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"Az én akarásom nem bolondság, 
hanem tövigkalászos táblája tibennetek 

még csak csírázó búzaszemeknek. "

Dr. Mezei Ottóné Biokertészet címmel tartott előadást
1988. július i*én az iváncsai Klubkönyvtárban. A késő esti 
találkozást vacsora és beszélgetés követte. Az előadás rejtett 
üzeneteit bontogatták a vacsoraasztal körül ülők. Milyen 
pedagógiára utalt? fValdorf? Mi az a preparátum? Biodina
mikus mezőgazdaság? A jelenlévő nyolc ember kóstolgatta a 
mértékkel adott válaszokat, Havi találkozások követték ezt 
az esti beszélgetést.Egyik hónapban nyolcán utaztak Pestre 
vagy Csobánkára, másik hónapban Mezei Ottóné Iváncsára. 
A beszélgetések pedagógiai témák köré szövődtek.

A havonkénti szűkkörű találkozókon túl Mezei Ottóné 
a Klubkönyvtárban is tartott foglalkozásokat. Október 14-én 
a pedagógiáról beszélt, december 5-én kisgyerekekkel fes
tett, majd a biodinamikus kertészetről beszélt. 1989. február 
24-én a gyarmek játékairól tartott előadását 25-én Wágner
Zsófi játékkészítő foglalkozása követte.

A Biokultúra Tájékoztató 1989. február-áprilisi száma 
közölte Mezei Ottóné beszámolóját a Dornachi Biodina
mikus Mezőgazdasági Napokról. E beszámoló végén fogal
mazódott meg az "Első elképzelés egy alternatív mezőgaz
dasági szakiskoláról".

Az első próba: 1989.

Sinatelepen hosszú évek óta állt kihasználatlanul a va
lamikori Tejipari Szakiskola épülete. Megkerestem az Álla
mi Gazdaság vezetőjét az alternatív mezőgazdasági szak
iskola gondolatával. Ő akkoriban jött haza Amerikából, ahol 
nagy-nagy táblákban álló földeket látott, és nagyüzemeket. 
Találkozásunk rossz emlékként, de hasznos tapasztalatként 
él bennem. A környező többi nagyüzem vezetője sem hajlott 
arra, hogy felajánljon néhány hektárt, vagy együttműködjön 
a kísérletben. A legmesszebb az adonyi szövetkezettel jutot
tunk, ahol felmerült a földbérlet gondolata, de megállapodás 
nem született. Mezei Ottóné ekkor, és ezt követően az orszá
got járta, előadásokat tartott, lehetséges helyszíneket kere
sett. Ha találkoztunk, mosolyogva ismételgettem, hogy 
Iváncsa lesz a helyszín.

A második próba: 1990.

1989. novemberében Gazdaiskolát szerveztem a 2500 
lelket számláló íváncsán. Néhány év távlatából úgy látszik; 
legnagyobb eredménye az volt, hogy megalakult a Biokul
túra Egyesület Iváncsai Tagcsoportja, és április 22-én az 
Életvédő Kör. A helyi Biokultúra csoport gyakorlati, mond
hatnám szakmai kör. A 17 szimpatizáló család alkotta cso
portból 1992-ben hárman kérték kertjük minősítését.

Az Életvédő Kör látszólag kevésbé megfogható tevé
kenységekre alakult. "A Mindenség ránk bízott szeletének 
védelme..." olvasható az alapszabályban. Az Életvédő Kör 
jelöltjeként kerültem a község képviselőtestületébe. Az ok
tóber 25-i ülésen a testület elfogadta a Biodinamikus Gazda
iskola és Tangazdaság létrehozásának gondolatát, és alapít
vány létrehozását kezdeményezte. Alapítóként 6-7 hektár 
területet ajánlott fel, míg Dr. Mezei Ottóné a hosszú évek 
óta biodinamikus kísérleti kurzusnak helyt adó csobánkai 
kertet kívánta az alapítványba felajánlani. A fent említett 
testületi ülésen felajánlott 6-7 hektárról kiderült, hogy az az 
önkormányzati törvény életbe lépését követően került vissza 
a község tulajdonába; addig Iváncsa területén a beloianniszi 
pedagógusok illetményföldje volt. A helyi pedagógusok egy 
része bízott abban, hogy a terület pedagógus-föld marad. 
Úgy éreztük, nem szabad az indulásnál azt az érzetei kelte
ni, hogy bármit is elveszünk valakitől. Mivel a bíróság az 
alapítvány bejegyzését formai és tartalmi hiányosságok 
miatt első körben elutasította, az alapítványi kísérlet elvesz
tette lendületét. A kezdeményezés lényegében az első fel
merült apróságon, és egy jószerivel nem is létező, csak vár
ható ellenkezésen fennakadt,

A harmadik próba: 1991.

Az Életvédő Kör nyári tájékoztatójában kipufogógáz
szűrő árusításának lehetőségéről, erdősáv telepítésének 
szükségességéről, Waldorf-pedagógiai táborról tájékoztatta 
az embereket, akiknek valószínűleg kisebb dolguk is na
gyobb volt a felsoroltaknál. A Kör, hogy elképzelését reáli
sabbá tegye, erdőmémököt és tájépítőt kért fel tanácsadásra. 
Ekkor ismerkedtünk meg Heil Tibor építésszel. Az önkor
mányzat pályázatot írt ki a lapostetős óvoda magastetős be
építésére. Heil Tibor messze többet vállalt az építészeti terv
dokumentáció elkészítésénél. A falu arculatáról, faluképről, 
jövőbeni lehetőségekről gondolkodott. Újra felhívta az ön- 
kormányzat figyelmét a mezőgazdasági iskola létrehozásá
ban rejlő lehetőségekre. Újraindultak a kezdeményezések. 
Felmerült egy kislétszámú vállalat Iváncsára való telepíté
sének lehetősége is. A vállalat a tervek szerint nyeresége 
egy részét a bioiskola támogatására fordította volna. Kilá
tásba kerültek külföldi pénzügyi, gyakorlati és szellemi tá
mogatások is. A helyi vezetők, a támogatók és kezdemé
nyezők elhatározták, hogy egyéves biotanfolyam keretében 
ismerteti a település lakosaival a tervezett iskola és gazda
ság gondolatát. Kidolgozásra került a tanfolyam tematikája. 
A biogazdálkodási ismeretekkel azonos arányban tartalmaz 
művészeti foglalkozásokat és társadalomtudományi témákat 
is. Megkezdődött az előadók felkérése az ország minden 
tájáról. És ekkor, közel öt hónapos intenzív és látszólag 
eredményes előkészítő munka után szinte minden széthul
lott. A tanfolyam megkezdése előtt néhány héttel szétrob
bant az Előkészítő Társaság.

Ebben a harmadik körben nagyon jó "kondíciójú11 erők 
kezdtek felsorakozni az Ügy mögé. Jelentős szellemi és 
anyagi potenciál halmozódott fel. A különböző elkötelezett
ségű embereket azonban egy ponton túl már nem lehetett 
együttműködésben tartani. Miért? Ha a résztvevőket meg
kérdeznénk, talán mindenki másképpen indokolná. Ma 
ugyanennek a csapatnak talán jobban sikerülne. Egy évvel
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később többen ajánlották fel segítségüket az akkori Előké
szítő Társaság tagjai közül. Akkor mindenki letette az ügyet. 
Egy fiatal orvos barátom nekem is azt tanácsolta: "Tedd le. 
Pihenj, és pihentesd!"

Ezidőtájt nem is hordozta senki a biodinamikus gazda
ság tervét, csak aki egy volt vele: Mezei Ottóné - de ő is 
másfelé, az ország különböző tájain.

Ám semmi nem veszett el eddigi munkánkból. A ki
dolgozott tanfolyami tematika például későbbi nyertes pá
lyázatok gerincét adta. A többi erő is beépült a készülő 
alapba.

1991-ben a szálat külső segítő, Heil Tibor vette fel, s
1992. őszén újra a községből vette vállára valaki az ügyet.

Földközelben: 1992-93.

Laukó György nem vett részt az eddigi folyamatokban. 
Felesége, Magdi járt a Gazdaiskolába, és lett a helyi biocso
port tagja. Laukó György, aki hallott a biodinamikus nekive- 
seikedésekről, közvetve kapcsolódott az ügyhöz. Elektroni
kai, automatizálási, műszaki végzettségű, a problémákhoz 
gyors, praktikus, egyenes észjárással közelítő ember. Ő hoz
za nekünk is a megoldást. Tudja, hogy az emberek évek óta 
keresik a gazdaság indulásához nélkülözhetetlen földterüle
teket. Adni nem adott az állam, a szövetkezet, másnak pedig 
nem volt. Most kárpótolni kell, és lesz föld. Mi legyen a 
család kárpótlási jegyeivel? Apósáékkal megbeszélte, hogy 
a biogazdaságnak lehetne földterületre licitálni. Családjában 
és a miénkben is bizalom ébredt személye és elképzelése 
iránt.

Vera néni (özvegy Ruzicska Istvánná), Mariska néni 
(Rédli Lajosné), Marcsi (Rédliné Vígh Mária) és (Szalai) 
Gyula bácsi rábízzák a földeket. Iváncsa községben 1993. 
február 16-án tartották az első földárverést. Két család tagjai 
meghatalmazták Laukó Györgyöt, hogy részt vegyen az ár
verésen. Erre az estére 15 hektárnyi területtel kerül földkö
zelbe a közel öt éve dédelgetett álom.

Utak:

Múlt év februárjáig, a "földközelbe kerülésig" közel öt 
év telt el az első biokertészeti előadást követő beszélgetés 
óta. A Mezei Ottónét iváncsai előadásra hívó Rétsághy-há- 
zaspárból Györgyi azóta elvégezte a magyarországi Wal- 
doif-óvónőképzőt, majd 1992. őszén, iváncsai Waldorf-in- 
tézmények hiányában Gödöllőre költöztek, hogy gyerekei- 
két Waldorf-óvodába és -iskolába írathassák. Zsolt Gödöllőn 
bekapcsolódott a pedagógiai alapítvány munkájába. Molnár 
Anikó Lausanne-ban végzett Waldorf-gyógypedagógiát. Fe
leségem, Marcsi óvónőnek tanul, én pedig elvégeztem a 
Waldorf-tanárképzőt, és a gödöllői kezdő és haladó biodina
mikus tanfolyamokat. Ipolyi Erzsi is újra bekapcsolódott a 
munkába. Szalados József látszólag nem a szellemi háttér és 
a képzések irányába indult, hanem szép mintakertet terem
tett: családi mintakertészetet feleségével, Ilonkával és id6§ 
szüleivel. Az elmúlt években kertjét, citromfáit, paprikáit, 
paradicsomait számtalan ember megcsodálta és megkóstolta. 
Csupa praktikus jogosítvány (minősített hegesztő, lakatos, 
stb.) birtokosa. Az évről évre szerveződő Waldorf-táborok 
és mezőgazdasági gyakorlatok során pedig bebizonyosoott, 
hogy született pedagógus. Szereti amit csinál, és magával 
ragadja a résztvevőket. Úgy tervezi, készíti elő és vezeti a 
gyakorlatokat, ahogy a "nagykönyvben" írva lenne, ha már 
megírtuk volna.

Bekapcsolódtak az előkészítő munkába Szentesiék is.

Gáli Gáborékkal együtt 1992-ben ők kérték kertjük minősí
tését A felsoroltak, valamint a fent említett körök tagjai 
mellett az elmúlt évek folyamataihoz kapcsolódva sokan 
megismerték elképzeléseinket.

így 1993. tavaszára Iváncsán kialakult egy népes kis 
kör, melynek tagjai belső készülődéssel, biodinamikus kis- 
kerti tapasztalatokkal, Waldorf-táborok és mezőgazdasági 
gyakorlatok emlékével magukban mintegy előkészültek, és 
előkészítették, hogy Iváncsa a biodinamikus képzés helyszí
ne legyen.

Az eddigiekben vázolt múltba-jelenbe kapcsolódott be 
Mezei Mihály gödöllői, ausztriai, svédországi tanulmányok
kal, ismeretekkel és tapasztalatokkal, hogy biodinamikus 
gazdaként a felépítő munka vezetője legyen. A helyi sajá
tosságoktól nagyban különböző tapasztalatokkal sajátságo
sán hazai viszonyok közé érkezett. Olyan közösségbe, me
lyet Mezei Ottóné épített fel. Míg felesége, Katalin a pesthi
degkúti iskolában tanít, addig Mihály vállalta, hogy munká
ját a Budakeszi-Iváncsa közötti ingázás, időnként pedig a 
családtól való tartós távoliét terhével együtt végzi.

A február 16-i kárpótlást, amelyet a közel 5 éves előké
szítő szakasz lezárásának tekintek, 1993. február 17-én az 
Eletvédő Kör közgyűlése követte, új szakaszt nyitva az 
iváncsai biodinamikus tangazdaság előtörténetében.

Iváncsa, 1994. január 31.

Gottfried Geiger 
JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI 

BIODINAMIKUS 
KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

A magyarországi baráti kör épitő munkája már évekkel 
ezelőtt megkeidodott, A kérdés az volt;- hol, és hogyan 
lehetne a biodinamikue gazdálkodás nám ára egy "modell* 
gazdaságot” alapítani? Mint a keleti ©ragokban mindéin 
ütt, a földek, a birtokok "kioldozása" az állami tulajdon kö
telékéből hosszú és bonyolult folyamat.

Ezen túl is szükséges egy bizonyos többlet, hiszen egy 
major, egy gazdaság alapítása csak emberek rendkívüli ta
lálkozása útján jöhet létre,

A Budapesttől ötven kilométerre délre fekvő Iváncsa 
községben kerekedett ki végül az együttműködésre kész 
embereknek ez a köre, bár az egyes résztvevők igen külön
böző elképzelésekkel indultak.

Az átalakított iváncsai óvoda (Heil Tibor terve)
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