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Az alábbi levelet küldte Szûcs Ferenc
erdômérnöknek a szombathelyi karme-
lita zárda vezetôje a második világégés
után. (Lásd a történetet a Gyökerek és
lombok 1. kötetének 146–7. oldalán.)

„J.+ M.
Pax Christi!

Nagyságos Fômérnök Úr!
Nemrégen írt levelében említette nô-

vérem, hogy a közös hivatal összehozta
Nagyságos Fômérnök Úrral, és mennyi-
re örült, hogy így olyan részleteket tud-
hatott meg a megszállás alatti életünk-
bôl, amelyeket csak olyan valaki beszél-
hetett el, aki megosztotta velünk azok-
nak a nehéz idôknek élményeit.

Nôvérem levelébôl tudtam meg azt
is, hogy már hosszabb idô elôtt fel tet-
szett bennünket levelében keresni. Ez a
levél azonban sajnos nem érkezett el
hozzánk. Az elsô idôkben bizony nem
egy levélnek lett ez a sorsa, és kizárólag
ez az oka annak, hogy nem válaszol-
tam. Mert bár igaz, hogy nagy elfoglalt-
ságom miatt sokszor nem tudok olyan
pontos lenni, amint szeretném, egészen
adósnak sohasem szabad maradnom.
És fôleg nem Nagyságos Mérnök Úrral
szemben, akinek annyi hálás köszönet-
tel tartozunk.

Ezért sietek most ezt az igazán nem
szándékos mulasztást pótolni, remélve,
hogy ezúttal több szerencsével utazik
levelem. Kapuyéktôl-Heinrichéktôl ed-
dig is gyakran érdeklôdtem hogyléte
iránt, és mindig azt válaszolták, hogy a
Fômérnök Úr jól van és épít. Gyakran
emlegetjük nôvéreinkkel is és mondo-
gatjuk, hogy mostani munkaköre talán
nem is egészen Nagyságos Fômérnök Úr
egyéniségéhez illô. Dehát ma az áldo-
zatok életét éljük, és tudom, hogy nagy-
lelkûen tetszik azokat meghozni, ott és
úgy, amint éppen adódik. Imáinkban
mi is arra kérjük a jó Istent, hogy a
szükséges lelki-testi erôt és kegyelmet, –
sôt jóval azon felül, adja meg mindig
Nagyságos Mérnök Úrnak.

Nemcsak a levéllel, de hálás köszöne-
tem kifejezésével sem szeretnék adós ma-
radni Nagyságos Fômérnök Úrnak. És
most nemcsak a régi, szombathelyi érté-
kes, nagy szívességeire gondolok, hanem
az utóbbiakra is: a nagyon jól felhasz-
nálható szögekre és az ugyancsak hálás
köszönettel fogadott melaszra. Az elôbbi
egészen gondviselésszerûen érkezett,
amikor Stefánia nôvérnek éppen valami

nagyobb munkája volt, és igazán nem is
tudom, mit csináltunk volna enélkül. –
De ugye szabad megkérnem Nagyságos
Fômérnök Urat arra, hogy az anyagiak-
ban ne tessék állandó nagylelkûséget gya-
korolni velünk szemben. Tessék elhinni, a
mai idôkben az is igen nagy dolog, ha
egyáltalában hozzá lehet valamihez jut-
ni, és ha e tekintetben tetszik szíves jósá-
gát gyakorolni, ez már magában véve is
igen-igen nagy segítség. Hogy Nagyságos
Fômérnök Úr nagyon a szívébe zárta
zárdánkat, ezt mi sem tudjuk elfelejteni,
és ez számunkra is kedves gondolat. De
éppen ezért nem szeretnôk jóságát túlon-
túl igénybe venni, mert hiszen mi leg-
alább is olyan mértékben érezzük ma-
gunkat Nagyságos Fômérnök Úrnak lekö-

telezve, amint ezt viszont gondolni tet-
szik. Éppen ezért ajánljuk nagybecsû sze-
mélyét és szándékait buzgó imában a jó
Istennek, mert a Kármelnek, hálája kife-
jezésére, ez az egyetlen eszköze. Ezt
azonban igyekszünk jól kihasználni, és a
jó Istenre bízni a viszonzást, amely ré-
szünkre, emberi eszközökkel, csak oly
csekély mértékben, vagy egyáltalában
nem lehetséges. A mellékelt kis Szent Jó-
zsef képecskét pedig kérem, tessék elfogad-
ni a szombathelyi tartózkodás emlékére
és biztosítékául gyarló imáinknak.

Ismételten is hálásan megköszönve
Nagyságos Fômérnök Úr minden jósá-
gát, maradtam ôszinte nagyrabecsülé-
sem kifejezésével

Kármel, Szombathely, 1945. szep-
tember 21-én

Sr. M. Anna a st. Joseph
perjelnô”

Levél egy erdômérnöknek

Az Erdômûvelési Szakosztály szeptem-
ber 30-án az ERTI székházában és Gö-
döllôi Arborétumában tartotta a talajok
kiszáradásával kapcsolatos rendezvé-
nyét. Elsôként dr. Rédei Károly fôigazga-
tó-helyettes ismertette az intézet struktú-
ráját, törekvéseit és helyzetét. Ezután a
Magyar Állami Földtani Intézet két elô-
adója (dr. Kuti László és dr. Kalmár Já-
nos) beszélt idôben és térben tágabb
összefüggésekrôl a talaj, az alapkôzet és
a talajvíz rendszerben. Hosszú távra ható
döntéseinkhez a földfelszín felsô 10 mé-
terének folyamatait kellene általában jól
ismernünk. Ugyanis e felsô tíz méter
kombinációi hatnak ki a növényzet esé-
lyeire. Ilyen, a felsô tíz méter szerkezetét
mutató térképek, fôleg a sík vidékekrôl a
MÁFI-nál hozzáférhetôk. Szó volt róla,
hogy a szárazság nemcsak azért rossz,
mert nincs a fáknak vize, hanem azért is,
mert a táp- és nyomelemek nem mozog-
hatnak. Mindent összevéve a MÁFI geo-
lógusai szerint is gondolkodásváltás
szükséges: ahol lehet, vissza kell tartani a
vizet a vízgyûjtôkben. 

A két ERTI-s elôadó (Szendreiné dr.
Koren Eszter és dr. Sitkey Judit, az ERTI
Ökológiai Osztályának tagjai) a Gödöllôi
Arborétumban végzett, a talajok vízháztar-
tását meghatározó tényezôkkel és az öko-
szisztéma-vizsgálatokkal kapcsolatos ku-
tatásaikat ismertették. A vízháztartást meg-
határozó tényezôk bonyolult rendszere
miatt bizonyos termôhelyeken nem jó az a
gyakorlat, ha mechanikusan, például csak
négy hektáronként veszünk talajmintát. A

szünetben mód nyílott Magyarország ég-
hajlatának változását az utolsó 100 évben
bemutató poszter megtekintésére (dr.
Szalay Sándor Országos Meteorológiai
Szolgálat) és a könyvtárban az ERTI kiad-
ványainak megvásárlására.

A szárazodással kapcsolatos aggódó,
puhatolódzó kérdéseinkre a MÁFI geoló-
gusai bölcs és megnyugtató választ adtak,
miszerint jelenleg ugyan kontinentális
irányt mutatnak az éghajlati hatások, de
ez nem biztos, hogy ez állandó marad. A
vegetáció jól észrevehetô, nagy mozgásai
(például egyes helyeken a termôhelyi
összhatás miatt az erdei vegetáció életle-
hetôségének megváltozása) megítélésük
szerint tízezer éven túl mutatkoznak.

Az ott lévôknek Osváth Bujtás Zoltán
mutatta be a több mint száz éve (1902)
létesült területet, az árbócakác összeha-
sonlító kísérleteket. 

A terepi bejárás talajszelvényeket is-
mertetô anyagát Sz. Koren Eszter készítet-
te elô. A szelvények „partjain” visszatér-
tünk arra a délelôtt is elhangzott ismeretre,
mely némi magyarázattal szolgálhat arra
is, mibôl éltek a növények az idei aszályos
nyáron? A kötött talajokban többszáz éves
vízbeszivárgások is vannak, melyek a ré-
szecskékhez kötôdnek. Ezek kötésbe me-
nése és felszabadítása is igen lassú, de a
növények képesek erre. A szervezési
munkájáért az ERTI valamennyi velünk
veszôdô, bennünket segítô munkatársá-
nak köszönetet mondunk.

Bús Mária
szakosztályvezetô

Látogatás Gödöllôn


