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Czágásch József 
(1934–2014)

Gyõrben született
polgári családban,
alapfokú iskoláit és a
középiskolát is itt vé-
gezte. Szülei megad-
ták a lehetõséget sok-
oldalú képzettségé-
hez, vívni tanult, ze-
neiskolába járt, jól
zongorázott, késõbb

az egyetemen szalonzenekara is volt. Ké-
sõbbi feleségével is a zene kapcsán ismer-
kedett meg, tánciskolában zongoristaként
mûködött közre, így találtak egymásra. A
gyõri bencés gimnáziumba járt, de az ötve-
nes évek elejének iskolaösszevonásai követ-
keztében a Révai Miklós Gimnáziumban
érettségizett.

Sopronban 1957-ben szerzett erdõmérnö-
ki oklevelet az 56-os forradalom leverését kö-
vetõen megcsappant létszámú évfolyamban.

Nejével együtt Kapuváron álltak munká-
ba: a Kisalföldi Erdõgazdaság Rábaközi Er-
dészeténél erdészeti szakelõadó (mûszaki
vezetõ) beosztásba került, míg neje a gyõri
zeneiskola kapuvári tagiskolájában zeneta-
nárként talált munkát.

1961 októberében lett ugyanitt erdészet-
vezetõ, miután addigi fõnöke, Pánczél Ká-
roly Gyõrbe, az erdõfelügyelet vezetésére
kapott kinevezést.

1966-ig töltötte be ezt a beosztást, ez idõ
tájt az erdészet nagy átalakuláson ment ke-
resztül. Munkája kezdetén mindent kézi erõ-
vel végeztek, a fákat harangfûrésszel és fej-
szével döntötték, a közelítést, szállítást foga-
tokkal, míg a felterheléseket, vagonrakást
kézi eszközökkel hajtották végre. Munkairá-
nyításra, ellenõrzésre is lovas kocsival, hintó-
val mentek. Fogékony volt az új megoldá-
sokra, amint az elsõ gépi fûrészek és trakto-
rok megjelentek az erdészetben, saját egysé-
génél szorgalmazta a bevezetésüket. Nem
volt könnyû feladat, az emberek elõször ide-
genkedtek az új technikától, képzések szer-
vezésével, türelmes rábeszéléssel gyõzte meg
beosztottjait a gépesítés idõszerûségérõl.

Munkáját 1959-ben, 1962-ben, 1964-ben
„Kiváló dolgozó” kitüntetéssel ismerték el,
majd 1966-tól a vállalat gyõri központjába
gépesítési elõadónak emelték ki. 

Mondhatjuk, hogy a gépesítés forradalma
ekkortól kezdõdött: a favágásban a Stihl fû-
részek, a talajmunkákban a lánctalpas SZ-
100-asok és TDT traktorok, a közelítésben
és szállításban az LKT-k, Dutrák, Beloru-
szok, ZIL és Csepel teherautók munkába ál-
lásával. Eddig is dolgoztak traktorok, melye-
ket a gépállomásokról lehetett bérbe venni
szakképzett kezelõkkel, de innentõl lett sa-
ját gépparkja az erdõgazdaságnak, melyre a
Mûszaki Erdészetet is létrehozták.

1972-tõl mûszaki fejlesztési csoportveze-
tõként irányította az erdõgazdaságnál a mély-
építés, magasépítés és gépesítés szakterüle-
teit, jól képzett szakelõadók segítségével. A
fafoldolgozás-fûrészipar fejlesztése is nevé-
hez köthetõ, az erdészeti fagyártmányüze-
mekhez képest a nagy áttörést a Gyõri Erdé-
szet fûrészüzemi gatterének beépítése és

Kapuváron a Canali rönkhasító szalagfûrész-
re alapozott korszerû fûrészüzem létrehozá-
sa jelentette 1981-ben.

A parkettfríz, szõlõkaró és bányadeszka
eddigi termeléséhez képest – melyhez ha-
son tolva vágták a fagyártmányfát a 800-as
szalagfûrészekkel – a gépi elõtolással, vágó-
asztallal mûködõ Canali-1100-as forradalmi
változást hozott minõségben és termelé-
kenységben egyaránt, nem beszélve a dol-
gozók kisebb fizikai terhelésérõl. Az akác
fûrészelt oszlop és élmart oszlop keresett
cikk volt az osztrák, és német piacon, nem
gyõztek eleget termelni az üzemek. Idõköz-
ben a Ládagyár gyõrszabadhegyi és gyõrsze-
merei üzeme is az erdõgazdasághoz került,
így méltán viselte a Kisalföldi Erdõ és Fafel-
dolgozó Gazdaság címet.

1983.  január 1-jétõl – nagy elõdje, Káráll
János nyugdíjazásával – a gazdaság mûszaki
igazgatóhelyetteseként (a gazdaság élén dr.
Komjáthy Ferenc állt igazgatói beosztásban)
irányította a termelés, beruházás teljes folya-
matát.

Az 1976-os kitüntetését követõen 1985-
ben is „Kiváló Dolgozó” elismerést kapott. 

1990.  január 1-jéig töltötte be a fõmérnö-
ki munkakört, ekkor az igazgató átszervezé-
si szándékának megfelelõen korkedvezmé-
nyesen nyugdíjazta õt a vállalat. 

Nyugdíjasként is gépekkel foglalkozott, a
Stihl cég képviselõjeként Mosonmagyaróvá-
ron, majd a Berger cég gyõri tulajdonszerzé-
sével az õ képviseletükben Gyõrben dolgo-
zott. Volt munkahelyével ekkor kevés kap-
csolata maradt, de az erdészeti gépesítés
ügyét továbbra is szívén viselte, Az Országos
Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztályá-
nak tagjaként és 1984-tõl 1994-ig elnökeként
mûködött közre.

Élettörténete elválaszthatatlan a gyõri er-
dõgazdaság történetétõl, annak meghatáro-
zó alakja volt, a gépesítési fejlesztések veze-
tõjeként.

Mint azt az egyházi búcsúszertartáson is
hallhattuk Gyõrben a Szent Imre-templom-
ban, életét három H vezérelte. A hit, hûség
és humor. Istenhívõ volt akkor is, mikor ezt
rossz szemmel nézte a pártállami vezetés, hû
volt céljaihoz, eszméihez, szakmájához, fe-
leségéhez. A mindennapi élethelyzeteken,
konfliktusokon veleszületett humorérzéké-
vel, pozitív személyiségével tudott úrrá len-
ni, hiányozni fog vidám mosolya.

Hamvait a gyõr Szent Imre-templom ur-
nakertjében családja, volt évfolyamtársai,
munkatársai, valamint barátai, tisztelõi né-
pes gyülekezetében helyeztük végsõ nyuga-
lomra.

Isten vele, nyugodjék békében.
Kóródi Sándor

OEE Gyõri HCS elnök

Szûcs József
(1930–2014)

Megrendülve állunk
Józsi bácsi hamvai
elõtt. Mindenkit lesúj-
tóan érintett a halál-
hír. Eljöttünk mi, a
hátrahagyott kollégák
és vadásztársak, hogy
lerójuk a végsõ tiszte-
letünket, szótlanul és
csendben, mert most

a csend jelzi a méltó elismerést. 
Józsi bácsi önálló élete Prónayfalvából in-

dult. Elemi iskolái befejezésével, majd a sor-
katonai szolgálat után, a továbbtanulást vá-
lasztotta. Különbözõ okoknál fogva akadoz-
va indult a szakmai útja. 1956-ban félbema-
radtak a mezõgazdasági tanulmányai. Ezután
a Bugaci Erdészetnél helyezkedett el, és
munka mellett lehetõsége nyílott erdészeti is-
meretek megszerzésére is. 1959-ben erdész
képzettséget szerzett, majd technikusi minõ-
sítést. Tanulmányai befejezése elõtt, munkája
elismeréséül, kerületvezetõi beosztást kapott. 

Sok elméleti és gyakorlati ismerettel ren-
delkezõ vezetõje volt huszonnégy évig a
Nyugatbugac kerületnek. Nyugatbugac ke-
rület után tizenkét évig vezette a központi
kerületet, csemetekertet, és végezte a raktá-
rosi feladatokat. 

Erõs egyéniség és akaraterõ jellemezte
egész munkásságának ideje alatt. Felettesei,
munkája elismeréséül, többszöri jutalom-
ban, dicséretben majd kitüntetésben részesí-
tették. Mély baráti és szakmai kapcsolatot
tartott fent a Nagyerdõ kerületvezetõivel,
mely kapcsolat fennmaradt nyugdíjas évei-
ben is. Harminc éven át lakott családjával fa-
lutól, várostól távoli szolgálati helyén, az er-
dõn. Ebben az erdõ és a vadászat szeretete
segítette. 

Több mint öt évtizeden át volt tagja a bó-
csai Hubertus Vadásztársaságnak, ahol 77
évesen érte az a nagy vadász szerencse, ami-
re minden vadász vágyik, hogy érmes gím
bikát ejthessen el. 1990-ben nyugdíjba ment,
utána is szoros kapcsolatot tartott az erdé-
szet vezetõségével és a kollégákkal. 

Józsi bácsi nyugdíjasként volt az Alföldfá-
sítási Múzeum második erdész gondnoka ti-
zenegy évadon át. Nagyon szerette ezt a
munkát, örömmel és nagy szakmai felké-
szültséggel végezte. A kiállítás anyagát,
szakmabelieknek és szakmán kívülieknek,
teljes odaadással mutatta be. 

Évekkel késõbb meggyengült az egészsé-
ge, többször volt beteg. Utóbb már mi is tud-
tuk, hogy nagy fájdalommal járó kór kínozta,
ezt igyekezett enyhíteni szeretett neje, Irén-
ke. Ennek ellenére gyõzött a betegség, az
élet csendben elment. Halálával, kollégák-
ban és vadásztársakban nagy ûr keletkezett,
de emlékeinkben továbbra is él és élni fog. A
bugaci Nagyerdõ három legendás erdésze,
újra együtt járja az „Égi erdõt” és a végtelen
vadászmezõt. Legyen fáradhatatlan e végte-
len úton. 

Erdészüdvözléssel búcsúzunk: kollégái
és vadásztársai. 

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! 
Tóth Antal 

NEKROLÓG

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm az 1974-ben végzett
erdõmérnököknek, hogy 40 éves
soproni találkozójuk alatt férjem-

rõl sírjánál megemlékeztek.
dr. Herpay Imréné


