
 

NEGYVENHATODIK KÖRLEVÉL 2013 TELÉN 
A BIODINAMIKUS EGYESÜLET TAGJAIHOZ ÉS BARÁTAIHOZ 

 

Kedves Tagtársaink! 
 

Kedves Barátaink! Elmaradt egy téli körlevelünk, elnézéseteket kérem, 

betegség miatt történt. De a tél még itt van, most is nagy hó nyomja a 100 

éves tiszafát, amire az ablakomból láthatok. – Álmatlan éjszakákon képek, 

gondolatok kavarognak, elém forognak még ki nem alakított, sürgető, fontos 

feladataink. Hiszen nem pihennek, nem várakoznak azok, akik gonoszul 

bánnak Föld-anyánkkal, embertársakkal.     

A pazarlás és a nyomor egyaránt sújtja a világunkat…  

Vegyünk pl. egy egyszerű, apró dolgot, ahol a pazarlás, a kár, a jó munka 

elmulasztása kicsiben is tükrözi a nagyobb vétkeket. 

Itt van pl. a legéndi tangazdaság 30-40 birkája. Jön a meleg idő, a gyapjút le kell 

nyírni róluk. Micsoda jó anyag, minden műszálnál finomabb meleget adhatna, akár 

mint fonal, mint takaró; ha valaki pártját fogná, és nem a kutyák hurcolnák szanaszét. 

Legalább komposztálhatnánk, föld lenne belőle, az is a hasznosítás egy formája. De ki 

tudja még, hogyan is kell a nyers gyapjúból legalább egy derékaljat készíteni? Ha 

egy-két kamaszokból álló csoport ezt a munkát is felvenné, a paraszti gazdálkodás, az 

iparművészet értékei útján kapcsolódva juhász ősök sok ezer éves hagyományához… 

Mit próbáltam, ügyetlenkedtem már magam is, nem segített senki. A száraz gyapjút 

megtisztítottam a durva trágyadaraboktól, az mehet a komposztba… és ezután 

samponos vízbe áztatva finoman kimostam az anyagot. Mikor megszáradt, a 

füveket, magvakat kézzel kihúzgáltam, gerebenezni nem tudtam, ahogy 

kellett volna, de a tiszta gyapjút ujjaimmal szétbontogattam. Most kellett 

volna két akkora vászon darab, mint egy hálózsákban földön alvó gyerek 

háta, hogy a padlóra derékaljat terítsünk alájuk, mikor még nincs nyári meleg. 

Tehát a két vászon közt egy gyapjú réteg… senki nem készített ilyet, én is 

abbahagytam… más dolgom volt. De ha „Régi paraszt világ mai szemmel” 

címmel gyakorlatot rendeznénk a nagyobbaknak, s egyben ajándék készülne a 

kicsiknek???  

Ilyesmiken is bajlódik az álmatlan ember, ha forognak élete képei… És más télvégi munka is adódna egy 

ilyen gyakorlaton: vetőmag tisztítás, válogatás, esetleg télvégén a metszés, fóliasátor javítás stb.  

A világ ma olyan, hogy minden pazarlásra késztet az általunk lakott, nekünk jutó oldalon. De nem fog ez 

soká tartani – a nyomor egyre nagyobb területen terjedő társadalmi betegség. 

A legjobban ott fáj ez a pazarló világ, ahol – világszerte - elkótyavetyéljük talajaink termékenységét 

biztosító humusz-vagyonunkat.   

Ez nagy téma, sokszor elővettük már. Nem akarok ismeretelméleti alapokig nyúlni, csak amit szemmel, 

érzékekkel is látunk. Milyen a talaj, ha él. Vagy: mért kell, hogy éljen a talaj, ahol táplálékunk, takarmányunk 

terem? Lehet-e halott, kiégett, vegyszerrel megölt alapból termőföldet varázsolni? Hogy halottból csak halott 

fakad, ha nem szerzünk valami elevenítő erőt, ezt látni ott, ahol a folyók, mint pl. Dél-Afrika egyes helyein, 

már csak élettelen vizet hömpölygetnek, sem a mederben, sem a partokon nincs zöld növény. Mert a 

növények megjelenése mutatná, hogy az élővilág még felépíthető. És az ember eltartására alkalmas 

tápláléknövényeknek ezen felül még a „lelkes állatok” bomlástermékei, trágyája, hullája is szükséges. – Ezen 

most nem vitatkozom a modern természettudósok, fizikusok elméleteivel, témáival, tény, hogy sem az 

életben, sem a Bibliában nem találunk olyasmit, hogy a teremtés holt robbanástermékekből indulna ki.  

Azt viszont látjuk, hogy az élőlények elporladása egyben más életnek a forrása lesz, ezer helyen és esetben. 

Nekünk kertészeknek van egy képünk, egy képzetünk az eleven talajról, melyen életteljes növények 

fejlődnek, és amiből az egész állat - sőt az egész embervilág is táplálékhoz juthat.  

Mert a termékeny kerti föld miből is áll? Talajmorzsákból és a morzsák közti hézagokból (jó, durvább 

homokon morzsa nélkül is van termékenység) – ez most az ideális kép, amit leírok. A morzsák szilárd része 

elhalt ásványi világ maradványa, apró, többé-kevésbé eleven rezdüléseket hordoz még abból a véghetetlen 

múltból, mikor a még élő földgömb vizeiben lecsapódtak a kőzetek, az állatok segítségével a mészkő és 

társai, növényi alapon (stb.) a kvarc tartalmú világ. De már itt is beleszól a növényvilág: annak is vannak 



keményebb, fás bomlástermékei, szilárdságban versenyeznek a kőzetszemcsékkel. De ahhoz, hogy e 

szemcsék összeálljanak morzsákká, már több kell: valami nedvszívó, nyirkosodni képes, mozgékony 

összetételű anyag. Növényi gyökerek legfinomabb szálai, a gyökérszőrök, a lehullott hervadt tavalyi 

növények egyéves maradványai, friss szerves anyaga. No meg aztán az állatok. A legkisebb állatok emésztő 

nedvei, fel a nagyokon át a gilisztafélék emésztő képességéig, mikor azt mondhatnám: az egész giliszta csak 

egy béldarab, mely lelkes vágyakozással nyomja át magán a talajt, hátha a sok gomba, baktérium stb. őt 

magát feltáplálhatja. És mindehhez a víz jelenléte kell, szükséges, nyirkos-nedves eleven világ, ami 

összetapasztja a morzsákat. Hogy kik laknak benne? Nem a kvarckristály levegő-rokonai, ahogy utolsó 

levelemben leírtam, mikor a permetező kvarc-preparátum égi-légi származásáról beszéltem. Ez egy másik 

népség köre, sötét, csúszós-tapadós, talán azt is mondhatom: vágyakkal teli. Ahogyan a gyökér végső szála 

nyújtózik a vízcsepp, a bomló szerves anyag felé, akár érző-elevennek, vágytól vezetettnek is mondhatnánk… 

- De mindez elporlana, vagy tömörödne „betonná”, ha levegő nem járná át. A tavaszi föld lélegzik, illatot 

áraszt, ha jól van ápolva-kezelve, légnemű, nedves és szilárd részei a jó talajnak egymásba átfordulva, soha 

meg nem nyugodva alakítják a talajszerkezet örökösen épülő-múló formáit… jaj, ha durván belenyúlunk, 

elporlik vagy összetapad, és a morzsák közötti „üresség”, mely eddig vizet, levegőt vezetett a mélybe, 

eltűnik, összetömörödik, az illatban játszó láthatatlan talajlakók helyett a terméketlenség válik úrrá. Bizony, 

olyannyira élő tud lenni ez a talajbeli világ, hogy a legmesszibb állócsillagok hatását is fogadni tudja – 

modern gondolkozással is követhető módon: lásd a Maria Thun féle Vetési naptárt. – A többit minden jó 

gazda elmondja, egyesek még azt is állítják (Schönberger???,,,) nem mindegy, hogy a könnyű, talajt nem 

agyontaposó elterjesztésre, újra-felfedezésre még mindig váró gép ekéje milyen fémből van. Ő a rezet ajánlja 

minden fém közül ekének, kapának stb. - én próbáltam: nekem túl nehéz volt vele kapálni. 

Próbálkozzatok! Még itt-ott van termékeny, humuszos talajunk, mely a géptani stb. számítások ellenére 

összehordja táplálékunkba a teremtett világ talajba lecsapódó erőit. De már nagyon is fogytán van a tartalék, 

és nem csak dél-Afrikában. Csak az én életemben az alföldi feketeföldek humusztartalma felére csökkent. 

Megélünk-e mi, homo-k, azaz emberek, humus- azaz termőföld nélkül?  

 

2013. február elején 

 

          Mezei Klári néni 

  

Kedves Tagtársaink és Érdeklődők! 

A Biodinamikus Közhasznú Egyesület  

Téli tanfolyama ebben az évben 1 napos lesz. 
Témája: KÖZÖSSÉG A TÁJBAN. 

Ideje: 2013. február 24., vasárnap 9 - 18 óra között.   

Helyszíne: Gödöllő, Szent István Egyetem Kollégium földszinti terme. 

Előadók: 

Dr. Márai Géza, Mezei Mihály, Herczeg Ágnes, Lechner Judit,  

Matthew Hayes, Varga Sándor 

  

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

 

 



 

 

 

EGYÉB EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK: 

Kérjük a 2013-as (és az esetlegesen elmaradt) tagdíjakat (normál tagság: 3000 Ft/év, nyugdíjas és diák: 1500 Ft/év, 

gazdasági társaság 6000 Ft/év) 

a Biodinamikus Közhasznú Egyesület bankszámlájára szíveskedjetek befizetni.  A megjegyzés rovatba a neveteket 

feltétlenül tüntessétek fel, különben nem tudjuk, hogy ki a befizető.  

Erste Bank - Biodinamikus Közhasznú Egyesület 

11600006-00000000-27429699 

 
Egyesületünk kéri és köszöni mindazon Pártolók anyagi támogatását, akiknek módjában és szándékában áll a BdKE 

céljainak, működésének segítése, az Szja 1 %-ának felajánlásával, vagy egyéb támogatás formájában. 

 

 

Tagsági címlistánk frissítése miatt kérem, hogy levélben vagy e-mail üzenetben az elérhetőségeteket, telefonszámotokat 

és e-mail címeteket küldjétek meg 2013 Pomáz, Kubinyi Kálmán u. 6. vagy evi.bognar@gmail.com  címre. 

A Biokultúra Szövetség ezévtől megszünteti a nyomtatott hírlevelet és áttér az elektronikus közlési módra, így 

feltétlenül meg kell küldenem az aktuális és pontos címlistánkat. 

Segítségeteket előre is köszönöm 

          Bognár Éva 

mailto:evi.bognar@gmail.com

