
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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így születhetett meg, s kezdhette el munkáját a Biodi
namikus Alapítvány. 1993. tavaszától, mint jogi személy 
vásárolhat, bérelhet és hasznosíthat földet. Ennek következ
tében 1993. tavaszán-nyarán a fold művelését egy biodina
mikus gazdaság alapozásaként meg lehetett kezdem.

A gazdaságnak először is van vásárlással szerzett fás
bokros területe - egy csodaszép, félhektámyi kis biotop, 
mely az egyébként fátlan tájban közvetlenül csatlakozik a 
faluhoz. Észak felé 1.1, délre 0.7 hektár nagyságú szántó
föld egészíti ki, utóbbi szinte predesztinálva van a kertészeti 
hasznosításra. Közvetlenül csatlakozik ehhez az a tizenöt 
hektárnyi szántó, melyet művelésre az Alapítvány tagjai ad
tak át, akik röviddel ezelőtt váltak a fold törvény szerinti jo 
gos tulajdonosává. Várható még elszórt területek, mintegy 
két hektár betagozódása, s még két kert a faluban, meg egy 
lakóház. Mint látható, a megművelt területek jogállása ko* 
rántsem egységes, de annyira mindenesetre tisztázott, hogy 
végül számolni lehessen egy 34-36 hektáros gazdasággal.

Jó kilátás van arra, hogy a ma meglehetősen bonyolult 
jogi szerkezet néhány év leforgása alatt rendeződik, és a 
hasznosítás mai joga adásvételi, és hosszú lejáratú bérleti 
szerződésekkel átalakulhat.

A Duna, és megint csak a Duna! Valóban Ő a táj any
ja, még ha a folyót magát szinte sehol sem láthatjuk - elrejti 
előlünk a partokat szegélyező nagy galériaerdő- A táj képét 
a régebben vízjárta ártér nyílt területe adja. A folyó szabá
lyozása után vált szárazzá, s most már itt-ott a szikesedés 
veszélye fenyegeti. Csak messze a folyótól látszik az eredeti 
folyamágy leszakadó partja. A Dunától nyugatra a felszín 
hirtelen Í0-15 métert emelkedik, és gyengén hullámos felü
lettel vész nyugat felé a messzeségbe. Fenn a platón, a me
redek part lejtőihez igazodva fekszik a falu: Iváncsa.

Tipikus magyar falu. Különálló házak, téglából vagy 
vályogból, bevakolva, legtöbb ház az utca vonalában áll, 
tornácát szőlő futja be. A színek: a fehér minden árnyalata, 
okker, rozsdabarna. Sok helyütt hiányzik a kövezet, a kavi
csos utat a falu középső részén árok szegélyezi. Sövény, fa
sor. Mindez nem olyan rendezett, mint másutt Közép-Euró- 
pában, nincs úgy "kinyalva11. Néhány ezren laknak itt.

A gazdaság a falu déli oldalán fekszik, mintegy hátá
val támaszkodik a szélső házsoroknak. Itt a kiserdő, nyárfá
ja a zöldből magasodik ki. Éppen ez, a bokrok, fák, jege
nyék teszik különlegessé az atmoszférát. Itt, a biotopba be
illesztve kell, hogy felépüljenek a gazdaság épületei: istálló 
és pajta. Innen bejárhatja a tekintet a földeket, egészen a va
lamikori zsidó temetőig. Alig negyven méteres oldalú négy
zet ez, a régi sírköveket vad bozót nőtte be, nyüzsgő életet 
rejt a hely. Madaraknak, őzeknek és más állatoknak ad la
kást, még rókalyuk is van ezen a területen. Ami eredetileg a 
holtaké volt, most az élet szigetévé változott. A földek közt 
hátul vízlevezető árok fut végig - kiszáradva. A talajvíz itt 
is örökre a mélybe süllyedt. Délnyugat felé nyílegyenes dű- 
lőút a határ - akácok szegélyezik. Vékony függönyként vá
lasztják el az újonnan létrejött gazdaság földjeinek intim 
világát a nagyüzemtől, mely az út túloldalán kezdődik. 
Odaát nagy méretekben gondolkodnak: a táblák 100-200 
hektárosak, vagy még nagyobbak. Vigasztalhat a gondolat, 
hogy oly közel a falu házaihoz, a zöld fák védelmében jó 
feltételei vannak egy sajátos légkörű hely megteremtésének. 
Mennyivel rosszabb lenne a szelek ostorozta, fátlan síkon!

Talaj szempontjából itt talán a legjobbat találjuk, amit 
Európa csak nyújthat: mély rétegű, termékeny, összetételé

ben kiegyenlített termőföld, a növekedést csak az fogja 
vissza, hogy e gazdasághoz sokszor hiányzik a víz. Mindent 
meg lehet itt termelni, ami a száraz évszakokat átvészelni 
képes, vagy ami elég rövid életű ahhoz, hogy még a nedves 
évszakban termést érleljen.

Normális körülmények között az ősz a nedves időszak, 
az első esőket a szeptember hozza. Novemberben már fa
gyok várhatók, január-február nagy hideggel járhat. A már
cius-április általában még nedvesnek számít, aztán már jön 
a nyár. A hőség és szárazság július-augusztusban éri el tető
fokát: aszály jellemzi. Ilyenkor minden sekélyen gyökerező 
növény senyved, vagy el is pusztul, egyszerűen eltűnik.

Ez a klíma, és természetesen a talaj is, befolyásolja a 
gyomflórát, amelynek vegetációját erősíti a hosszú éveken 
át folytatott egyoldalú termesztési mód. Különleges növé
nyek láthatók itt, a többi között igen sok kender (Cannabis); 
a hasis-növény méteres magasságúra emelkedve, széles fol
tokban terjeszkedik - láthatóan érzéketlen a vízhiánnyal 
szemben. Aztán a csattanó maszlag (Datura stramonium). 
Szép, szélesen elágazó, száras növény, jól formált, sima le
velekkel, nagy kelyhű, fehéres bőrszínű virágokkal, melyek 
egy-egy termést hoznak a szár villás elágazásaiban. Nagy 
ellentétben a lágy formákat mutató növénnyel, a termés ke
mény, retek nagyságú, tüskés, fás gömb, belsejében szénfe
kete, lenmag nagyságú, irdatlan szaporítóerejű magvakkal. 
Valóságos ördögveteménye ez a növény, igazi képviselője 
családjának, a solanaceáknak. (Német neve szerint az éjsza
kai árny-növények családja - a ford.) A roszul tisztított vető
maggal valahonnan behurcolva vált az itteni mezőgazdaság, 
elsősorban az állattartók gondjává. A takarmányba kevered
ve már kis részei, tehát a zöld részek is mérgezési tüneteket 
okoznak, nagyobb adagban elhullást is.

Ez persze természetes: egy élőhely gyomflórája bizo
nyos értelemben tükrözi a talaj minőségét. A gazdag, sokol
dalú termőföld gazdag gyomflórában nyilatkozik meg. Se
gítséget, gyomszabályozást csak az értelmesen kialakított 
vetésforgó hozhat. S éppen ez a biodinamikus gazdálkodási 
mód egyik fő eleme.

Már szinte első rátekintésre két gondolat tolul előtérbe, 
ha ennek az új gazdaságnak a működéséről van szó: ezen a 
csodálatos termékenységű talajon zöldségtermesztéssel kel
lene foglalkozni, ez lenne egyik pillére az üzemnek. Sza
badföldi kultúrák, esetleg fóliaház. Minden további nélkül 
lehetséges a szőlőtermesztés is. Egy feltétel azonban van: 
öntözni kell. A vízkérdésen már dolgoznak. A kisebbik 
szántón, a két jegenye mellett kellene mély kutat fúratni, 
(Azóta már elkészült a két csőkút - a ford.) Továbbá, ha a 
kedvező előfeltételek alapján kedvező eredményt akar elér
ni a gazdaság, kertészeti szakismeretekre, és rengeteg mun
kára lesz szükség.

A gazdálkodás másik súlypontja az az alap, melyre 
minden felépíthető: a fejőstehén-állomány, mert a tájból 
érezhetően hiányzik az állati elem. Csak a hasznosított terü
letnek megfelelő méretű csorda teheti ezt a darab földet iga
zán élővé.

De tisztán gyakorlati okok miatt is szükség van rende
zett állattartásra. A földek kétségkívül ki vannak uzsorázva. 
Ha most még a műtrágyát is megvonják tőlük, hamarosan 
bekövetkezik a talaj teljes elszegényedése, hiába van meg 
papíron a magas aranykoronaérték. Ezen csak az istállótrá- 
gyázás segíthet. Elegendő állati trágya termelésére legalkal
masabb a tehén a maga rendkívül intenzív anyagcseréjével, 
még ha mellette kisebb mennyiségben más állatokat is tarta
nak.
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További, tisztán ökonómiai érvek: a faluban kevés a 
tehén. Van tehát piac, van igény, persze előbb ezt a piacot 
meg kei! hódítani. Esetleg például a közeli városokban. Az 
országban még nem vezették be a tejkvótát; jóformán az 
egész tejtermelés a nagyüzemek kezében van. Hogy ez mi
ért van így, azt azonnal megérti, aki a helyszínen tájékozó
dik. Látja, miiyen akadályokkal kell megküzdjön a magán
gazda, ha tehenet akar tartani. Gyakorlatilag mindene hi
ányzik, nincs épület, még a legprimitívebb istálló sem; 
nincs semmi felszerelés. A "maszek" parasztembertől ezen
felül minden kereskedelmi kezdeményezés távol áll; nincse
nek ilyesmihez szokva az emberek. így minden marad a ré
giben. Ha valaki mégis megküzd ezekkel az akadályokkal, 
éppen az állattartás válhat a gazdaság legbiztosabb ténye
zőjévé és másik alappillérévé. Ehhez tetterő, és - elsősorban
- bizonyos külső anyagi támogatás szükséges. A helyzet 
előítéletmentes szemlélője számára világos, hogy gazdasági 
épületek létesítése nélkül, még ha azok a legszerényebbek 
is, az iváncsai gazdaság nem fejlődhet tovább.

Látogatása során a jelentés készítője olyan intenzíven 
átélte ezt a szükségességet, hogy a felelősséget hordozó 
gazdaságvezetővel együtt azonnal hozzáfogott a leendő is
tállóépület vázlatolásához, később a terv kidolgozásához is. 
Ebben a tervben az állattartás feltételei is le vannak írva. A 
terv alapja lehet tehát az érdekeltek további munkájának, 
mégis úgy van megrajzolva, hogy máris mindenki megért
hesse, aki az aktuális problémákban el akar mélyedni.

Természetesen a vetésforgóról is gondolkoztunk, tag
laltuk a lehetőségeket és számításokat végeztünk.

Kiindulópont: az állatok ellátása saját gazdaságból 
származó takarmánnyal. Ezt évelő takarmányra orientált 
egyszerű forgóval lehet elérni. Az ilyen indítás abból a be
látásból ered, hogy mindig jobb a fejlesztést az egyszerűtől 
vezetni a sokféleség felé, mint fordítva. Gyakorlatban: pil
langósok, fu, szemestakarmány és répa - mindez így alakul
na: Az ötéves forgó első három évét füveshere foglalja el. 
Hozzátehetjük, hogy a takarmány tömegét messzemenó'en a 
lucerna kell, hogy adja, társítva néhány szárazságtűrő fűvel. 
Más hereféiék is keverhetők hozzá, de azoktól súlyban már 
nem várhatunk sokat. A negyedik évben a gyep feltörésre 
kerül. A pillangósok által feltáplált talaj most képes lesz 
tisztességes termésre valamely szántóföldi növényből; itt 
szabadon lehet választani búza, árpa, kukorica, esetleg bur
gonya vagy répa jöhet szóba, vagy más, speciális kultúrák. 
Az ötödik év a tavaszi gabonáké. Szó volt a köztes termesz
tésről is, de ez a szárazság miatt mindig bizonytalan lesz. 
Esetleg mégis lehet találni olyan fajtákat, amikkel egy kis 
takarmánytöbblethez jutunk. Az egésznek - ezzel tisztában 
kell lennünk - van bizonyos szárazgazdálkodási jellege. A 
számításoknál a kitűnő talaj ellenére meglepően alcsony ter
méseredményekhez jutottunk.

Ehhez a témához lezárásként még hozzátehetjük:
Ebben az évben a "kertészet" területén egy speciális 

kultúra volt, a sáfrányos szeklice. Termése magasértékű 
olajat ad. A kísérletnek szánt munka jó tájékoztatást adott: 
nem került szinte semmibe, de nem is hozott sokat. A ter
més túl alacsony volt

Volt egy tábla kukorica is; 2,4 hektár, jól sikerült, de 
sajnos hiányzik a jószág, mely elfogyasztaná.

Ezenkívül áll 12 hektár új telepítésű lucerna fufélék- 
kel, korcsherével, szarvaskereppel keverve. Nehezen fejlő
dött az aszály miatt, és csak augusztusban, az első esők után 
adott némi szénát. Az újonnan bérelt 17 hektáron ez évben 
mustár termett.

A jelentés írója eleddig szándékosan kerülte a nevek 
említését. Az olvasó lelki szeme előtt először jelenjen meg 
az új gazdaság mai állapotának képe. Az ilyen kép azonban 
épp az emberek, a személyiségek által nyer mélységet. Ők 
hordozzák ma, és viszik tovább a jövőben. Végül is egyedül 
tőlük függ, hogy mi és hogyan jön létre itt.

Első helyen kell elmondanunk, hogy mindennek a 
munkának motorja, kezdeményezője Dr. Mezei Ottóné, 
Klára asszony. Eredetileg agrármérnök, aki két évtizede ta
nítója és művelője a biodinamikus módszernek. Ezt oktatja 
kis kurzusokon és gyakorlatokon, szántóföldön és kertben 
egyaránt.

Az éveken át tartó szüntelen munkának köszönhető, 
hogy mára már összeállt az embereknek az a köre, akik 
valóban meg akarják érteni, mit is jelent a biodinamikus ki
fejezés. Ez tudniillik nem csupán egy növénytermesztési 
módszert jelent, hanem szociális összefüggések, gazdasági 
munkaközösségek létrehozását is a legkülönfélébb formák
ban. További fontos személyiség ebben a munkában Klára 
asszony fia, Mezei Mihály, és az ő felesége, Katalin. Mind
ketten két évet töltöttek gyakorlati mezőgazdasági munká
val Svédországban, Jamában: a Rudolf Steiner szeminári
umhoz tartozó Skillebyhóimban

Klára mélyen átlátja a nagy természeti összefüggése
ket; igazi növénytermesztő, testestől-lelkestől, Mihály min
den ízében állatenyésztő. Klára az átfogó összefüggések 
meglátása mellett intim ismeretekkel rendelkezik a növény
világról; Mihály mély kapcsolata az állatokkal kiegészül a 
gazdasági organizmus, a mezőgazdasági üzem iránti érzék
kel. A gyakorlati spiritualizmus mellett gyakorlati ráter
mettség él bennük, Ez a munka belső szubsztanciájában ér
zékelhető.

A két fókusz körül barátságok és kollegiális kapcsola
tok szövődnek. Itt van Rédli László, a tanár, szociális mun
kában szerzett tapasztalataival. Szalados József is nagyban 
támogatja a munkát. Ő már kertész: csodálatos paprikát, 
paradicsomot termel, természetesen bioidinamikus módon.

A gépek: traktor, eke, borona, vetőgép, fűkasza, stb. 
egy másik jó  ismerősnél állnak; más, védett hely egyelőre 
nincs is erre a célra, mint Laukó Gyuláék kertje.

Az alapítvány tagjai közös gyomlálási akciókat szer
veztek, és más munkát is végeztek szükség szerint. Tanács
ért Mihály a falubeli fiatal magángazdához is fordulhat, aki 
bikahizlalással foglalkozik.

Beilleszkedni a falu közösségébe, amennyire lehetsé
ges: ez is fontos része a munkánknak. Valamikor, valmiben 
még szükségünk lehet egymásra.

Végezetül magyarázatra szorul a jelentéstevő viszonya 
az iváncsai emberekhez. A fiatal Mezeiékhez fűződő barát
ság hozta őt ide; egy Svédországban kezdődött, és az ország 
meglátogatása során elmélyült barátság. Mint kollégát, kér
te meg őt Mihály, hogy független, a munkában eddig részt 
nem vett mezőgazdasági szakértőként ítélje meg, és írja le a 
projektet. Szívesen teljesítette a kívánságot, nemcsak azért, 
mert maga a külső szituáció igen érdekes, hanem azért is, 
mert itt az ember átélheti, hogy a résztvevők a munkát 
önzetlenül vállalták, és valódi felelősséggel viszik tovább.

1993. szeptemberében

(Fordította dr. Mezei Ottóné)
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