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a Biodinamikus Egyesület barátainak és tagjainak 

 

Kedves Barátaim! 
 

Különös hírt olvastam a pünkösdi „Das Goetheanum” hetilapban: megalakult a japán 

Biodinamikus egyesület is. Nikolai Fuchs, aki a Goetheanum vezetőségében a mezőgazdasági 

szekciót képviseli, ott járt. A japánoknál az átlag birtok-terület 1,7 hektár. Nem a „háztáji” 

kert, hanem a család földje, amiből él!  

Hogyan lehet ezt elképzelni? Bár én nem jártam ott, de gondolom: a terület minden talpalatnyi 

földje gondos művelés alatt áll, a főtermék: a rizs finoman kialakított, árasztható teraszokon, a 

zöldség gondozott ágyásokban, az árnyékadó fák, cserjék mind gyümölcsöt is teremnek, s 

minden virág egyben istentisztelet helye is (vagy volt, s most a szokás fennmaradt). És milyen 

takarékosan kell ott bánni a terméssel! (Mi ezt már elfelejtettük, ha takarítunk a tábor után, a 

szemétben még sonkás zsemlét is találunk…) Tisztelet, aprólékos gondosság lehet, ami által 

megtermi a család szükségletét az az 1-2 hektár. Talán ez az, amit kultúrának nevezünk. 

Gondoljunk bele, mennyire más, ha valaki 2000, esetleg (mint Hubai Imre barátunk) 4000 

hektáron gazdálkodik! A preparátumos kezelésekkel talán az egész Kárpát-medence 

menekülő életének, a láthatatlannak! nyújt biztonságos helyet. Mennyi megerőltető túlmunka, 

jó időbeosztás kell, hogy a preparátumos permetezések júliusig el legyenek végezve! Hogy 

őszig a preparált trágya, vagy a helyettesítő trágyakovász szét legyen osztva a rábízott nagy, 

mezsgyékkel övezett szántóföldeken, a végtelennek látszó legelőkön, a hatalmas ég alatt!  

Ám a törekvés nagyban és kicsiben ugyanaz.  

Kicsi vagy nagy, de az a darab föld, aminek az erejéből a Nap, a csillagok segítségével az 

élelmet, a fűtőanyagot, emberhordozó szépségét a tájnak megkaphatjuk, ez a gazdára és 

társaira van bízva. Ha gépek segítik, akkor is. A föld művelésének minősége van ránk bízva,  

termékennyé ezzel tesszük az agrár tájat. 

Meg kell tehát ismernem a helyet, ahol dolgozom. A talaj változó foltjait, rétegeit, a szél 

járását, a mikroklíma jellegzetességeit, kis dombok vagy nagy hegyek árnyékvetését; a vizek 

lefolyását, mozgását a föld alatt, s a növények, vadonélő állatok válaszát a hely adta 

lehetőségekre. S rájövök lassan, hogy az én erőkifejtésemre mindezek hogyan válaszolnak. 

Azért írom ezt, mert örömmel tapasztaltam, hogy a bio-, a biodinamikus művelés iránt ezen az 

elmúlt tavaszon fölébredt az érdeklődés. Szinte minden hétvégén előadást kértek erről a 

témáról az ország valamelyik táján. S az újonnan csatlakozók azt kérdik: hogyan kezdjek 

hozzá? Hát így, ennek a fent jelzett (éppen csak jelzett!) szemléletnek a megszerzésével. A 

rámbízott földekkel majd lassan, 5-7 év alatt, összeszokunk, átállunk egymás hullámhosszára. 

Aztán majd együtt változunk. A gyógyító preparátumok segítenek sugárzásukkal egésszé 

érlelni az általunk művelt környezetet.  

És fizikailag hogyan fogjunk hozzá? Ezt kérdik az újak. Először is meg kell különböztetni, 

hogy mi tud földdé válni, és mi nem. Amiből föld lesz, azt nem dobjuk el, hanem gondosan 

komposztáljuk, a kiskertben egy félárnyékos sarokban, vagy üzemekben a  nagy 

trágyatelepen. A „biósok” konyhájában már eleve külön komposztvödör van, fel lehet 

akasztani a konyhaszekrény ajtajára belülről. A komposzt összerakását eddig is az országban 

sok helyt bemutattuk, kérésre továbbra is megtesszük. Ilyenkor együtt végezzük el a halom 

oltását is a gyógynövény-preparátumokkal. Az összerakás után szépen letakarjuk, oda már 

nem hordunk új anyagot.  Ha elég nedves az anyag, a nyári három hónap alatt földdé válik, 

használhatjuk. 

A biodinamikusra való átállás következő lépése a talaj permetezése a humusz-preparátummal, 

majd a nyár folyamán a zöld növényzet leveleinek, érőfélben levő gyümölcseinek 

permetezése a kvarc-preparátummal. Ehhez ajánlatos mindjárt zsurlófőzetet is keverni. 



Ezeken a Rudolf Steiner adta kezeléseken kívül persze a biológiai kertészek, gazdák sokféle 

bevált „boszorkányságát”, mint csalán-tea, sárga lapok a bolhák összefogására, higított tej a 

paradicsomra stb. stb. mind használhatjuk, szőlőben még egy kevés rézgálicot is.  

A téli négy napos tanfolyamokon a biodinamikus gazdák kis- és nagy-kertészek ma már 

egymást tanítják tapasztalataik alapján, s az irodalom is hozzáférhető.  

Kívánok a régieknek s az újaknak jó nyarat, minden baj ellenére élő reményt és erőt a 

munkához.  

 

Budapest, 2009. június 16-án 

                                                                              Mezei Ottóné, Klári néni 

 

Programok: 

Nyári természetszemléleti és biodinamikus kertészeti táborok Legénden  

2009 július 9-12 és augusztus 13-16 közti napokon. Jelentkezés: 1-200-7867 

 

János napi tűzgyújtás az Orsó utcában 

2009. június 24-én és június 28-án. Jelentkezés: 1-200-7867 

 

Tizedik jubileumi BIONAP Fülöpjakabon  

2009. június 28-án. A bionapon megemlékezünk egyesületünk alapító tagjáról, Széchenyi 

Erzsikéről. Helyszín: Fülöpjakab Faluközpont – Általános iskola 

 

Megismételnénk az Efézusba (Törökországi tengerpart) vezetett kora őszi utat, ha lenne elég 

jelentkező. Egyenlőre még csak elvben kérjük az érdeklődők telefonját  

Mezeinénél.( 1-200-7867) 


