
Varga Ottó (1853–1917) 

Történetíró, tanár. A Vas megyei Kiscsömötén született. 
Középiskolai tanulmányait Kőszegen és Sopronban, egyetemi 
éveit Budapesten végezte. 1879-ben kapott tanári oklevelet 
történelemből és földrajzból. Ezt követően katonaként részt 
vett a Bosznia okkupációjában, majd három évig Budapesten 
a gyakorlóiskolában, ezt követően Aradon tanított, ahol 1784-
ben rendes tanár lett. 1891-ben Budapestre helyezték a II. 

kerületi főgimnáziumba, ahol 1899-ben miniszteri indítványra dinasztia- és katolikus 
egyházellenes modora miatt fegyelmi vizsgálatot indítottak ellene. A vádak alól 
tisztázták ugyan, de áthelyezték az I. kerületi főgimnáziumba. Ekkor már jelentős 
tankönyvírói múlttal rendelkezett. Szakcikkeiben a gimnáziumi történelem- és 
földrajztanítás szorosabb együttműködését szerette volna elérni. Emlékét 
márványtábla őrzi I. kerületi Logodi utcai házának falán. (felső képünkön) 
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