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KEDVES BARÁTAINK! 

Mint 2006. decemberi, huszonnegyedik körlevelünkben jeleztem, 2007. februárjában Dornachban a
Mezôgazda Napok fô témája a szén körforgalma volt. Mostani körlevelünkben az itt elhangzottakból néhány
lényeges gondolatot összegzek.  

KKLLÍÍMMAA,,  HHUUMMUUSSZZ,,  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

A nagy és sokszoros öszefüggések rendszerébôl, aktualitása miatt kivettük ezt a három fogalmat, mert mai vilá-
gunkban ezek összefüggése, körforgása veszélyes egyensúlyvesztést mutat. Vagy talán éppen egyensúlyra
törekvést? 
Nézzük meg egyenként, s kezdjük a természet világába illeszkedô, abból mégis kiemelkedô embernél.
Bár a mai ember el tud szakadni sokféle természeti kapcsolattól, ami az állatokat parancsolóan megköti, mégis
testi folyamatainak egyensúlyát, egészségét akkor tudja fenntartani, ha a táplálkozását biztosító erôket ter-
mészetes élelmiszerek formájában veszi fel. Mennél harmonikusabban fejlôdtek a növények, állatok, ahonnan
élelmiszere származik, annál jobb a táplálék minôsége. Ez a természetesség ma sokszorosan veszélyben van.  Az
üzletekben kapható zöldség pl. szélsôséges esetben föld, talaj nélküli termesztésbôl való. Vízkultúrás kerté-
szetek tojáshéj nagyságú cserepekben nevelnek kétméteres paradicsom töveket, télen-nyáron üveg vagy fólia
alatt, sokféle tápsóval és vegyi anyaggal. Miért volna ez baj? Nem csak a vegyi anyagok káros hatása miatt.
Maga a földnélküliség a baj. Az emberi test még ma is a természet része. Szilárd csontjaival a földhöz tartozik,
nedveiben a vizek ereje is mûködik, levegôt lélegzik, és fényt igényel. Minden részét hô járja át. Olyan
táplálékra van szüksége, mely mind a négy területrôl erôket ad neki. A földnélküli táplálékban nem talál földi
támaszt. Ám itt nem csak a kôzetekrôl van szó. A növényekkel benôtt termôföldet végtelen idôk alatt maguk
a növények tették termôvé. Humusz képzôdött a talaj felsô rétegében. Hogyan? A növények asszimilációja
napfény segítségével széntartalmú szerves anyagot hoz létre, abból a kevés szén-dioxidból, amit a légkörben
talál. A szerves anyag pusztulásakor a földbe keveredik, ott millió apróbb-nagyobb élôlény abból humuszt
készít. A humusz különleges szén-vegyület, állandóan épül és bomlik, félig eleven, félig holt anyag. A humu-
szos földben termesztett növény egész élô rendszere kifejezettebb, a táplálkozó embernek is jobb erôket
nyújthat, mint egy „nyomorgó“, vagy akár egy vízzel túlhajtott növény. Az ilyennek az asszimiláló, tehát szén-
dioxid beépítô képessége is jobb, nagyobb tömeget termel. 
A mezôgazdaság hasznára a barna humuszsavak vannak, fôleg ha elegendô mész közömbösíti azokat. Ha 3%
fölött van a talajban, már örülhetünk: a földünk a szárazságot jobban bírja, a vizet könnyebben elvezeti, – az
ilyen föld táplálékot ad a növénynek és a talajbeli mikrovilágnak. Helyes gazdálkodás mellett a légkört sem
károsítja. 
Az egyensúlyban levô területeken a humusz bomlásának ideje a tavasz-nyár eleje, azután, ha csapadék is
adódik, a humusz újra épül a fagyokig. A bomláskor hatalmas tömegû szén-dioxid szabadul fel, s ezt a
növények újra beépítik szerves anyagukba. Így a légköri szén-dioxid mennyisége nem ingadozik túlságosan. 
Az újabb kori ipari jellegû mezôgazdaság a maga hatalmas gépeivel, könnyen oldódó sóival – a mûtrágyákkal
és „növényvédô“ vegyszereivel gyors humuszbomlást okoz. A talajvizek káros sókkal telítôdnek, és talán még
nagyobb baj, hogy a légkörben feldúsul a szén-dioxid mennyisége. Klímaváltozást okoz a földek pusztulása!
Magam is megdöbbentem, mikor a biodinamikusan gazdálkodók nemzetközi konferenciáján Dornachban
meghallottam, hogy a Föld légkörében felgyülemlô káros gázok egyharmada a mezôgazdaságból származik!
Tudjuk – hiszen nagy a baj, és sokat írnak róla –, hogy a szén, a kôolaj, földgáz újabb kori elégetése okozza a
másik kétharmadot, s ezek együtt a klíma felmelegedését, a hatalmas viharokat, jégtakaró olvadást stb. Engem
mégis a fokozódó szárazság, sivatagosodás, az emberiséget eltartó termôföldek elsilányosodása érintett legin-
kább. Magyarországon, az Alföld termékeny területein 40 éve még dicsekedhettünk a feketeföldek 6% hu-
musztartalmával. Az ipari jellegû nagyüzemek megtették a magukét: ma örülünk, ha a humusztartalom 2-3%
a talaj felsô termôrétegében. Az amúgy is gyengébb termôterületek talajában már szinte nincs is humusz. A

                              



talajnélküli termesztéshez közeledik az ott termett élelmiszer minôsége, bár a gyökér még „földet fog“.
Mi hát a tennivaló? Mindenki érdekelve van ebben a kérdésben: a nagyüzemek, a kisüzemek, a házkörül ter-
melô kiskertészek, sôt, mind a többi ember, mert ôk is élelmiszerfogyasztók. Vásárláskor, az áru kiválasztásá-
val befolyást gyakorolnak a termesztés módjára!
Elôször is, s ezen, sajnos sokan jót nevetnek, az iparszerû mezôgazdálkodásról le kellene mondani. Van, aki
már nem nevet: vegyszer és mûtrágya nélkül dolgozó, un. biogazdaság már elég nagy területen van hazánkban
is. Ezekben a humuszbomlás gyengül. A humusz szaporítása már nagyobb feladat, hiszen az egyre forróbb
nyarakon nem tud az újra épülni, különösen, ha csupaszon állnak a földek, és szabadon vágja a szél, a nap a
talajt. Tehát úgy kell kertészkedni-gazdálkodni, hogy a földek lehetôleg takarva legyenek. Évelô növények,
például a lucerna, a fûvel kevert herefélék jól védik a talajt. A kiskertekben sem kell tökéletes gyomtalanságra
törekedni. (Persze nem gondolom, hogy fél méterre hagyjuk nôni a gazt...) Nagyon fontos a jó istállótrágya.
Csakhogy az állattartás hazánkban ma igen alacsony szintre zuhant, épp a legjobb trágyát adó szarvasmarhát
kellett bizonyos kényszerek miatt megritkítani. 
A kertészek, házkörüli kertek gazdái lassan megtanulják, hogy a fölösleges konyhahulladékot, lehullott lom-
bot humusszá lehet alakítani a komposzthalomban. A humusz megtartása szempontjából, de a táj, az állatok,
s a mindezt élvezô ember szempontjából is a mi biodinamikus gazdálkodási módunk a legkedvezôbb. Jó, gyó-
gyító eljárás, de emberi odafigyelést, a különös, gyógyító preparátumrendszer rendszeres(!) alkalmazását
kívánja meg. Rudolf Steiner tanácsai alapján 1924-ben, mikor még alig látszottak a mai károk, kezdték el ezt
a mezôgazdálkodási-kertészeti módszert alkalmazni a nagy pünkösdi elôadás sorozat után. Ma világ-védjegyet
használhatnak a biodinamikus módszerrel dolgozó, ellenôrzött kertészek, gazdaságok: Demeter a védjegy, a
varázsszó a görög istennôt idézi, a Föld termékenységének istennôjét. Ez a gyógyító módszer 20-30 év alatt
már néha szaporítani is tudja a talaj humusztartalmát, de addig is jól kiegyensúlyozott környezetet biztosít,
és magas minôségû táplálékot tud adni fogyasztóinak. Egyesületünk tagjai a maguk lehetôségei között erre
igyekeznek. Mert nem elég a bajt felmérni – elhárításában, bármily kis lehetôségünk van is rá, együtt kell dol-
goznunk. 

MEGHÍVÓ

a Biodinamikus Közhasznú Egyesület 2007. május 20-án rendkívüli közgyûlést tart, egybekötve a Budaházi
kertészet látogatásával. 
HHeellyysszzíínn:: Budaházi kertészet, Domonyvölgy, Estike u. 4260. Érkezés reggeltôl. Telefonon érdeklôdni lehet
Budaházi Katalinnál és Antalnál: 06 28 489-524, 30 941 8976. KKöözzggyyüüllééss  iiddôôppoonnttjjaa:: 13 óra. Elvárjuk az
egyesület tagjait és szívesen látunk minden érdeklôdôt. 

AA  kköözzggyyûûllééss  tteerrvveezzeetttt  nnaappiirreennddjjee::
1. A nemzetközi biodinamikus mozgalommal történô kapcsolatfelvétel
2. Jövôképünk: hogyan tegyük ismertebbé módszereinket és Rudolf Steiner gondolatait a mezôgazdaság iránt
érdeklôdôk körében? 
3. Adminisztráció

TTAAGGDDÍÍJJAAKK:: várhatóan 2007. májusától megváltozik egyesületi számlaszámunk. Újabb befizetési csekket
gazdaságtalan lenne nyomtattatni a régi számmal. Kérjük, aki esetleg még nem teljesítette tagdíjbe-
fizetését, ezt átutalással tegye meg 2007. április végéig. Számlaszámunk: Tamási és vidéke Takarék
Szövetkezet 71600019-10007981-00000000.
KKöörrlleevveellüünnkk  mmeelllléékklleetteekkéénntt  mmeeggkküüllddjjüükk  aazz  EELLIIAANNTT  aallááíírróóíívv  ppééllddáánnyyáátt,, mellyel a Szövetség politikai
hatékonyságát erôsíthetjük. Támogató szándék esetén aláírva lehetôleg minél rövidebb idôn belül dr.
Mezei Ottóné címére küldjétek vissza (1026 Budapest, Orsó u. 55.), hogy továbbítani lehessen azokat a
Szövetség címére. 

dr. Mezei Ottóné Mezei Mihály
tiszteletbeli elnök elnök

Budapesten, 2007. március 26.

                            



AAzz  aallkkaallmmaazzootttt  aannttrrooppoozzóóffiiaaii  iinniicciiaattíívváákk  eeuurróóppaaii  sszzöövveettssééggee
EELLIIAANNTT KKaarrttáájjaa

(Europaeische Alianz von Iniziativen Angewandter Antroposophie)

Az európai kultúra központi értéke az emberi méltóság és az individuális fejlôdés. Ez értékek kialakulásához járul-
nak hozzá azok az iniciatívák, melyek 80 év óta Rudolf Steiner antropozófiájának alkalmazására törekszenek.
Magas minôségû, emberhez méltó életforma született mindenek elôtt a mezôgazdaság, a pedagógia, gyógy-
pedagógia és az orvoslás terén, világszerte messzesugárzó hatással. Ezt Európa polgárai számára jogilag biztosítani,
Európa alakulásához hozzájárulásként továbbfejleszteni – ezt a feladatot tûzte maga elé a Szövetség. 
Váltásra van szükség ahhoz, hogy Európa alap- és emberjogi törvényei az ilyen kultúrális iniciatívákat ne korlá-
tozzák hátrányosan. Az egyéni fejlôdésre való jog nem csak a választás jogát jelenti az európai valóságban, hanem
lehetôséget is: lehetôséget kell kapjanak a szülôk, hogy nevelési meggyôzôdésük szerint választhassanak a képzést
nyújtó intézmények között – ugyanígy meg kell választhassa az ember a saját életmódjának megfelelô táplálékot és
orvosi ellátást. 
Ehhez olyan keretfeltételek szükségesek, melyek között lehetôvé válnak és támogatást kapnak az individuális élet-
módhoz tartozó intézmények és fejlesztések. Biztosítani kell a tudományos módszerek, az oktatás és a kutatás terén
a pluralizmust, sokféleséget és a mûködés szabadságát. Ugyanígy a pluralizmus értelmében kell alakulnia a hivatás-
választásnak és a képzésnek is. A Szövetség az egészet érintô határozatokat a tagság kölcsönös meghallgatása alapján
alkotja meg. Brüsszelbe költözéséig a Szövetség ügyintézése a támogató tag: Förderungstiftung Antropozophische
Medizin (Dornach) irodájában folyik.

AA  SSzzöövveettsséégg  ttaaggssáággaa
A tagság a szolidárisan egyesült alapító tagokból és támogató tagokból áll. Alapítók az Európában tevékenykedô
alkalmazott antropozófiai intézmények és egyesületek, azok, akik a jelzett célok érdekében aktívan lépnek fel az
alap és emberi jogok, a szociális önmeghatározás és a kulturális sokrétûség érdekében, és így kívánják biztosítani a
magasabb életminôséget az európai jogfejlôdésben.
Az alapítók, mint vezetô tagok, fejlesztik és megvalósítják a Szövetség tevékenységét. Támogató tagja lehet a
szövetségnek minden természetes és jogi személy, szervezet és intézmény, amely támogatja az antropozófiai
kultúriniciatívát eszmei vagy financiális adományokkal. A támogató tagokat a Szövetség rendszeresen tájékoztatja
az aktivitásokról, és a tagok esetenként részt is vehetnek egy-egy projektben, akcióban. A támogató tagság nem jár
anyagi kötelezettséggel, kivéve ha a tag maga vállal ilyen kötelezettséget.

AA  SSzzöövveettsséégg  tteevvéékkeennyyssééggee  ééss  mmuunnkkaammóóddjjaa
Mi, ennek a Szövetségnek alapítói (hordozói) az iniciatívák szolidaritásának alapján dolgozunk együtt. A
szövetkezés számunkra kölcsönös támogatást tesz lehetôvé a mindenkori Európára vonatkozó szándékaink és
akcióink során. Célunk az együttmûködés és a kölcsönös segítség, integráció és átláthatóság alapján. Reméljük,
hogy a különbözô életterületeket a lehetô legdemokratikusabb módon és legalacsonyabb adminisztratív költséggel,
ám nagy kommunikációs kapacitással tudjuk iniciatívánkba bekapcsolni. 
Befolyásolni kívánjuk az európai politikát és törvényhozást, felépítve és fenntartva kapcsolatunkat az EU
intézményekkel.
Magunkat az európai polgári társadalom integrált részének tekintjük, s ezen belül törekszünk átfogó hálózat
kialakítására a hasonló célú szervezetekkel. Készen vagyunk a nyilvánosság elôtt az aktív munkára (Öffentlichkeits-
arbeit) és arra, hogy a Szövetség céljainak megfelelô konferenciákon, szemináriumokon és munkacsoportokban a
lehetôségeink szerint dolgozzunk.
Ezért céljaink elérése érdekében partnereket keresünk a kultúra, a gazdaság és a politika területén. Keressük az
együttmûködést a társadalmi élet nyilvános intézményeivel, egyesületeivel (Verband) és személyeivel, azokkal, akik
kiállnak a szabadságjogok tartós biztosítása, a magasabb életminôség, a minden egyes ember fejlôdésének ügyéért.
Velük együtt szeretnénk olyan helyzeteket kialakítani, olyan kezdeményezéseket támogatni, melyek Európa
fejlôdését a jelzett irányban alakítják. 

AA  SSzzöövveettsséégg  aallaappííttóóii  ééss  ttáámmooggaattóóii  kköösszzöönneetteett  mmoonnddaannaakk  mmiinnddaazzookknnaakk,,  aakkii  eezztt  aa  KKaarrttáátt  mmeeggiissmmeerrvvee  
aallááíírráássuukkkkaall aa  SSzzöövveettsséégg  ppoolliittiikkaaii  hhaattéékkoonnyyssáággááhhoozz  hhoozzzzáájjáárruullnnaakk..

                           




