
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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kentését, radioaktív hulladékok és vegyipari mérgek ártalmatlanítását oldja 
meg, a Híradástechnikai Gépgyár közúti környezetvédelmi, levegőtisztatási 
mérőműszereit mutatta be, a FÜTÖBER Vállalat levegőtisztasági berendezései 
között a Vásár Díját nyerte el textilanyag szűrős porleválasztójával. 

Rendkívül időszerű a NITROKÉMIA környezetkímélő gyomirtószereinek, 
környezetbarát műgyantáinak kínálata, jelentős a Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat ajánlata komplex település környezetvédelmi vizsgálatok elvégzésére. 
Végül a zajcsillapítást szolgálja a FERROGLOBUS Vállalat SILPLAT-leme-
ze és a HÖTECHNIKA zaj ellen védő fülkéje. 

Nagy érdeklődést váltott ki és sokan keresték fel a 

GREENPEACE 

kiállítását. Az iparilag fejlett országokból gyakran hallunk rendkívül látvá
nyos társadalmi megmozdulásokról a környezetvédelem terén. Ezek jellege és 
mérete olyan, hogy kellő szervezettség és megfelelő anyagi háttér nélkül el
képzelhetetlenek volnának. Szervezettek is. Az egyik ilyen szervezettel a né
met STERN magazin 1/84. száma foglalkozott részletesen, nálunk pedig most 
az őszi BNV nyújtott alkalmat a bemutatkozásra. Igen mutatós, rendkívül ér
dekes kiállítási anyaggal vonult fel és a HUNGEXPO sajtóosztálya alkalmat 
adott arra, hogy a sajtó részletesebben is megismerkedhessek a szervezettel. 

A GREENPEACE független, pártonkívüli és nemzetközi tevékenységet vég
ző környezetvédelmi szervezet. Célja „olyan környezetért küzdeni, amelyben 
élni tudunk". Jelenleg pontosan meghatározva küzd a fókák, delfinek, tengeri 
teknősök, cethalak és egyéb veszélyeztetett állatfajok kipusztulása ellen; küzd 
a savas eső és a mérgekkel, kipuffogógázokkal történő környezetszennyeződés 
ellen; küzd a kémiai anyagok és az atomhulladék tengerekben való elsüllyesz
tése ellen; küzd az atombomba kísérletek ellen; küzd az Antarktisz államok 
közötti felosztása, gazdasági kiaknázása ellen, azon egy „világpark" létreho
zásáért. 

A szervezetet 1971-ben hozták létre, önkéntes adományokból tartja fenn 
magát és folytatja nem kis költséggel járó tevékenységét. Központi irodája 
az dél-angliai Lewes városkában van és jelenleg 12 saját irodával rendelkezik 
Franciaországban, Hollandiában, Dániában, az NSZK-ban, Belgiumban, az 
USA-ban, Ausztriában, Svédországban, Ausztráliában, Űj-Zélandon és egye
bütt. Világszerte 600 000 támogatója van a szervezetnek, a rendszeres adomá
nyok ötmillió NSZK márkának megfelelő összeget tesznek ki. Szüksége is van 
erre a támogatásra, mert feladatának ellátására öt tengeri hajót kell üzemel
tetni, kereken 100 alkalmazottat eltartani. Ezek munkáját 200—300 önkéntes 
segíti. 

A fényképeken bemutatott egyes akcióik kemény helytállásról, valóságos 
tengeri csatákról tanúskodnak, bár munkamódszerük az erőszakmentesség, 
csupán figyelmeztetésre, feltárásra, tudatosításra, az illetékesek lelkiismereté
nek felkeltésére szorítkozik. Eredményeik mégis számos területen jelentősek. 
Több állam lemondott már 1983-ban az atomhulladékok tengeri elsüllyeszté
séről, erősen csökkentették — néhány állam kivitelével — a bálnák vadásza
tát, az Európai Közös Piac beszüntette a fókaprém importját és ezzel Kanadá
ban tízedére csökkent 1983-ban a fókavadászat, az NSZK-ban beszüntették a 
savhulladékok tengeri elhelyezésének engedélyezését — többek között. 

A GREENPEACE magyarországi bemutatkozása az itteni helyzetről való tá
jékozódás, esetleges kapcsolatfelvétel volt. 

Jéróme René 


