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A világon sokan kapják a Goetheanumban kiadott körleveleket, mégpedig azok, akik mezôgazdasággal
foglalkoznak és a biodinamikus témában együtt akarnak gondolkozni.

A 78. Körlevél megérkezett, s benne az erre az évre választott téma: Állataink bajban vannak!
Nikolai Fuchs, a szekció új vezetôje kérdéseket tesz fel – nekünk és önmagának is. Pl.:

– Vannak-e állatok a biodinamikus gazdaságokban?
– Ha igen, nevezhetôk-e még h á z i á l l a t n a k egy gépesített nagyüzemben, ahol több száz tehén van 

együtt, szinte sosem látnak embert, hiszen az a fejôházban is csak a tehén fara mögött áll stb.?
– Az „állataink” kifejezés csak a háziállatokra értendô, vagy esetleg a rigó, a nyúl, a meztelen csiga is ide-

tartozik?  (Érdeklôdôknek lefordítjuk a körlevelet.)
Az állat lelkes lény, tud örülni és búsulni. Ha szenved, mi is olyan húst, tejet, tojást kapunk, melybe ez a szenvedés
beleépült. Az ökológiai mezôgazdaság elôírásai a szenvedést okozó tartásmódot tiltják. Az állatszeretetet azonban
nem tudják megparancsolni. 

Van-e Magyarországon biodinamikus élet? Ez az én kérdésem (Klári nénié). Örömmel látom, hogy az
ökopiacon e g y barátunk már kiírta: „ B i o d i n a m i k u s  g a z d a s á g ” . Néha meg is látogatjuk egymást.
Májusban megint találkoztunk Domonyvölgyben Budaháziéknál  – tízen. Várjuk a következô meghívást valaki-
hez, aki szívesen bemutatná kertjét, gazdaságát egyesületünk tagjainak. A körlevél megírása közben meg is érkezett
a meghívás: Kovács Erzsébet vár bennünket augusztus 25-én Gödöllôn, most állítja át egész kertjét a biodinamikus
mûvelésre. Cím: Gödöllô, Esze Tamás u. 58. Telefon: 06 30 373-3491. Telefonon beszéljétek meg az odautazást!

Látogatásra még csak alkalmasak kertjeink, egy-egy gazdaság is. Teljes körû üzemünk, ahol a biodi-
namikus módszert tanítani is lehet, Iváncsa kiesése óta nincsen. 12 év igyekezet után – ekkor kezdtem ilyen alkal-
mas helyet keresni és szervezni – ott tartunk, hogy egy Waldorf iskola 8. osztálya kénytelen Németországba menni
gyakorlatra a nyáron. 
Mert mi is kell ahhoz, hogy 20-30 diák, fôiskolás vagy más érdeklôdô m e g é l h e s s e , milyen egy biodinamikus,
zártkörû gazdaság?  Kell hozzá:

gazda, aki erre az ügyre szánta magát, érti is, akarja is, és meg is tud élni belôle;
állattartás, ezáltal saját trágya;
árutermelés, ami pénzt hoz (vetômag! ez most a legfontosabb);
környezetvédelem, tájvédelem, vizes folt vagy patak, folyó, erdôs rész, sövény, gyep;
és ami a legfontosabb a gyakorlat esetében: szálláshely, még ha egészen egyszerû is az.



A Leonardo program keretében megindul, úgy látszik, a hazai ökogazda képzés középfokon és egy éves
érettségi utáni képzés formájában, mûködô mezôgazdasági szakiskoláinkból néhányban. A mintául bemutatott
holland modell (Warmondenhof) biodinamikusan dolgozik. A két fontos feladat most: a tanárok képzése és a
tangazdaságok átállítása. Erre, úgy tûnik, Tamási, Cegléd és Szécsény iskolája vállalkozik.
Egyesületünk részérôl felajánlottam a téli intenzív tanfolyamot, továbbra is ingyenesen, a jelentkezô tanárok lelki
beállítottságának ápolására. A szakértelmük megvan, egyeseknél a lelkesedés sem hiányzik. 
Várjuk ôket Gödöllôre 2003 januárjában.

A következô évben az ellenôrzött ökogazdaságok általában csak biovetômagot vehetnek. A vetômag bio-
dinamikus szaporításában nekünk, hazai termelôinknek, részt kellene vennünk. Kérjük, aki ennek szervezésére vál-
lalkozik, jelentkezzen elnökünknél. Azok is gondolkozzanak, akik kis területen bár, de eddig is jó, saját vetômagot
tudnak elôállítani. 
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