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Csávossy György laudációja 
Csávossy György arisztokratacsalád fiaként, 1925. június 20-án született Temesváron. Fel-

sőfokú tanulmányait 1944–45-ben a temesvári Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Karán kezd-
te, majd a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán folytatta, 1945–1949 között. 1949-ben szerezte 
meg a mezőgazdasági mérnöki oklevelet. Doktori értekezését csak a rendszerváltás után véd-
hette meg, 1993-ban, a iaşi-i Agráregyetem kertészmérnöki tagozatán. 

Szakmai tevékenységét a diószegi Szőlészeti Szakiskolában (1949–53) kezdte, majd nyug-
díjazásáig (1953–86 között) a csombordi agrárlíceumban folytatta. Mindkét helyen a növény-
védelmi előrejelző állomás vezetője is volt.  

1991-től az újraindult nagyenyedi kertészeti iskolában tanított 2003-ig. 
Időközben, 1981–82-ben a kolozsvári Mezőgazdasági Egyetem Kertészeti Fakultásának 

előadója, a Borászati Tanszék vezetője. 1995-től a Corvinus és a Sapientia Egyetemen ad elő. 
Tudományos kutató és szőlőnemesítő. Romániában bevezette a parafinos oltvány előállítási 
módszert. Többivaros keresztezésből 3 fajtát állított elő, ezek állami minősítést kaptak. 

Számos tudományos közleménye jelent meg román és magyar nyelven, melyeket különbö-
ző tudományos ülésszakokon ismertetett. 

Bedolgozott a Falvak Népe, Erdélyi Gazda, Kertbarátok című lapokba.  
A korlátozott lehetőségek ellenére 10 szakkönyve jelent meg. Élete fő műve a Jó borok 

szép hazája Erdély szőlészeti és borászati monográfia. Ezért 2005-ben az Év Szerzője címet 
kapta.  

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Agrártudományi Szakosztályánák alapító, egyik legtevéke-
nyebb tagja. Két könyvbemutatója volt az EME-nél és a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 
Agrártudományi Szakosztály ülésszakán; mindkét alkalommal színvonalas eredeti munkát mu-
tatott be. Tudományos tevékenységét számos elismeréssel jutalmazták. Érdemes tanár. 

A csombordi Agráripari Líceumban készített borai több aranyérmet nyertek. Maga is több 
hazai és nemzetközi versenyen volt bírálóbizottsági tag.  

A szakmán kívül szépíróként is jelentőset alkotott, verseskötetei és szépirodalmi művei je-
lentek meg. Színműveit a hazai magyar és román társulatok mutatták be. Igen sikeres volt az 
Özvegy és leánya kolozsvári színpadra állítása. 

Igen ismert erdélyi és magyarországi közéleti tevékenysége. Többek között elnöke, majd 
tiszteletbeli elnöke a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének, a Magyar Bor Akadémia örö-
kös tagja, a Román és Magyar Írószövetség tagja. 

Gondolom, mindezek ismeretében Önök is érdemesnek tartják Csávossy Györgyöt az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagságára.  
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