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Én őt 1947 elején ismertem meg. Jómagam Szeghalmon 
voltam erdőgondnok, ő Bátaszéken; mindkét erdőgondnokság a 
szegedi Mállerd erdőigazgatósághoz tartozott. (Mekkora 
távolság, tegyük hozzá az akkori közlekedési lehetőségeket, 
telefonhelyzetet, mégis ment a verkli; nem is akármilyen, 
hiszen akkor kellett az államosított erdőkből modem állami 
erdőgazdálkodást kialakítani, tegyük hozzá, teljes sikerrel! Azt 
a sziszifuszi munkát, lelkesedést ma már sem kellően 
érzékeltetve leírni, sem kellően becsülni, értékelni nem lehet, 
legfeljebb az óriás törpék által becsmérelni ...) Egy-egy 
erdőgondnoki értekezletet nem is volt olyan egyszerű 
összehozni Szegeden, de mindig összejöttünk. Lelkesen, 
sohasem siránkozva, hanem valóban mindenki azon törte a 
fejét, hogy az egekig tornyosuló problémákat hogyan lehet és 
kell megoldani! Itt találkoztam össze Gyurka bácsival. Ő akkor 
már rutinos erdőgondnok volt, sok okos dolgot, jó tanácsot 
lehetett tőle hallani. Nem is fukarkodott ezekkel sem ekkor, 
sem később, ERTI-s kutató korában.

Ekkor hallottam először a fejtegetéseit arról, hogy gond van 
a nemesnyárak (akkor még ez a név sem volt általános) 
elnevezésével. Addig csak „kanadai” meg „óriás” nyárakat 
ismertünk. Nekem persze akkor még fel sem tűnt, hogy ami 
nem olyan, mint az óriásnyár, az még mindig nem egységes. 
Ők ott a Duna mentén persze akkor már régi, tapasztalt 
nyárfatermesztők voltak, és egy olyan jó szemű és búvárkodó 
ember, mint Gyurka bácsi, nyilván ráharapott ezekre a 
különbözőségekre. Egyik erdőgondnoki értekezleten hallottam 
először tőle fejtegetést arról, hogy a Duna menti, Gemenc 
környéki „kanadai” nyárasokban két változatot különböztetett

♦Készült a Koltay-életrajzhoz (Lásd: Szodfridt István: Koltay 
György /1899-1961/ élete és munkássága -  Sopron, 1999.)
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meg: az ún. „zöld levélnyelű, korán fakadó” kanadai nyárat és 
a „piros levélnyelű, későn fakadó” kanadai nyárat. 
Emlékezetem szerint az első a P. deltoides „missourensis”, az 
utóbbit a deltoides „monilifer” változatával mint szülővel hozta 
kapcsolatba. Annyira, hogy rövid ideig javaslatba is került 
(hogy kitől, azt nem tudom pontosan, de meglehet, hogy 
Gyurka bácsitól hallottam először, de hallottam az akkori idők 
kiváló cseh nyárfakutatójától, dr. Spalektől is, akivel Gyurka 
bácsi eléggé jó kapcsolatban volt), hogy a zöld levélnyelű 
kanadai nyárat missourensis-nek, a későn fakadó változatot 
pedig monilifera-nak nevezzék. De az 1954-ben kiadott, 
Gyurka bácsi által szerkesztett első magyar nyárfakönyvben 
már azt feltételezi, hogy a korainyár a késeinyár és a feketenyár 
hibridje. Érdekes ma már visszagondolni a mostani ismereteink 
birtokában ezekre az „őskori” próbálkozásokra! A korai, ill. 
kései elnevezés azonban meglehetősen hamar átment a 
köztudatba (az 1950-es évek elején), amikor a nagy hullámtéri 
fásítási program beindult, már ezek a nevek voltak 
használatban, vagyis bizonyos tisztulás a nomenklatúrában 
(ami egyúttal a származás, a szülők kérdését is eldöntötte) 
nagyon hamar, az ÉRTI megalakulását közvetlenül követően 
bekövetkezett. E két nyárfajta-elnevezés azóta is szilárdan 
tartja magát, hozzátehetjük, hogy Koltay György munkássága 
nyomán. Ő már bátaszéki erdőgondnokként is hosszabb időn át 
tudósa volt a nyárfatermesztésnek, és így nem véletlen, hogy az 
ÉRTI megalakulásakor mindjárt kutatóként oda is került. 
(„Hivatalosan” nyárfakutatással addig Bokor Rezső -  ő, 
szegény, mindennel foglalkozott -  és Kopeczki Ferenc 
foglalkozott, de Kopeczki Feri sohasem volt nyárfatermesztő 
kutató, kezdettől fogva nemesítéssel, valamint az őshonos 
nyárak magjával, csírázásával, csemetenevelésével 
foglalkozott.)

A Gyurka bácsi ERTI-s kezdete időben egybe esett az 
európai nyárfakutatás kibontakozásával (az IPC 1947-ben 
alakult meg). Gyurka bácsi közeli kapcsolatba került Muhle- 
Larsen-nel, aki akkor már a belgiumi (Geraardsbergen) 
nyárfakutató intézet európai nevű vezetője volt (mellette
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dolgozott Steenackers, aki utóda is lett Geraardsbergen-ben). 
Ez a kapcsolat egy jelentős klóngyűjteményt eredményezett 
(előbb Budakeszin, majd átkerült Sárvárra); ez lett az ÉRTI 
nyárklóngyűjtemény alapja; Kopeczki Feri ebből az anyagból 
merítette a keresztezéseihez a deltoides szülőket. Vagyis 
elmondható, hogy a magyarországi hibridizációs 
nyámemesítésnek is Koltay György a megalapozója ezzel a 
Mühle-Larsen-től kapott klóngyűjteménnyel!

Én magam kezdő ERTI-sként 1953-54-ben kerültem 
„hivatalosan” össze Gyurka bácsival. Ő akkoriban az óriásnyár 
dolgában igyekezett rendet teremteni. Akkor már nyilvánvaló 
volt (morfológiai jegyek és betegségérzékenység nyomán), 
hogy az óriásnyár nem homogén nyárfajta. Sipos Sándor (aki 
akkor a Békésmegyei Erdőgazdaság erdőművelője volt, de 
egyébként is -  tudomásom szerint -  nagykamarási származású 
volt) hívta fel a figyelmet a nagykamarási templomkertben levő 
csodálatos óriásnyárakra (a fényképe benne van az 1954-es 
nyárfakönyvben). Gyurka bácsi magával vitt Nagykamarásra 
(én akkor az ÉRTI egyetlen vidéki, éppen kelet-magyarországi 
munkatárs voltam) azzal a céllal, hogy ezekről a fákról 
kiindulási szaporítóanyagot gyűjtsünk; ez lett azután a 
Magyarországon hivatalosnak kijelentett óriásnyár kiindulása. 
Az idős fákról gyűjtött dugványok „megfakasztása” eléggé 
nehezen ment a nagykamarási csemetekertben, amelynek a 
kezelője akkor Danszky István édesapja volt.

Minthogy az ERTI-be kerülésem előtt Békés és Szolnok 
megyékben dolgoztam, és az 1951/52-es hullámtéri fásítási 
programban mint Tiszamenti erdész eléggé kiemelt szerepet 
kellett játszanom, Gyurka bácsi többször is felkeresett a 
szolnoki működésem idején is, de később a püspökladányi 
beosztásom idején is. A Tisza hullámterét igyekezett 
megismerni (az Alsó-Tisza árterét a szegedi kollégákkal, ahol 
neki a korábbi erdőigazgatósági időkből sok jó ismerőse volt, a 
Közép-Tisza árterében engem vett igénybe, a Felső-Tisza 
árterén a nyíregyháziakat vette igénybe, mindenekelőtt Kovács 
Józsefet és később Fuisz Józsefet). így többször is alkalmam 
volt vele a terepen járni; ő ott érezte magát igazában otthon,
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hiszen elsősorban gyakorlati nyárgazdálkodó volt, nem pedig 
íróasztal mellett spekuláló elméleti ember.

Ő nagyon közvetlen ember volt. Én a fia lehettem volna, de 
a fiatalokat is egyenrangú barátokként kezelte. Rengeteg 
gyakorlati tapasztalatot mondott el, aminek később is nagyon 
jó hasznát láttam. Persze ennyi idő után már konkrét dolgokra 
kevésbé emlékszik az ember. Az viszont nagyon élénken él 
máig is bennem, hogy tőle hallottam először a gátakon belüli 
területek „hullámtér”, a kívüli területek „ártér” elkülönítését, a 
megfelelő indokolásokkal és magyarázattal. Ahogy most 
leírom ezeket a dolgokat, rádöbbenek, hogy ezek a ma annyira 
maguktól értetődő értelmezések stb. akkor mennyire 
keveredtek, és akkoriban micsoda tömegben tisztázódtak is, 
időtállóan! Többször csatlakozott hozzánk Babos Imre bátyánk 
is, aki szintén minél többet igyekezett Koltay Györgytől 
ellesni! A későbbi nyárfatermesztési otthonosságát Imre 
bátyánk is részben Koltay Györgytől kapta! Elképzelheted, 
hogy micsoda élvezet volt számomra e két óriás társaságában 
napokat eltölteni! Hogy mit lehetett tőlük tanulni! Nem is csak 
és elsősorban elméletileg, hanem a dolgok meglátását illetően!

Magánemberként nagyon kedves, közvetlen volt. 
Hangulatos, jó humorú társalgó volt. Sokat tarokkoztunk 
együtt; nagyon szeretett -  és tudott is -  tarokkozni! Nem 
sokkal a Kossuth-díja elnyerését követően egyszer a lakásán 
tarokkoztunk. Eléggé rossz volt a lapjárása, nekem, a parti 
legfiatalabb tagjának viszont a legjobb. Amikor egy-egy 
nagyobb tételt elveszített, én -  eléggé pimasz módon -  mindig 
azzal vigasztaltam: futja a Kossuth-díj Minden további 
nélkül megengedhettem magamnak ezt a pimaszságot vele 
szemben, ő maga is jót mulatott rajta!

Még egy kedves emlékem van róla. Nagyon szerette az 
aludttejet. Egyik alkalommal Püspökladányból 
motorkerékpáron mentünk Abádszalókra és vissza. Elindulás 
előtt megkérdezte a feleségem „lehetek-e szemtelen” 
körítéssel, hogy számíthatna-e visszaérkezésünkkor aludttejre, 
természetesen behűtve (valamikor nyáron történt az eset).
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Visszafelé meglehetősen megkéstünk, de inkább lekéste a 
vonatot, de az aludttejet nem hagyta ott!

Summa-summárum: olyan ember volt, akire évtizedek 
múltán is sok-sok szeretettel, örömmel gondol vissza az ember, 
egyben hálával mindazért, amit kaphatott tőle ismeretben, 
szemléletformálódásban.
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