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A „TALAJTERMÉKENYSÉG" c. kiad-
ványt másodízben veheti kézbe a szakember
s a téma iránt érdeklődő olvasó.

Olyan szakcikkek gyűjteményével találko-
zunk ebben a kiadványban, melyek napjaink.
még inkább holnapjaink izgalmas, nagyon
fontos kérdéseire koresik a megoldást:
olyan módon és olyan eszközökkel növelni a
talaj termékenységét, hogy az egyre növekvő
élelmiszerszükségletek kielégítése érdekében
a lehető legnagyobb termeseket lehessen
egységnyi területről betakarítani.

A talajtermékenység növelésének lehető-
ségeit vizsgálva a kiadvány hármas tagoló-
dást követ.

Az első részben a legmegfelelőbb talaj-
müvelési módokat kutató kísérletek leírását
és értékelését tartalmazó szakcikkek talál-
hatók, amelyek olyan —• a gyakorlat számá-
ra fontos — kérdésekkel foglalkoznak, mint
pl. a búza után vetett búza talajelőkészítése.
A kísérleti eredmények azt bizonyítják,
hogy a két búza között végzett középmély
szántás nitrogéntrágyázással jelentősen csök-
kenti a káros kórtani, rovartani, biokémiai
jelenségeket.

Nagyon érdekes az a vizsgálat, amelyből
kiderül, hogy a talajelőkészítés során nem
elég csupán a frissen szántott talaj felső
szintjének tömörítése, hanem a szántott
színt teljes vastagságát kell kedvező fizikai
állapotba hozni, mert így gyorsabb a talaj
„beéredése". Továbbá a szántott talaj alsó
harmadába kevert műtrágyák hatékonysága
biztonságosabb és nagyobb. Az új talajmű-
velési módnak megvalósításához új ekét
szerkesztettek a kutatók, amely biztosítja a
jó magágyat a szántott színt teljes mélysé-
gében és oda keveri a szerves- és műtrá-
gyát, ahol azok a legkedvezőbben érvénye-
sülnek.

Érdeklődésre tarthatnak számot a homok-
talajok kedvező szántásmélységét és a szi-
kes talajok mélyművelését vizsgáló kísérle-
tek, különösen megyénkben, ahol a homok

is és a szik is megtalálható. A kísérletek
azt mutatják, hogy a szántásmélységgel
(40—60 cm) homoktalajon arányosan foko-
zódik a szántást követő évben pl. a burgo-
nya mennyisége, a rozs terméseredménye
viszont tendenciájában a szántás mélységé-
vel arányosan csökken.

A szikes talajok mélyművelésénél az egy
késes mélylazító kevésbé megfelelő eszköz
60 cm-es nyomtáv esetén, célszerű a nyom-
távolságot 35—40 cm-re csökkenteni.

Közvetlen gyakorlati jelentőségű a Nagy-
kunsági Kísérleti Intézetben végzett kísér-
let, amely — a csernozjom és rétiagyag-
talaj különböző rétegeiben termesztett lu-
cerna és kukorica szárazanyaghozam össze-
hasonlítása alapján — az egyes talajrétegek
természetes termékenységét vizsgálja és
végső következtetésként vonja le, hogy
„műtrágyázással a talajszintek természetes
különbségei megszüntethetek.'1

Egy nagyon vitatott kérdés: a tartós se-
kély- és mélymüvelés hatása a talajréte-
gek termékenységére. Az ebben a témakör-
ben végzett kísérletek azt mutatják, hogy
az őszi búza termésében nem alakultak ki
nagy terméskülönbségek a tartós sekély- és
mélymüvelés hatására, viszont a talajréte-
genkénti termelékenységben olyan eltéré-
seket tapasztaltak, ami hosszabb idő eltel-
tével hatással lehet a termés mennyiségére.

A második részben olyan kísérleti ered-
ményekkel ismerkedhetünk meg, amelyek a
trágyázás-talajjavítás segítségével próbálják
növelni a talajtermelékenységet.

Műtrágyázás hatására több, mint 50 szá-
zalékos termésnövekedés érhető el pl.
gyenge talajon rozsból, ha megfelelő módon
és mennyiségben alkalmazzák.

A gyakorlat számára jelentős az a meg-
figyelés is, hogy szikes talajon mélyítő mű-
velés esetén kevesebb műtrágya szükséges
ugyanakkora termés eléréséhez, mint a
szokásos művelésnél.

A kenyérgabona és kukorica termesztése
olyan nagyarányú hazánkban, hogy a két
növény a vetési sorrendben gyakran egymás
után következik. A dikulturás termesztést
vizsgáló kísérletek bebizonyították, hogy
nagy műtrágyaadagokkal mindkét növény-
nél nagy és biztonságos termések érhetők el.

91



A talajjavítás igen jelentős tényező a ta-
laj termékenységének növelésében. A kísér-
letek azt bizonyítják, hogy a különböző ja-
vítóanyagok hatására nem egyenlő mérték-
ben növekszik a termés. Legjobb javítóanyag
savanyú réti öntéstalajon a cukorgyári
mésziszap és az őrölt kohósalak. A lápi
mész és mészkőpor csak a javítást követő
6. évben érte el az előbbiek hatását. A ja-
vítóanyagok szokásos és másfélszeres adagja
között termésnövelés szempontjából lénye-
ges különbség nem mutatkozott. Nem cél-
szerű tehát a javítóanyag mennyiségét nö-
velni — állapítja meg a cikkíró.

A vetésforgók vizsgálatával foglalkozik a
harmadik rész. A kukorica és az őszi búza
monokultúrás termesztésének vizsgálatánál
a kísérletek terméscsökkenést mutatnak,
amit trágyázással nagymértékben ellensú-
lyozni lehet, de még így sem célszerű há-
rom évnél tovább termeszteni egy területen
a kukoricát, de a búzát különösen nem.

Mintegy kiegészítése ennek az értékelés-
nek az a kísérlet, amely azt bizonyítja,

hogy az őszi búza kétévenkénti vetésváltása
eredményesebb az évenkénti váltásnál és a
monokultúrás termesztésnél.

Három vetésforgó típus teljesítőképességét
vizsgálva — azonos trágyázási és művelési
szinten — azt a következtetést vonja le a
kutató, hogy a hatszakaszos vetésforgóknál
terméseredményben lényegesen kisebbek az
évenkénti eltérések, mint a kukorica—búza
váltónál. Arra is választ kap az olvasó a
kísérletet értékelő cikkből, hogy a termés-
mennyiség és a vízellátottság között milyen
összefüggés van.

Összefoglalva: a kiadvány megvalósí-
totta célkitűzését! Egyaránt ad hasznos ta-
nácsokat a gyakorlati szakemberek és a tu-
dományos munkát végzők számára. A kí-
sérletek pontos, gondos leírása, értékelése
újabb kutatásokhoz adhat nagy segítséget.
Emellett úgy összegezi mondanivalóját, hogy
annak megértése nem okoz különösebb gon-
dot a tudományos életben járatlan szakem-
berek számára sem.

Széphalmi Istvánná

.VERS'

Ezzel a címmel jelent meg a Néplap január 28-i számában ismert költőnk Ladányi
Mihály műve, mely különleges költői ítélősaékből oszt igazságot fiataloknak és öregeknek,
mégpedig a költészet eredeti eszközének, a képalkotásnak igénybevételével.

Minden költőnek van egy sajátos ars poeticája. Ladányi Mihálynak is van:

„Zsíros hajuk benőtte nyakszirtjüket és
vastag csomókban tapad pattanásos homlokukra,
tettas-nadrágjuk kopottra smirglizett,
íalkákban csörtetnek fel a villamosperonra".

Ilyennek látja ő az ifjúságot, helyesebben azokat ismeri el egyetemlegesen fiatalnak,
akiknek a haja hátul zsíros és benőtte a nyakszirtjüket, elől vastag csomókban tapad
patt.uiásos homlokukra, texns-nadrágjukat kopottra smirglizik, falkában járnak, és nern fel-
mennek, hanem felcsörtetnek a villamosperonra.

92



A két generáció találkozásának e valóban drámai színhelyén, a pesti villamoson fo-
gadja őket a költői ítélőszékböl elmarasztalt idősebb generáció:

az óvatosak, akik két háborút megúsztak az óvóhelyeken,"

— s hogy még valami ,,helyeket" fölemlítsen:

„s a hivatalban térdepeigetők (őszinteség kizárólag csak illemhelyeken.)"

Ah' pyan a fiatal generációt általánosította a zsíros hajcsimbókkal, stb-vel, úgy —
érdekcsen variálva a vers telső ábrázolási lehetőségeit —• az idősebb generáció e három
alaptípusát (akik a háborút megúszták, akik nem úsztak meg, s akik hivatalban térdepel-
getnek), három eredetien csengő rímmel hozza egy-ülőkére: ülőhelyeken — óvóhelyeken —
illemhelyeken.

S mit tesz a villamoson az emberi nem e három felekezete?

„Fejüket vízszintes síkban billegetik és utalkozva néznek rájuk."

S miért néznek utalkozva rájuk? Mert ezek a csimbókos ifjak azok,

„akik
még nem indultak el parancsszóra megdögleni,
még nem görnyedtek bele,
még nem alázatosan tisztességtudóak,
még van bennük valami elemi módon emberi..."

(Egy szépség sem kerülheti el figyelmünket, itt ismét a „megdögleni — emberi" rím-
pár mély, egységesítő szimbolikájára kell figyelnünk.)

S a végső konklúziókon — mert mit ér a „Vers" azok nélkül — mostmár tűnődjék el
az olvasó. Először is egy szimbolikus költői képen, melyet a szerző feloldatlanul hagyott:

mit is tesznek az illemhelyeken, hogy Ladányi Mihály szerint „kizárólag" ott van
őszinteség? Sugdolódznak? Titkos ankétot rendeznek? Vagy éppen „Vers'"-et írnak?

S tűnődjék el a költői igazságszolgáltatás egyes pontjain:
1. Elemi módon emberi: a zsíros haj, a benőtt nyakszirt, a vastag csimbókok, a falka,

a csörtetés.
2. Nem emberi: hazavergődni a harcterekről, fogolytáborokból, deportálásból. Az sem em-

beri, ha nem kapott telitalálatot az óvóhely, amelyben ültünk, vagy óvatosak voltunk, s
necn indultunk el „parancsszóra megdögleni". Nem emberi továbbá hivatalban dolgozni,
mert ott a költő szerint térdepelgetés van, és nem emberi tisztességtudónak lenni sem,
mert az a költő szerint megvetendő alázatosság. („Vén huncutok és gonosz ostobák!")

3. És pláne, elemi módon nem emberi: a fej víszintes síkban való billegetése. Azaz, em-
beri nyelven: a fejcsóválás mindezek fölött, s afölött, hogy Ladányi Mihály azt hiszi:
így lehet ifjú szívekben élni, s mindig tovább.

Imre Lajos



Móricz Zsigmond szerkesztői leveleiből

Folyóiratunk — Móricz Zsigmond Szolnok megyei kapcsolata miatt is — minőig
fontos feladatának tartotta a vele kapcsolatos irodalomtörténeti értékű dokumentumok
közreadását. Eddig közölt cikkeinkben Móricz Zsigmond írói munkásságával kapcso-
latos levelek kerültek közlésre, most Móricz Zsigmond szerkesztői tevékenységéhez
szolgáltatunk szolnoki vonatkozású adatokat.

Időszerűséget ad a közlésnek két tény is. Nemrég jelent meg ugyanis a könyvpia-
con Móricz Virág: Móricz Zsigmond szerkesztői úr című értékes dokumentumkötete,
amelyben a Nyugat szerkesztésének azt a küzdelmes négy esztendejét világítja meg,
amikor Osvát Ernő halála után Móricz Zsigmond vette át Babits Mihállyal együtt a
Nyugat szerkesztését A gazdasági válság nehéz éveiben szinte emberfeletti küzdeln,.
kellett folytatnia a folyóirat fennmaradásáért. Szerkesztői feladatok mellett hallatlav
energiát szentelt Móricz Zsigmond a Nyugat terjesztése érdekében is. Ehhez a nagy-
mérvű levelezéshez bizonyítékok az alábbi — Szandai Szabó Sándorhoz — írott levelek.

Szandai Szabó Sándor szobrászművésznek ezévben rendeztük meg gyűjteményes
kiállítását Szolnokon, a Damjanich János Múzeum kiállítótermeiben A kiállítás elő-
készítése során azonban kitűnt, hogy Szandai Sándor szobrászművész ifjú korában iro-
dalmi tevékenység mellett értékes szerkesztői munkát is végzett Szolnokon az 1931—
32-ben megjelent Irodalmi Kurír című folyóiratnál (lásd: a Jászkunság 1968. évfolyam
1. számában közölt cikket). A képzőművészeti kiállításon bemutattuk a helytörténeti
szempontból igen értékes irodalomtörténeti dokumentumokat, köztük Móricz Zsig-
mond négy levelét is.

Az alábbiakban szöveghűen közreadjuk az 1930. április 4—29-e között írt — 3 gép-
írásos és t kézírásos - levelet, amelyeknek mérete A 4-es nagyságú

Szandai Sándor szerkesztői munkája és a Nyugat terjesztésével kapcsolatban ke-
rült érintkezésbe Móricz Zsigmonddal.

A közölt levelek közül a legnagyobb figyelmet a harmadik levél érdemli, amely-
ben Móricz azt írja, hogy húszezer körlevélre csak három előfizetőt kapott a Nyugat.
Érthető tehát Móricz Zsigmond szarkasztikus megjegyzése a lesújtó eredményről. S a
megdöbbentő közöny nem elkeseredésre készteti, hanem arra ösztönzi, hogy minden
jó ötlettel újra meg újra megkísérelje a Nyugat terjesztését.

A levői oe közök meghívásra Szandai Sándor valóban felkereste Móricz Zsigmon-
dot a lakásán, aki az utcai nagy könyvtárszobában fekve fogadta. Lába fájt, megda-
gadt, s ezért vizes borogatást kellett használnia. A beszélgetés az irodalmi témák
mellett egyre csak a Nyugat terjesztése körül forgott.

Délután az Ady-ünnepségen vettek részt a Zeneakadémián, amelynek műsorán
Bartók Béla is szerepelt.

A sorra következő négy levél közül kettőnek fotóját is közöljük.
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NYUGAT Szépirodalmi és Kritikai Folyóirat,
Budapest, 1930. IV. 4.

Igen tisztelt Uram,
ezekről a dolgokról nem lehet levélben tárgyalni. Elküldhetem ma Önnek a

Nyugatnak azokat a számait, amelyeket a mi szerkesztésünkben adtunk ki, kérem ta-
nulmányozza végig s aztán szeretném ha alkalmilag felkeresne,

Maradok szíves üdvözlettel
kész hive

M ó r i c z Z s.
* * *

(A Nyugat fejrészes, emblémás levélpapírján géppel írott levél, az aláírás kézírásos
A címzett Szandai Szabó Sándor.)

Budapest, 1930. IV. 11.
Igen tisztek Uram,

a napokban levelet írtam Önnek s mivel aznap vidékre utaztam, elfelejtet-
tem intézkedni, hogy a Nyugatot elküldjék Önnek. Ezt most pótolom.

Megbízottunk Szolnokon félbe kellett, hogy szakítsa munkáját s így ott csupán
hét előfizetőt szerzett. Kérdés, tudna-e ön vállalkozni arra, hogy a Nyugattal foglal-
kozzék.

Az ön szépirodalmi lapja után érdeklődtem s mivel most a legnagyobb nehézsé-
gekbe ütközik, ahogy hallom egy új lapengedély megszerzése, legalább Pesten, - azt a
tanács >t kaptam, hogy ha a lap havonta egyszer jelenik meg, s nem többször tíz hónapnál
akkor nem kell hozzá semmi engedély, mert röpiratnak számít. Nem tudom ennek tud'
ja-e hasznát venni? Különben azt hallom, a főispán ajánlatával meg lehet szerezni az
engedélyt.

Szíves üdvözlettel
M ó r i c z Z s.

* * *

(A Nyugat fejrészes, emblémás levélpapírján géppel írott levél. A röpirat szónál a p
betű kézzel betoldva, az aláírás szintén kézírásos.)

Budapest, 1930. IV. 18.
Kedves Uram,

levelét s bizalmát köszönöm. Örülök neki, mert úgy látom, hasonló gondol-
kodással találkozom. Érdekes például, az ön ötlete, az aranyóra probléma.

Nekem volt egy kísérletem, az, hogy az előfizető gyűjtőknek ingyen rendelke-
zésre bocsátók dedikált könyveket. Csúnyábban alig bukott idea, mint ez. Húszezei
körlevelet küldtünk szét s összesen három jelentkező volt, azok közül is egy nyilván-
valóan zsarolt, mert egy negyedévi előfizetésre kötelezve saját magát húsz pengő ára
könyvre reflektált.

Azóta már közmondásossá vált, s minden baráti összejövetelünkön közmulatság az
az ideám, hogy mindenki kap egy üveg pezsgőt, aki előfizetőt hoz. Pezsgőre, ékszerre,
szőnyegre s effélére gondoltam, órára nem, mert egy olyan aranyóra, amit 15 pengő-
ért adnak, nem óra. Eri pedig ragaszkodom ahhoz, hogy a Nyugat csak elsőrendű
dolgot adhat.
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