
NAPLÓ I
In memoriam

Dr. Csapody Vera (1890-1985)
Dr. Csapody Vera egyénisége, munkássága nemcsak növendékei eml~kezetében él felejthetet
lenül, hanem a magyar botanika eredményeiben is. Hogy hogyan kapcsolódott össze életé
ben a tanári és a tudományos hivatás, arról ő maga vall az alábbi lírai hangulatú vissza
emlékezéslien. Az ott elmondottak megértéséhez tudnunk kell, hogy mint Jávorka Sándor
munkatársa úttörő munkát végzett a Kárpát-medence teljes növényvilágának rajzokban és
akvarellfestményekben való megörökítésében. Rajzai és festményei hűen illusztrálják .a nö
vényfajok rendszertani jellemzését, leírását. Közös munkájuk első - és nemzetközileg leg:
elismertebb - eredménye a Magyar Flóra Képekben. Ez 1929-34 között.folyamatosan jelent
meg nagy alakú füzetekben, legutóbb pedig az Akadémiai Kiadónál 1975-ben egy hatalmas
kötetben. Tartalmazza a Nemzeti Múzeum Növénytárában lévő lepréselt és holt növénygyűj
temény irodalmi feldolgozását és illusztrációját, és így a nagy értékű, nemzeti vagyonnak
számító gyűjteménya szakemberek számára hozzáférhetővévált. Dr. Csapody Verá munké]«
ebben: 576 fekete-fehér tábla és 32 színes tábla, egy-egy táblán 4-10 növényképpel!

Jávorkával és más szerzőkkel közösen még további húsz szakkö,.{yvet illusztrált, növény
képei további mintegy hatvan kézikányvoen. lexikonban, cikkekben stb. jelentek meg. Ránk
maradt akvarellfestményeinek a száma 12 OOO. Ezek nagyrészt a Növénytár tulajdonában
vannak. Sok bel- és külföldi kongresszuson, kiállításon mutatták be őket, például Milánóban
(1928), Edinburghban (1964), Pittsburghban (1967), Johannesburgban (1974).

Leguto,lsó nagy munkápn, a készülő Dendrológiai atlaszon 1971 óta dolgozott dr. Deb
reczy Zsolttal közösen. Az atlasz a mérsékelt égöv fáiról és cserjéiről ad majd összefoglaló
tájékoztatást.

A magyar botanikusok tiszteletük jeiéül mintegy tíz növényi taxont neveztek el dr. Csa
.pody Veráról.

"Hivatásos életmű vet gondoltál ki számomra,
kűlönbözőt mindattól, amit mások elé tűztél ...

(Newman)

A Baross utca páros oldalán lévő első ház, amelyet még Steíndl Imre építtetett magának,
nem tartozik a csendes házak közé. Az ablak időnként hangosan megremeg, az alattunk
dübörgő egyenletes kocsizajban olykor türelmetlen tülkölés hallatszik. Kinn zajlik a vi
lág, de a lakásban - úgy tűnik - csend van; csak a nagyszülői hagyaték, a késő barokk
"repetáló óra" jelzi bájos csembalóhangján az idő múlását..

Vera nénivel dolgozunk. Előtte a vázlat, jobbján a növénymodell, időnként rátekint,
majd a rajzlap fölé hajlik, s csak a tolla perceg,

"Nem tudom, mondtam-e már magának, Zsolt, hogy életemben semmi sem úgy alakult,
ahogyan elképzeltem -vde most már látom, mennyire így lett minden jó. Édesanyám cso
dálatra méltó életbölcsességének egyik mondása egész életemben elkísért: Minden úgy
jó, ahogy van, nem pedig úgy, ahogy lenni kellett volna.
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Én a növényfestés gondolatát - ma is emlékszem - valósággal úgy "kaptam". Hirtelen
megfogalmazódott bennem az, ami addig csak ötletszerű volt, hiszen a szépségéért festet
tem le egy-egy virágot a tájképek mellett. S akkor valósággal belémnyilallt, milyen hasz
nos lenne a Kárpát-medencében élő összes növényt lefesteni! A gondolat nem hagyott
nyugodni. Így jutottam el volt növénytantanáromhoz, s kaptam tőle útmutatást a növény
határozáshoz, s szereztem be tanácsára az akkor meg egyetlen használható határozót, a
Cserei-félét.

Életem - úgy tűnt - mégis más irányban haladt. Elvégeztem az egyetemet. Felajánlot
ták, maradjak a fizikatanszéken. Megkaptam doktori témámat. Mily nagy boldogság volt!
Nagyon szerettem a kísérletezést, tulajdonképpen mindig az kötött le, ami van, nem sze
rettem a fantáziálást - nem volt fantáziám.

S akkor váratlan fordulat - édesapám súlyos betegsége. Viszonylag fiatalon - egyéb
ként alkotó szellemi ereje teljében - meghalt, hét gyermeket hagyva maga után. Tragé
dia? Mint hívő is éreztem a halálban a nagy tragédiát. Édesapánk volt az egyetlen kereső
a családban, akkoriban nem járt özvegyi nyugdíj, s mi pénz nélkül maradtunk. Édes
anyám alkalmi munkákat vállalt, kötött, -még képeslapokat is színezett, nekem pedig ke
reső állás után kellett néznem. Fájó szívvel hagytam ott a tanszéket. Sorstragédia? Utólag
hálás lehetek a Teremtő irányításának, a Gondviselésnek. Édesapám nem élte meg a vi
lágháborút és Trianont. Ő, aki annyira szerette hazáját, nem élte volna túl a tragédiát 
én pedig egy sokkal sokkal nőiesebb foglalkozást kaptam cserébe: a száraz tudományos
ság, az elzártság helyett ifjú lelkek seregét bízták rám!

Rájöttem hamar, hogy nagyon szeretek tanítani! A Szent Szív-rend Sophianum leány
gimnáziumában tanítottam 34 évig. .. Módszertani, nevelési cikkeim is jelentek meg.

A tanári munka mellett több időm maradt festésre. Évközben félretettem annyi pénzt,
hogy valahova elutazzam a hosszú nyári szünetben. Életem ismét egyenesbe került.

Akkoriban már sok virágképem gyűlt össze, de senkit sem ismertem a botanikusok kö
zül, S ismét egy váratlan fordulat: egy természetrajzi tárgyban meghívott előadó váratla
nul lemondta előadását. Belenyugodhattam volna: elmarad az előadás, hát elmarad. De
én sajnáltam, hogy hiába jönnek majd az emberek, és felajánlottam: elhozom festményei
met, készítsünk egy kis botanikai kiállítást belőllik . .. S ezen a kiállításon találkoztam
Jávorka Sándorral (a későbbi akadémikussal), aki azután életem menetét hosszú időre

meghatározta.
Elkezdtem a rendszeres növényrajzolást, hetente bejártam a Nemzeti Múzeum Nő

vénytárába, az Akadémia épületébe. Egyre többen ismertek, s nemsokára megjelentek a
Magyarország valamennyi edényes növényét felölelő füzetek (Iconographia Florae Hun
garicae).

Egy szép napon aztán felkértek iskolánk, a Sophianum leánygimnázium igazgatására.
Édesanyám elkomorodott, mikor ezt örömmel elújságoltam: »Örülök, Vera, de sajnálom
is, mert így majd kevesebb időd jut a rajzolásra,« Úgy is lett ... az esték a munkahelyen
megnyúltak, a nyáriszünidők Ierövídültek.

Aztán jött a háború. Utána egy darabig ment minden a maga rendjén, az államosított
iskolában is. Mígnem egyszer csak az akkori főigazgató közölte velem, hogy nem tehetem
be többé a lábam az iskolába, mert fegyelmi eljárást indítottak ellenem. Hosszú hónapok
után jött a papír: »Magatartásából az államra nézvekár származhatott volna.« - Nézze,
akkor ilyen időket éltünk. Korábbi szolgálati éveim elvesztek, 58 évesen állást kerestem,
Bántott, de megértettem, máshol van rám szükség.

A Természettudományi Múzeumba Jávorka Sándor vett fel. A TTM akkori főigazgatója,

Boros István a fegyelmin csak mcsolygott. Az Akadémia »tudós-pótlékából«, ha szűkösen

is, de megéltünk. Hazai határozókönyvek rajzai, li közép-európai dísznövények színes at
lasza, a Magyar növénynevek szótára, majd Jávorka halála után a Csíranövény-határozó 
ezek már mind a Növénytárban születtek. De hisz innen már ismeri a történetet?
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A Dendrológiai atlasz megjelenését én már nem fogom megélni, de ameddig Isten en
gedi, dolgozom: szemem világát és azt, hogy kezein nem remeg - kűlön isteni adomány
nak tekintem."

1985. november 6-án Vera néni csendesen elaludt. Nem jelezte semmi a halálát, csak.a
pulzus lassúbbodása, az egyre hidegebb kezek ...

S most, hogy visszatekintek Vera nénire - ő nem egyszerűen a "virágos Vera néni" 
ahogyan a rádió, a tévé, az újságcikkek nevezték. Igaz, előtte mindig ott volt a virág! A vi
rág mint modell és a virág, a tanítványok, a tisztelők virágszálai. De Vera néni nem lágy
ságávallett szeretetre méltó; nem volt szolgalelkű. Kemény ember volt, akivel nem lehe
tett akármit végrehajtatni, csak ami a lelkiismeretével, a hitével egyezett. Asztalán otthon
még minden érintetlen - az ecsetek, az Angliából jött Gillou tollak s egy nyitott jegyzetfü
zet: Andersen Életem meséjének idézetével: "Szép mese az én életem, gazdag és boldog
mese. Ha ifjúkoromban, amikor szegényen és egy szál magam neki vágtam a világnak, egy
mindenható tündérrel találkozom, s az így szólít meg: válassz utat és célt;képességeidnek és
értelmednek megfelelőt, s ahogy az evilági bölcsesség megkívánja, én őrizlek és vezetlek
azon az úton . . ., akkor sem élhettem volna okosebben. jobban. Életem története azt mondja
el a világnak, amit nekem: van egy szerető Isten, aki minde~t a legjobban igazít el. Hatalmas
öröm élni, Istenben és emberekben egyaránt hinni. Mintha kedves barátok körében ül
nék, úgy beszélem el nyiltan, bizalommal életem történetét, gondjaimat és szerencséimet, a
siker és elismerés örömét úgy, -shog» majd egyszer - hiszem - Istennek számolok be róla.
Hiúság ez? Aligha. Szivem megindult és alázatos maradt. Minden gondolatom hálaadás Is
tennek ... "

D. Zs. B. Gy.

j Haza és nagyvilág

Hat hét Amerikában

Hat hetet töltöttem Észak-Amerikában az Itt-Ott című folyóirat köre, a Magyar Baráti
Közösség meghívására: hat eseményekben, találkozásokban és látnivalókban igen gazdag
hetet. Részt vettem, és két előadást tartottam a kör egyhetes hagyományos összejövete
lén, amely mindig pihentető természeti környezetben, hosszú évek óta az Ohio állambeli
Lake Hope, a Reménység Tava mellett zajlik le. A helynév mintha szép jelkép lenne: arra
a közös reményre utal, hogy a világ más-más táj án, egymástól óriási távolságban élő

magyarok szótértése nemcsak szükséges, hanem lehetséges is. Ennek a közös reménynek
a jelében jönnek össze nyaranta New Yorkból, Clevelandból, Washingtonból, Chicagóból,
Los Angelesből, Torontóból és Vancouverből a Baráti Közösség tagjai, s hívnak meg egy
egy vendéget, előadót a szűlőhazából.

Összeforrott és tevékeny emberi közösséggel találkoztam a zöld dombok között, pedig a
közel százötven fős gyülekezet igen tarka szociológiai képet mutatott. Volt ott egyetemi
tanár, író, lapszerkesztő, lelkész, mérnök, orvos, főiskolai hall~ató, volt r~gi és új emig
ráns és olyan is, akinek elődeit a nagy kivándorlás hullámai sodorták az Ujvilágba: Volt,
aki törve, idegen hangsúlyokkal ejtette a szót, a legtöbben azonban kifogástalanul beszél
tek magyarul. Nézeteik sem mindenben találkoztak, időnként élénk viták hevítették az
amúgy is forró augusztusi délelóttöket. Ezek az eszmecserék azonban mindig megmarad
tak az elvi nézeteltérések keretei között, sohasem csaptak át személyes terre, és a dél
előtti órákban még oly heves vitapartnerek délután már vidám társalgás közepette hűsöl-
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