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Krisztusi impulzusok a mezőgazdaságban

1989. óta járok a mezőgazdasági konferenciákra Dornachba, ahol 21 évvel ezelőtt meghívtak, legyek tagja a „Mezőgazda-
ság képviselő köre” (Vertreterkreis für Landwirtschaft) elnevezésű grémiumnak. Ez a 70-80 ember, aki évente kétszer ösz-
szejön, úgy 30 országból, hogy a Földön folyó mezőgazdálkodás ügyéről eszmét cseréljen, előkészítse a Tagungot, (az
évenkénti konferenciát), és kivigye aztán a gyakorlati munkába, a kutatásba, az oktatásba, amit a körben gondolatilag meg-
dolgoztak. – (Ennyi év után most elbúcsúztam a körtől, Magyarországot már csak egy ember képviseli ott.)
1993-ban Manfred Klett előadásában a Tagungon már nyíltan szólt arról, hogy a paraszti munka által az én-erő hatja át a
természetet, Én-erő, tehát Krisztus működik ott. A nyolc preparátum, amit Rudolf Steiner adott a gazdák kezébe, a Nap és
a bolygók erejével éleszti újra az elhaló Földet, a pusztuló termőföldeket, a szennyezett vizeket, az atombomlási technikáktól
döglötté vált levegőt.
Az ezt követő években aztán nagy csönd lett ezt a témát illetően. A Tagungok egyenként tárgyalták a preparátumokat, a hoz-
zájuk szükséges gyógynövényeket részletesen, az állatokat, melyekből a burkoló anyagok készülnek, még a kvarc-kris-
tályról is izgalmas előadás szólt. A megbeszélések egyikén félénken megkérdeztem, egy kis papírszeletre firkantva, a
mellettem ülő idős szakembert: nem az éteri Krisztus ereje működik itt a preparátumokban? A válasz, lásd a megőrzött cé-
dulát: „igen, de ebben a körben, szerénységből, félénkségből, nem szoktunk ilyen belső élményekről beszélni.” – A Kör nagy
fogalom-tisztázó küzdelmei, az utóbbi évek társadalmi mozgásai (pl. ELIANT), évről évre komolyabbá tették a munkát. Ta-
gungok sora: „Technika és mezőgazdaság” „Piac és táplálék teremtés, termelés”, „Kultúrnövényeink jövője”, „Biodinami-
kusan gazdálkodom, miért?” és tavaly végre megszületett a döntés: „Krisztusi impulzus a mezőgazdaságban”.
De mi az, hogy „krisztusi”? Az előadók a legkülönbözőbb oldalról közelítették a témát. A kereszténységről, mint vallásról,
csak egy valaki szólt, ám hindu, mozlim, buddhista alapállású emberek beszéltek saját küzdelmeikről, hogy népük, kör-
nyezetük nyomorát a biodinamikus módszer elindításával hogyan igyekeznek könnyebbíteni, gyógyítani.
Az előadások komoly hangulatát a reggeli munka: egy Mihály-levél elemzése indította el. (A Képviselő kör, s a környeze-
tükben hozzájuk tartozó emberek minden évben egy ilyen kiválasztott Mihály-levéllel foglalkoznak, a világon körben
ugyanazzal a levéllel. Nálunk még nem folyik ilyen munka)
A bevezetőt a FAO igazgatónője mondta, és a Goeetheanum részéről Virginia Sease nyitotta meg a konfrenciát. Karl Tress,
egy svájci biodinamikus gazda előadásán saját 60 éves gyakorlati tapasztalataiból merítette azt a biztonságot, amivel saját
érett meggyőződéséről szólott. Úgy állt ott, 7-800 hallgatója előtt, a Goetheanum fényektől ragyogó nagytermében, mintha
odahaza, a szántóföld szélén magyarázna: ahogyan a szellemi erő leszáll az emberen át a magasabb szférákból, eléri az ál-
latokat, s azok háziasak lesznek, az állat a termesztett növényekből él, átalakul a táj, és végül a talaj ásványisága is: hu-
musszal keveredik a fejlődési sor végén. Ám a humusz már újra felfelé mutat: a biodinamkusan kezelt gazdaságban az
ásványi szemcséket élet kezdi átjárni, a növények érzékenyebbek lesznek, jobban közvetítik a kozmikus hatásokat, így az
állat jobb tejet, húst ad az embernek, aki értelmesebben tud dolgozni mindezek következtében. Ez a leszálló és újra emel-
kedésbe lendülő erő az agrárkultúra alapja. Hogy meggyőződését igazolja, 28 éven át vizsgálták földjeit egy kutatásban, s
nem találtak tápanyag-csökkenést, pedig csak saját istállótrágyáját adta a földeknek, s közben évente tonnaszám adta el a
gabonát, a tejet .

Marcus Osterrieder a történelem nagy szakaszain átfutva mutatta meg, hogyan ébreszt rá éppen a parasztság sorsa minket
ma a szociális problémákra. Hogy ezeknek megoldása csak a belső fejlődésben lehet, ha mindenki a maga lelkében válik
úrrá és pappá, s onnan kiindulva szeretetből végzi munkáját a földdel, adja a táplálékot a többi embernek, ez az út. Messze
jövővel végzi a gondolatsort: mindegy, hogyan nevezzük, aki-ami belső világunkban a helyes tettre késztet, az impulzus:
krisztusi.
Megdöbbentünk a bajba egyenesen belenyúló társaink beszámolóján, Talán összefoglalhatnám egy fajta sorrendbe, nem a
bajok okát, de mibenlétüket: a termőföldek pusztulása (vegyszerezés, rossz vízgazdálkodás); a háború és a gyarmatosítás
katasztrófát okoznak (a gyarmatosító elveszi a földet, a termést elviszi, a dolgozó helyi lakosság éhezik, vallási vigaszát is
elveszti) és a földműves, a paraszti élet ellehetetlenül. (Jaj nekem, ha ezt hallom, saját hazám jövőjének sötét lehetősége
merül fel bennem, bár itt nincsen /?/ gyarmatosítás. Látom az Alföldet félsivataggá válni, a fátlan pusztát, a száraz kutak
miatt elhagyott tanyákat, rovarok, madarak sehol…)
A legborzasztóbb képet a vietnámi háború óta nem múló bajokról hallottunk Ho Vihn Tho egyetemi tanártól (Genova), aki
buddhista elöljáró hazájában és a nemzetközi vöröskereszt vezető embere is: abban az országban több bomba hullott le, mint
egész Európában, az őserdőket lombtalanító vegyszer ma is hat, talaj, ivóvíz fertőzött, gyakran születnek nyomorék gyer-
mekek, és az emberek lelkükben is összetörtek. A szociálterápiai munka, amit feleségével együtt, európai tanulmányaik és



antropozófiai képzésük után visszatérve hazájukba, alapítottak, fizikai téren a biodinamikus talajgyógyításra van alapozva.
És az ősi, buddhai szeretet-tanra építenek mindent. Hogyan jutottak az antropozófiához? Rudolf Steiner ”Szabadság filo-
zófiá”-ja alapján!
A nagy példák közül mindegyik előadónak ez a véleménye: az evangélikus élet egyik vezetőjének épp úgy, mint e budd-
hista házaspárnak, a mozlim, izlám kultúrára támaszkodó Ibrahim Abuleishnek, a hindu Baruah házaspárnak: az adott nép
kultúrájából kell kiindulni, ha az emberek testi-lelki gondjain segíteni akarunk. (Itt is tudnék hazai feladatról beszélni…)
Ibrahim Abuleish egyiptomi üzletember. Szerinte nem a verseny, hanem (ahogyan Rudolf Steinertől tanuljuk, de vajon csi-
náljuk-e?) az összefogás, az asszociáció a jövő üzleti formája. 800 kisparaszt termel ebben a SEKEM rendszerben biodi-
namikus élelmiszert, gyapotot, méltányos kereskedelem (Fair trade) viszi az árút Európa nagyvárosaiba. A fásítás ma már
szép eredményt mutat, a sivatagból el-el vesznek egy darabot a kertek, a ligetek. Az iskolák, a feldolgozó műhelyek árnyékos
helyére gyerekek, felnőtt tanulók, sőt, kíváncsi turisták is szívesen jönnek – ma már. Művéért békedíjjal tüntették ki SEKEM
alapítóját.
Több ezer nyomorgó földműveshez tért vissza Európából az indiai Baruah házaspár. Azon a vidéken, ha nem jött meg az
eső, a dél-ázsiai monszun, az éhség és betegség biztosan megérkezett. Az egymástól távol fekvő tanyák kis, 5-6 hektáros
földjein a régi, tűrő fajták, vízgyűjtő sövények, facsoportok már régen eltűntek, az emberek változhatatlannak érezték sor-
sukat. Sem iskola, sem piac, sem orvosi ellátás… Ez a hindu házaspár sem maradt Európában, segítséget vitt hazájába eu-
rópai barátoktól. Nem felülről, nem leereszkedően, inkább egymás melegítő kezét fogva akarnak segíteni. Bemutatni,
tanítani kicsiben a biodinamikus módszert, a vízzel való bánásmódot; a faiskola és a kis tanfolyami ház volt az első, amit
létrehoztak. Komposztálni víz nélkül? Sokat kellett nekik is tanulni, régi tudást előhozni az emberekből, hogy taníthassa-
nak. Ma már több alapfokú iskolájuk, egy kutatóbázisuk, és egy autóbusz, mint járó orvosi rendelő, teszi jobbá az életet.
És megkezdték a magasabb fokú képzést, sőt, az otthon levő háziasszonyok vágyakozása is betelt: szövőszékeket kaptak.
5-6000 család van mostanra bevonva életet sugárzó körükbe.
Nikolaj Fuchs előadása - hitvallás. Nem a konferencia végén, hanem közepén mondta el kiváló szavait. Akár egy külön cik-
ket is adhatnánk róla, de röviden itt is leírjuk. Agrárkultúra: Európában? A középkorban alakult falvak, középen a templom,
körben a kertek, aztán a szántók, majd az erő, a legelő, s már itt is a következő falu (Manfred Klett cikke, erről a történelmi
fejlődésről magyarra is le van fordítva.)
A középeurópai kultúr tájat harang szava tölti be delente, vasárnaponként. Van idő imára, ünnepre is, bár sok és nehéz a
munka. Mért vállalná ezt az életformát a mai fiatal? Mert adni tud, teremtően dolgozni, s az eredményből éltető táplálékot
nyújtani a többieknek. Más népeknek is megvan az ő sajátos kultúrtájuk, az is, ez i megőrizendő. A gazdasági élet olyan,
mint a példabeszéd pokolja-menyországa. Hosszú a kanál nyele, tele van a bogrács jó étellel. Aki magát akarja megetetni
kanalával, az éhen marad, a nyél túl hosszú. Ez a pokol. Ám ha egymást etetik, mindenki jóllakhat, ez a mennyország.
A földeken sem a tápanyaghiányt kell pótolni az adott növény számára (műtrágyázás), hanem a talajt elevenné kell tenni,
hogy abból meríthessen minden növény. Az átalakulás folyamata már megkezdődött, a Föld ezen az úton fog lassan Nappá
válni. Akár mekkora támadásnak vannak kitéve, akik ezért munkálkodnak, bizalmuk erős: ezzel éppen a krisztusi erőt szol-
gálják. Sokfelé dolgoznak már, a maguk csendes, szerény módján, ők visznek fényt a földbe. Hiszen el sem képzelhető, hogy
a legszennyezőbb, legpusztítóbb termelési móddal valóban táplálhatjuk az emberiséget!. (Ipari mezőgazdaság) Nem azon
múlik, hogy milyen vallás alapján, hanem hogy a minden nagy vallás mélyén jelenlévő Krisztus impulzusa értelmében dol-
gozunk-e. Hiszen a Golgota óta a Föld Krisztus teste, ezt ápolom, éltetem a műveléssel, trágyázással, hogy benne a nyugvó
magok csírázni kezdjenek, és, ésszel fel nem érhető módon: egyenesen felfelé nőljenek, hogy aztán a felső erőkből új magot
érleljenek. Átstrukturálni a földeket emberi erővel, hogy átalakulásra legyen képes. A növényt segíteni, hiszen alapgesz-
tusa az adakozás, ez a kimondottan krisztusi törekvés. Az állatokat testvérnek tekinteni, egy jó szóra, simogatásra, állatsá-
gos tartásra vágyakoznak, hiszen már házi állatok. És az emberek? Szociális fordulat kell, egyes országokban már látni,
hogy a fiatalok újra a falvak felé fordulnak. Az ő megélhetésüket a táplálékkal ellátott emberek kell biztosítsák, hiszen az
egész emberiség élelmezését csak a kisgazdaságok tudják megoldani!
Mi hát a krisztusi impulzus? A Tagung összegzését egy mondatban vonta le az előadó:
Adni a másiknak, amire annak szüksége van, ellenszolgáltatás nélkül – ez az, amire Krisztus impulzusa késztet.

Mindenkinek kívánok szép tavaszi időket, sikeres előkészületeket a tavaszi munkálatokhoz.

Mezei Klári néni



Programok áprilisban:

TAVASZI PREPARÁTUMKÉSZÍTÉS BÁTASZÉKE�

2010.április 8-én (csütörtökön) tavaszi preparátumkészítő nap lesz.
A készítés helye: 7140 Bátaszék, Babits út 10/a/1.

Szervezők:
Kiss Mária Eszter mob:06-30-9838933,

Kiss Katalin mob: 06-20-5568977, tel: 06-74-492606,
Lóránt László mob: 06-20-9948361.

Preparátumokkal kapcsolatos munkák:
• Kvarcliszt töltése tehénszarvba,
• Szarvasbika hólyagok töltése cickafark virággal,
• Amennyiben a tavaszi melegedés megengedi, az őszi preparátumok felszedése

(trágya preparátum, kamilla, cicka, csalán, pitypang, tölgyfakéreg )
Szeretettel várjuk a preparátum készítést tanulni vágyók, valamint

a biodinamikus gazdálkodás iránt érdeklődők jelentkezését!
Szükség esetén szállást is tudunk biztosítani.

Svédasztalos étkeztetést biztosítunk minden kedves résztvevő számára.

�

TAVASZI BIODI�AMIKUS PREPARÁTUMKÉSZÍTÉS LEGÉ�DE�

A Biodinamikus Mezőgazdálkodásért Alapítvány szervezésében
2010. április 24-én, szombaton 9.30-tól

Helyszín: 2169 LEGÉ�D,( �ógrád megye ) Táncsics utca 20
További részletek és jelentkezés a

06-20 571-3726, vagy a 06 20 240-7390 telefonszámon.

A preparátummal való munkákat és a piknik jellegű ebédet követően -
várhatóan 15 órától -

"14 éve biodinamikus kertművelés és gazdaság Legénden"

címen az Alapítvány alapítója, dr. Mezei Ottóné és a kuratórium tagjai
bemutatóval egybekötött tájékoztatót tartanak az Alapítvány gazdálkodásáról,

közösségi és oktatási tevékenységéről és folyamatban lévő beruházásairól.

Helyszín: Legénd - Forrás major (Petőfi utca 1.)


