
MEGEMLÉKEZÉS VARGA GÁBORRÓL 
(1918-1984) 

1984. április 20-án, 66. életévében Sopronban elhunyt Varga Gábor oki. 
erdőmérnök, akit a magyar erdésztársadalom osztatlan részvét mellett május 
11-én kísért el utolsó útjára. 

Varga Gábor 1918. aug. 2-án Liptó Teplicskán (ma Loptovska Teplicka) 
született, az elemi iskola öt osztályát Gölnicbányán (ma Gelnice) végezte, 
majd gimnáziumi tanulmányait a nagy hírű késmárki reálgimnáziumban foly
tatta. Itt érettségizett 1938-ban, majd a Brünni (Brno) Mezőgazdasági Egye
tem Erdészeti Szakán két szemesztert hallgatott. Szlovákiának német meg
szállása után tanulmányait — igen nehéz anyagi körülmények közt — Sop
ronban folytatta és 1944-ben szerzett erdőmérnöki oklevelet. Ettől kezdve 
hivatásának csendes, áldozatos, készséges napszámosa lett: 1945 tavaszán a föld
reform végrehajtásánál találjuk, mint földmérőt; 1946 januárjától a Balassa
gyarmati Erdőigazgatóság Ságújfalu Erdőgondnokságának, 1946 decemberétől 
a Püspökladányi Szíkkísérleti Telepnek vezetője, majd Sopronban hét éven 
át (1952—1959) az Erdészeti Technikumban tanár (üzemtan, erdőművelés, nö
vénytan), 13 éven át (1959—1973) a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság ország
fásítási, illetve fásítási csoportvezetője, utóbb az Erdőfelügyelőség fásítási fel
ügyelője. Életének utolsó szakasza 1973. augusztus 1-vel kezdődött, amikor a 
Szombathelyi Erdőrendezőség keretében (1978-ig) a természet- és környezet
védelemnek országos hatáskörű propagandistája lett. Csodálatos szépségű dia
felvételeivel : egy néptanító megszállottságával, egy apostol ihletettségével és egy 
elhivatott ember tiszta meggyőződésével ebben a neki rendeltetett utolsó fel
adatban végre kiteljesedni láthatta élete igazi értelmét. 

A külsőleg kevésbé látványos, befelé mégis oly gazdag és tartalmas élet 
döntő indításait a szülőföldről hozta magával. Ennek életreszóló öröksége 
volt gazdag nyelvtudása (anyanyelve mellett a német, szlovák, cseh, angol, 
francia) és a természet olthatatlan szeretete. Már fiatalon megigézte őt a 
Magas Tátra szépsége, amelynek csúcsait szüntelenül járni, virágcsodáit 
fotografálni és az újrafelfedezés örömét megosztani másokkal — egyre sú
lyosbodó szívpanaszáig — lelki szükségletnek érezte. De genetikailag is pre-
destinálva volt az erdőmérnöki pályára, mert édesapja is erdőmérnök volt, 
édesanyja pedig a jeles S e l m e c b á n y á i erdészettanár és lapalapító, majd a 
kincstári államerdészet legfőbb irányítója, Divald (Erdősi) Adolf dédunokája 
volt. A hivatássá nemesedett pályát Varga Gábor is áthagyományozta Gábor 
fiára. 

Ami Varga Gábort pályatársai közül kiemeli, az egyéniségének emberi 
értéke (önzetlensége, segítőkészsége, melegszívűsége) és személyiségének va-



rázsa (pl. humora) mellett megalapozott dendrológiai-botanikai tudása, mű
vészi fényképész életműve és lelkes ismeretterjesztő tevékenysége. Az elsőt 
publikációs tevékenysége, országos híre és az 1966-ban elnyert International 
Dendrology Society tagsága jelzi. Sajátos fényképészeti technikáját jól tük
rözik a tűlevelűek tobozképződésének fenofázisairól készült képei, amelyek a 
Deutsche Baumschule folyóirat útján bejárták a világot — továbbá közel 20 
ezer diából álló gyűjteménye, országjáró életének gazdag hagyatéka. Ezt 
kamatoztatta, amikor több száz előadást tartott természeti értékeinkről, 
amikor történelmi pánkjaink rekonstrukciós terveit készítette (Dénesfa, Fer
tőd, Nagycenk, Pannonhalma, Pinnye, Sopron: Erzsébet-kert, Langer-Zettl 
gyűjtemény, Sopronhorpács, Visegrád, Zsira) vagy javaslatokat készített 
megyei jelentőségű természeti értékeink (Écs, Felpéc, Győrszentiván, Sziget
köz stb.) védelmére. Ezért tiszteljük Varga Gáborban nemcsak az erdőmér
nököt, a dendrológus-botanikust. hanem a természetvédelem utazó nagykö
vetét, a természetvédelmi tudatformálás fáradhatatlan harcosát. 

Valahányszor virágba borulnak szerte az országban az exóta fenyők, a 
Rhododendron Jeliben, a zergeboglár a pápakovácsi réten, ahányszor kilom
bosodnak az évszázados hársak Nagycenken, s amikor találkozunk a Men-
guszfalvi-völgyben az első havasi kökörcsinekkel — Rá emlékezünk! 

Dr. Csapody Islván 

PROTENVITA '84 - GREENPEACE 

A magyar iparnak környezetvédelmet szolgáló termékei és szolgáltatásai 
iránt érdeklődők a 80. Budapesti Nemzetközi Vásáron is számos jelentős ob
jektummal találkoztak. A célszerűen, külön csarnokban egybegyűjtött és im
már hagyományos. 

PROTENVITA 

kiállításon a dolgok természetéből folyóan a legnagyobb teret a vízvédelem, 
a víztisztítás, iszapkezelés kapott. A legtöbbet kínált e téren a VITUKI, a fel
színi és alatti vizek szabályozásának, vízminőség szabályozásának kutatására 
és fejlesztésére hívatott intézet, de jelentős víztisztító telepek és berendezések 
tervezését és kivitelezését kínálta a VÍZGÉP Vállalat és a TATABÁNYAI 
SZÉNBÁNYÁK is. Vízkögátló, korróziós inhibátor, diszpergáló. emulziós zsír
talanító szereket ajánlott a tatai KEMOBIL Szövetkezet. Vízzel kapcsolatos 
még az EMC mezőgazdasági öntözésellenőrző készüléke. 

Ugyancsak nagy teret kapott a por, füst, korom elleni védelem. A Vasipari 
Kut. és Feji. Vállalat pormintavevőt állított ki. a Magy. Ásványolaj és Föld
gáz Kísérleti Intézet többek között a kipuffogó gázok káros tartalmának csök-
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