászban), a Simon család sok generációs nyárfa- 
csemetekertjéből szerezte vagy kapta. Ezért nevezte simoni 
nyárnak.

Gyurka bácsi 1952-ben elkezdte kiválogatni és 
törzskönyvezni a szép nyárfákat, fűzeket. Az Erdőközpont 
megbízásából 1952 nyarán helyszínelnie és néven neveznie 
kellett az ország nyárfa-anyatelepeit. E munkához ő engem vett 
maga mellé. A megyei erdőgazdasági egyesülésekhez (ES) 
utaztunk. Ha kellett, az ES rendezte a szállásunkat. Ottani 
kísérőnkkel és az ES gépkocsijával mentünk a 
csemetekertekbe, és terület, életkor, állapot, fajtisztaság, ottani 
elnevezés és Houtsagers nevezéktana szerint általunk 
meghatározott név jegyzőkönyvezése történt. E munka közel 3 
hétre kötött össze Gyurka bácsival. A csemetekertekben a 
leggyakoribb anyatelep az óriásnyáré volt. De érdekes, szép 
feketenyár-szerű fajta volt a móri csemetekertben kanadai nyár
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elnevezéssel. Hasonlóan értékes volt az osli feketenyár. Gyulán 
fehérnyár-anyatelepet is találtunk. Érdekes volt Beleg 
határában egy papírgyár nyárfakísérleti ültetvénye. Itt volt egy 
másutt nem látott robusta típusú porzós fa is, mit akkor belegi 
vagy sárga robusztának neveztünk el. Ennek levélnyele 
sárgászöld, csemetehajtása sem bíbor futtatású fent, hanem 
zöld. Minthogy a későbbi összehasonlításokban ez lassabban 
nőtt a közismert alaknál, és a kérge is simább, vékonyabb volt, 
tehát a szarvas erősebben károsította, ez a fajta feledésbe ment.

Az 1952-ben nagyrészt megíródott, 1953-ban kiadott „A 
nyárfa” könyv termőhelyjellemző növénytársulási részének 
megírásával is megbízott Gyurka bácsi. A Tisza árterének 
növénytársulási felvételezésében a nyár elején két hetet 
töltöttem Szolnokon -  Jeanplong József (gödöllői egyetem), 
Précsényi J. (debreceni ny. egyetemi professzor) és a Tisza- 
meder növényszövetkezeteiből akkor már doktorált neves 
Tisza-ártéri botanikus, a korán elhunyt Tímár Lajos szegedi 
tanár társaságában. Gyurka bácsi a magyar nyárfakönyv 
nemzetközi kritikájáról nekem megírta, hogy e fejezetét 
emelték ki újdonságként az egyébként is elismert könyvének 
bírálói.

Az 1952. évi nyári anyatelepellenőrző körutunkat Gyurka 
bácsi már kihasználta a nyár- és fűzfák szelektálásának 
propagálására, és ha mód adódott, útközben egy-egy ilyen fát 
meg is néztünk.

Ezen a körúton ismerhettem meg a megyék neves idősebb 
erdőművelőit, és elleshettem tanulságos beszélgetésüket a 
gépkocsiban, a helyszínen és a vacsoráknál. Gyurka bácsi 
akkor még dohányzott, a borból is iszogatott, de csak keveset. 
Szívbetegsége jelentkezésekor a dohányzást elhagyta, borból 
csak ujjnyit ivott meg egy koccintás lehetőségéért. Feketekávét 
pedig az orvos által előírt napi 2 adagnyit fogyasztott. 
Mondandójába kedves humorával szőtte a fakereskedők 
zsargon szavait is.

Gyurka bácsi 1952 őszére az alsó Duna-ártér nyár- és 
fűzfáinak szelektálásával, kiválasztásával bízott meg. A 
sorszámokat 150 törzskönyvi számtól felfelé adhattam. Volt
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kerületvezető erdészei közül a kiváló megfigyelő Hódi István 
hagyott meg az 1952. évi füzes vágásában néhány értékes fát. 
Ezek a malomtelelői 153, 154, 155, 156 számot kapták. A 
legszebb a 153-as volt. Az anyatelepek frissítésére kései, korai 
nyár, a feketenyárak szelektálására jó néhány szép, vagy száraz 
termőhelyű törzsfát szelektáltam. 1952-ben sok időm akadt 
Gyurka bácsi megbízásainak teljesítésére, mert akkor a Tolna 
megyei ES birtokrendezői munkakörében ezekre bőven akadt 
időm, nem úgy, mint 1951-ben, mikor csemetekert-vezető, 
majd fahasználati előadó, tervelőadó, építésvezető (tsz szerfás 
épületek) voltam a szekszárdi kis erdőgazdaságnál, majd 
körzeti építésvezető az ES-nél, és december 1-jétől kaptam 
1952-es munkakörömet, mit biztosan azért kaptam, hogy 
Gyurka bácsi számíthasson segítségemre az OEE nyárfa 
munkabizottságában kitűzött feladataihoz. (Az erdőgazdaságok 
megyei egyesüléseit 1953 márciusában megszüntették. Az 
általában az erdőgondnokságokból alakított, de már nem 
erdőmérnökök, hanem asztalosok, sztahanovista ládagyári 
munkások, elvétve kerületvezető erdészek által vezetett kis 
gazdaságokból 2-4 összevonásával nagyobbakat alakítottak.)

AZ ES várható megszűnése következtében 1953. február 1- 
jétől az ÉRTI állományába kerültem. Feladatom volt a 
törzsfákról csúcsdugványok szedetése és Tőserdőn 
melegágyban való meggyökereztetése. Én ugyan Tolnán 
készítettem ezt elő, de hullámtér-fásítási kutatóállomás 
Tőserdőn létesült. A tolnai csemetekertben dolgozott egy 
cigány fiú, aki rendkívül jó famászó volt. Ő napi 3 db 25-30 
méteres fa csúcságát tudta lefűrészelni. A fűz és a nemesnyár 
törzsfa csúcsdugványok gyökereztetése sikeres volt Tőserdőn, 
a feketenyáraké nem.

A csúcsdugványok elit anyatelepek célját szolgálták. 
Azonnali jó tömeganyagot adott azonban fűzből az, hogy Hódi 
István 1953 márciusában Szomfován (Asszonyfalván) 2 általa 
kiválasztott fát döntetett, gallyaikat elkülönítve dugványoknak 
feldolgoztatta és a pörbölyi csemetekertben anyatelepnek ezt 
eldugványozták. Ebbe kerülhetett egy másik fáról letört gally, 
aminek 2 anyatöve teljesen egyenes növésű volt. Nagy
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valószínűséggel ezeket szelektáltuk később a bédai 
csemetekertben a pörbölyi anyatelepből ott létesített 
anyatelepről nevelt csemetékből bédai egyenes fehérfuzként.

Ugyancsak 1953 tavaszán kidöntött fákról névrokonom, a 
„kutyás” Tóth Imre firmám, izabellaföldi erdőgondnok az 1952 
nyarán Rongyos erdőrészben az anyatelep-ellenőrző körutunk 
alkalmával megszemlélt és szaporításra alkalmasnak elismert 
keskeny koronájú feketenyárakból gyökereztetett 
csúcsdugványokat. Ebből lett a rongyosi feketenyár-anyatelep 
Bédán.

Tőserdőn március végéig szolgáltam az ERTI-nél. E két 
hónap száműzetésszerű szolgálatom azonban az ÉRTI 
munkaközösség tagjává tett. Évekig voltam még külső 
munkatársa az ERTI-nek. Fenológiai megfigyelést kb. 25 évig, 
nemzetközi magcseréhez feketegalagonya-maggyűjtést több 
mint 10 éven át végeztem.

Koltay Gyurka bácsit bántotta, hogy Tőserdőn nem találtam 
a helyemet. Az éhínséggel küzdő országban vadidegenben nem 
volt könnyű.

1953. április 1-jével kezdődött második bajai szolgálatom 
alatt ritkultak találkozásaink. Kialakultak az ÉRTI vidéki 
állomásai. A sárvári nyárfakutató állomást gyakran látogatta. 
Tőserdei anyagom is oda került 1953 őszén. Gyurka bácsi 
ebben az időben arra kért meg, hogy szerezzek fényképet 
Bucsányi Józsefről, kinek rokonsága Baján élt. Az ERTI-ben 
lévő szobájában függesztette ki a nagy tudású ártéri 
erdőművelő elődje képét. Jelentkező szívbetegsége miatt 
területbejárásait az elkerülhetetlenekre korlátozta. Én azonban 
többször felkerestem irodájában. Ekkor már inkább csak 
írogatott. Egyik nagy munkája volt Magyar Pál „Alföldfásítás” 
c. kétkötetes kiváló munkájához az ártéri rész megírása. Ez 
alatt került az „Erdészeti Kutatásokéban megjelentetésre, 
annak szerkesztőségébe, az ERTI-be ártéri termőhely- és 
erdőtipológiai tanulmányom (Érd. Kút. 1958. 1-2. p. 77-160), 
minek kivonatát és táblázatos összefoglalását már az 1956. 
szeptember 23-29-i nemzetközi nyárfakonferencia bajai 
tanulmányútján ismertettem (in: Nyárkonferencia MTA-OEF
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1957. p. 10-15.). Gyurka bácsi tanulmányom tartalmáért 1957 
végén gratulált nekem. Ez egyik legkedvesebb emlékem.

Eztán már csak én látogattam meg Gyurka bácsit Kruspér 
utcai lakásán, ha időm engedte. Úgy rémlik azonban, hogy 
1960. vagy 61. október elején még búcsúlátogatást tett régi 
gondnoksága területén. Ekkor találkoztunk itt, Pörbölyön.

1961-ben két szeretett nesztoromat vesztettem el. Jávorka 
Sándor bácsit és Koltay Gyurka bácsit.

Gyurka bácsi az Agrárirodalmi Szemlének -  fordítóként 
dolgozva -  összegyűjtötte az ártéri irodalom kivonatait. 
Ezeket,megbízásából, özvegye nekem adta.

Kedves emlékét, munkásságát Bátaszéken megörökítő 
emléktábla készítésével próbáltam másokban is maradandóbbá 
tenni. A várossá vált Bátaszék úgy 6 éve Koltay Györgyöt 
díszpolgárává választotta.
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