A Botanikai Szakosztály ünnepi rendezvénye
Csapody Vera születésének 125. évfordulója alkalmából
A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya 2015. október 26-án emlékülést
rendezett Dr. Csapody Vera születésének 125. évfordulója alkalmából. A megemlékezésre a
Szakosztály 1469. szakülése keretében került sor, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Múzeum krt. 4/A szám alatti épületében, a Gombocz Zoltán
teremben zajlott le (1. kép). A termet 2014 őszén, a BTK akkori dékánja, Dr. Dezső Tamás, a
Szakosztály elnökével folytatott megbeszélés után térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre, amiért Dékán úrnak ezúton is köszönetet mondunk.
Az ünnepi programot a Szakosztály elnöke 14 órakor nyitotta meg. Röviden bemutatta a
terem névadóját, Dr. Gombocz Zoltán (1877-1935) nyelvész professzort, majd Dr. Gombocz
Endre (1882-1945) - előbbi testvéröccse - botanikus, tudománytörténész életútját foglalta
össze. A megemlékezéseket a Gombocz testvérek halálának 80., illetve 70. évfordulója is
indokolttá tette (2. kép).
Az ünnepi ülés fő előadását Bíró Krisztina, agrármérnök, tudományos könyvillusztrátor
tartotta meg. Előadásában központi szerepet kapott Vera néni személyiségének bemutatása.
Megtudhattuk, hogyan viszonyult a növények ábrázolásának feladatához, a kollégáihoz, és
különösen a tanítványaihoz, amiről Bíró Krisztinának közvetlen – az ő szavaival élve – életre
szóló élményei vannak, lévén maga is Csapody Vera néni tanítványa. Az előadás során a
színes növényábrázolások mellett kortörténeti dokumentumokkal és személyes levelezésekkel
is megismerkedhetett a hallgatóság (3.-4. képek).
Az előadást számos hozzászólás követte. Elsőként Máthé Imre professzor kért szót, aki
vetített anyaggal is illusztrált hozzászólással egészítette ki az elhangzottakat (5. kép). Simon
Tibor professzor többek között egy Vera nénivel és Jávorka Sándorral közösen megtett terepi
kiszállás emlékeit idézte fel (6. kép). A Csapody család jelen lévő tagjai szintén
felelevenítettek olyan epizódokat Vera néni életéből, amelyek közelebb hozták személyiségét
azokhoz, akik életében már nem találkozhattak Vele. A kérdések között a növényábrázoláshoz
Vera néni által használt tárgyi eszközök, rajz- és festéstechnikai fogások, valamint a nemzeti
kincs értékű akvarellek digitalizálhatósága is felbukkantak (7. kép).
Az ünnepi előadást a program szerint további két előadás követte:
Nagy Tímea a keszthelyi Balatoni Múzeum herbáriumában végzett kutatómunkájukról
számolt be, majd Höhn Mária a Pareng hegység cirbolya fenyő állományának genetikai
mintázatával kapcsolatos tudományos eredményeiket ismertette.
A meghirdetett program végül kiegészült még Szalai József "A növények, mint tanúk az
igazságszolgáltatásban" című előadásával, amelyet az előadó az eredetileg tervezett napon,
más irányú váratlan elfoglaltsága miatt, nem tudott volna megtartani.
Mindhárom előadást rövid megvitatás követett, majd 16:45-kor a Szakosztály elnöke az
ülést bezárta.
A rendezvényen szereplő előadóknak, valamint a hozzászólóknak és minden érdeklődő
jelenlévőnek köszönjük részvételét!
A beszámolót Kalapos Tibor fényképfelvételeinek felhasználásával, a Szakosztály
vezetősége nevében összeállította: Csontos Péter (Budapest, 2015. november 4.)

1. kép. 2015. október 26-án a Magyar Biológia Társaság Botanikai Szakosztálya emlékülést
rendezett Csapody Vera születésének 125. évfordulója alkalmából, amelyre az ELTE BTK
Gombocz Zoltán előadótermében került sor

2. kép. Csontos Péter szakosztályelnök megnyitja az ülést, majd röviden ismerteti Gombocz
Zoltán és Gombocz Endre életútját, amit a tudós testvérpár halálának 80., illetve 70.
évfordulója is indokolt

3. kép. Az ünnepi szakülés fő előadását az egykori tanítvány, Bíró Krisztina tartotta

4. kép. Bíró Krisztina, aki ma már országosan ismert tudományos könyvillusztrátor, arról is
mesélt, hogy a növényfestés mesterfogásain túl is milyen sok "útravalót" kaptak mindazok,
akik Vera néni tanítványai, mukatársai, barátai lehettek

5. kép. Máthé Imre professzor
vetített anyaggal is illusztrált
hozzászólással egészítette ki
az elhangzottakat

6. kép. Simon Tibor professzor egy terepi kiszállás emlékeit idézte fel, amikor Csapody Vera
és Jávorka Sándor társaságában részt vehetett a Crocus heuffelianus új lelőhelyének (Tarpa,
Téb-erdő) felkeresésében, ahol Vera néni a virágzó sáfrányról percek alatt élethű akvarellt festett

7. kép. A Csapody-akvarellek digitalizálhatóságával kapcsolatos kérdésekre több felszólaló is
kitért. A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára részéről Pifkó Dániel szólt hozzá

