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Néhány hónappal ezelőtt egy előadás szünetében beszélget-
ve hallottam a búza beltartalmi értékének romlásáról. Az 
arányok sokatmondóak voltak, bár őszintén meg kell 
mondanom, az adatokat nem ellenőriztem. Eszerint ma 
ahhoz, hogy egy egykori 20 dkg-nyi szelet kenyérnek meg-
felelő mennyiségű tápanyagot vigyünk be a szervezetünk-
be, 6 kg kenyeret kellene megennünk. Mindez első hallásra 
légbőlkapottnak tűnik. Talán az is. Lehet, hogy szó sincs 
arról, hogy mára harmincadára csökkent a búza tápértéke. 
A dolog mégis elgondolkodtató. Különösen, ha utánajá-
runk, miből tevődik össze a feltételezett romlás.

Az önbecsapás – az tudniillik, hogy mi még mindig 
kenyeret eszünk, s a búza még mindig az az étel, amit teljes 
értékű tápanyagként méltán nevezhetünk életnek – az őr-
léssel kezdődik. A tápértéket hordozó elemeket ugyanis 
lehántoljuk a búzaszemekről és kidobjuk vagy jobb esetben 
megetetjük az állatokkal. Ami maradt, az szinte semmi más, 
csak szénhidrát. Az egykori életből már csak töredékrészecs-
kék maradnak benne. Egy jó adag energia, amely lassan, 
de biztosan fölfújja azt, aki ezen él. S tesszük ezt azért, mert 
a fehér liszt tovább és biztosabban áll el, őrzi meg minősé-
gét, mint teljes kiőrlésű társa. Ennek oka éppen a liszt 
tápértékében rejlik, azokban az anyagokban, amelyek fe-
hérjét és más, könnyen romló, de számunkra nélkülözhe-
tetlen anyagokat tartalmaznak. Emiatt áll el rövidebb 
ideig a teljes kiőrlésű liszt. Az áldozatot a technológia, a 
kereskedelem és a kényelem oltárán hozza meg az ember, 
az eredmény egyfelől hazugság, másfelől egyre nagyobb 
arányú értékvesztés. Azért, hogy a fehér liszt hoszszabb 
ideig őrizhesse meg a minőségét, hogy egyszerre nagy té-
telben lehessen őrölni az egyre nagyobbá dagadó malmok-
ban, majd a malomiparban, kidobjuk belőle mindazt, ami 
fontos, ami számunkra nélkülözhetetlen. E folyamatnak 
ára van, de ez az ár nem a beruházás, majd az őrlés költsé-
geiben jelenik meg, hanem a liszt minőségének romlásában, 
így aztán soha meg nem térül, fizetjük életünk végéig…

A következő lépés az aratás módja. A kézzel aratott 
gabonát viaszéretten kellett levágni, másként aratáskor a 
szemek nagy része kipergett, elveszett volna. A viaszérett 
gabonában azonban még egészen más a fehérje-szénhidrát 
arány. Ha lábon érik be a búza, a tápanyag jelentős része 
energiává alakul. A kaszálás megakadályozza e folyamatot.  

 
 
 
 
 
 
A búza már nem változik, csupán szárazon érik. Fizetünk 
tehát a kombájnért is. Nem pénzzel, de újabb minőség-
romlással, újabb tétellel, mely soha meg nem térül…

A sor természetesen nem itt ér véget. Fizetünk a szán-
tóföldi művelés módjáért is. A nehéz gépekkel művelt föld 
tömörödik, eketalpat hizlal, sérül a talajszerkezet, felborul 
a vízháztartás. Hogy mi minden történhet, felfogni sem 
tudjuk. Mert mezőgazdálkodásunkból mára épp a lényeg 
ismerete hiányzik. Elfelejtettük, hogy a természetben sem-
mi sem él meg önmagában. A búza nem a kicsírázott ve-
tőmagból felnövekedő, bokrosodó, kalászhozó és érlelő 
növény. Sokkal több annál. Olyan társulás eleme, amely 
számos különféle mikroorganizmusból, gombából és egyéb, 
számunkra értelmetlennek és haszontalannak tűnő növény-
ből, állatból tevődik össze, melyek az iparszerű művelés 
hatására, részben a taposás, az eketalp, a talajfelszín és mély-
rétegek közötti kapcsolat megszakadása, részben a vegysze-
rek miatt egyre inkább elvesztik életképességüket, eltűnnek 
a búza mellől. Emiatt a búza egyre satnyább, egyre érték-
telenebb. Mert hiába van ott körülötte a tápanyag. Bizonyos 
elemeket csak e társulás segítségével tudna felvenni.

Mindezt végiggondolva talán nem is tűnik túlzónak a 
minőségromlás aránya. Talán valóban harmincad tápérté-
ket hordoz az a pékipari termék, amelyet egy sajátos tévedés, 
szellemi tunyaság miatt még mindig kenyérnek nevezünk, 
holott már régen nem az, egyre kevésbé az. Már a tápanyag 
nagy részétől megfosztott liszt is ki-kimaradozik belőle, 
adalékanyagokkal, állományjavítókkal helyettesítik.

Felvetődik a kérdés: hogyan ehetnénk ismét kenyeret?
A válasz ott rejlik az elmondottakban. A kenyér készí-

tésének első lépése a megfelelő terület kiválasztása. Ha 
valaha géppel szántották, célszerű a talajt átdolgozni, mély-
lazítást alkalmazni, majd pihenni hagyni. Vethetünk bele 
zöldtrágyának való növényt, amit majd lóval visszaszántunk, 
esetleg egy-két évre lucernát, hogy a föld kicsit magához 
térjen, hogy esélyt adjunk a természet öngyógyító folyama-
tainak. Ezt követően szánthatjuk meg a földet a búza alá, 
lóval természetesen, esetleg ökörrel.

Vetni olyan búzafajtát érdemes, mely szépen bokroso-
dik, magasra nő, s képes kiszorítani a gyomokat, nem szorul 
vegyszerre. Így nincs más dolgunk csak figyelni, figyelni és 
segíteni. Hogy hogyan, azt újra meg kell tanulni. Mondják, 
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hogy ha sokat késett a tél, s a gabona túl magasra nőtt, le-
geltettek belőle. Mondják azt is, hogy ez badarság, a birka 
tövig lerágná és kipusztítaná a búzát, a nagyobb jószág kita-
posná. Igaz lehet ez is, az is. Nemigen akad ma már olyan 
ember, aki látta volna, mit kell ilyenkor tenni. Lehet, hogy 
semmit, csak várni a tavaszt, lehet, hogy mást. Aki biztos-
ra akar menni e téren, sajnos, el kell indulnia újra megsze-
rezni azt a tudást, amit ősei évszázezredek alatt gyűjtöttek 
össze, s mi két-három nemzedék alatt eldobtunk.

A következő lépés az aratás. Viaszéretten kell levágni a 
gabonát, mégpedig kézzel. Gépet éppúgy és épp azért nem 
engedhetünk a földre, ahogy és amiért a szántásnál sem. A 
levágott szálakat kévékbe kell kötni, s keresztbe rakva 
hagyni száradni a földeken. Közben ügyelni, jól meg legyen 
rakva a kereszt, be ne ázzon, el ne vesszen a termés.

Aztán jön a cséplés. Ha a búza jól száradt, ki lehet ütni 
a kalászból a szemeket. Itt talán engedhetünk a kísértésnek, 
s gépet is használhatunk. Valamiért azonban úgy vélem, 
helyesebb lenne nekünk magunknak csépelni a kenyérnek 
valót. Ha másért nem, azért, amit tizenéves fiam mondott 
egy kísérleti cséplést követően: ilyenkor érti meg az ember, 
mit is jelent egy szelet kenyér.

Cséplés után a szelelés következik, ami elválasztja a 
használhatatlan és a hasznos részeket. A pelyvát, az ocsút, 
a törmeléket és az egészséges szemeket. Elválik, mi megy a 
komposztba, mi a jószágnak, mi marad az embernek.

A befejező lépés az őrlés. A megtermelt búzát kár lenne 
malomba vinni, mert egyfelől nem azt kapjuk vissza, amit 
beadtunk, másfelől a javát kidobja a technológia. Marad a 

házilagos megoldás, a kézzel őrlés. Sok módszert használ-
hatunk ehhez. A legegyszerűbb az a kézi malom, melyben 
két nagy kő fekszik egymáson. Az alsó rögzítve egy kör 
alakú, egyenesfalú tál mélyén. Ezen forog a másik. Az őrlés 
eredményeként születő darálékot az ember három-négy 
szitán is átengedi, hogy aztán a legdurvább alól kikerülő 
részt újra őrölje, a rajta fennakadót pedig a jószágnak gyűjt-
se be. Az eredmény egy adagnyi liszt lesz, s valamivel keve-
sebb dara. Nem finomliszt, annál valamivel durvább, s ve-
gyesebb is, de jó kenyeret lehet belőle sütni. S ha mindezt 
részben vagy egészben, ahogy a körülmények és az ember 
tehetsége engedi, végigkövetjük, végigszenvedjük, valóban 
érteni fogjuk, mit is jelent egy szelet kenyér. Pedig a dolog 
neheze csak eztán jön. Öt-hét kiló búza ilyetén való őrlése 
egy fél napot vesz igénybe. Az eredmény egy-két hétre való 
liszt attól függően, mennyit használ belőle az ember. Utána 
az őrlést ismételni kell, rendszeresen vissza kell térni és 
forgatni a követ. De ugyanígy rendszeressé kellene válnia 
a szántásnak, a vetésnek, az aratásnak, a cséplésnek. Ha ez 
nem történik meg, nem kenyér kerül az asztalunkra, csak 
élelmiszeripari termék. Valahol persze meg kell húzni a 
határt, meddig észszerű elmenni. Ha beletörődünk a har-
mincadnyi veszteségbe, vehetjük boltban is a mindennapi 
kenyerünket. Ha le akarunk faragni belőle, kezdhetjük 
teljes kiőrlésű liszt vásárlásával és kenyérsütéssel. Ha több-
re vágyunk, folytathatjuk az aratással, vágathatjuk géppel 
a viaszérett gabonát, rakhatjuk a keresztet, csépelhetünk 
kombájnnal és így tovább. De ha valóban kenyeret szeret-
nénk enni, az egész folyamatot végig kell szenvednünk.

hÍrEK

a Kós KÁroly EgyEsülÉs március 26-i igazgató-
tanácsi ülésén került sor szervezeti kérdések megvitatására 
is. A jelenlévők tudomásul vették Ekler Dezsőnek azEgye-
sülésből való kilépését és elfogadták az újonnan jelentke-
zők felvételi kérelmét. Az új tagok: Buella Mónika, Ekler 
Károly, Eszenyi Ákos, Papp Vilmos és Viczán Tamás. A 
találkozón adták át a nagyszebeni magyar pavilon pályáza-
tának díjait. A Müller Csaba által tervezett pavilon elvi 
építési engedélye megvan, várható, hogy a közeljövőben 
megkezdődik az építés.

A Magyar ÉpÍTŐMűVÉsZET folyóirat és a sZENT 
IsTVÁN EgyETEM ybl MIKlós ÉpÍTÉsTuDo-
MÁNyI Kara konferenciát szervez a XIV. Thököly út 
74. alatti épületben május 25-én. A konferenciát a Magyar 
Antropozófiai Társaság kezdeményezte, amely találkozók 

sorozatán kívánja felmérni, hogy 1907 óta hogyan alakult 
annak az impulzusnak a sorsa, amelyet Rudolf Steiner a 
teozófusok müncheni kongresszusán hirdetett meg és 
amelyet az elkövetkező száz évben vélt időszerűnek. A rész-
letes program a Magyar Építőművészet (www.m-e-m.hu), 
az egyetem (www.ymmf.hu) és az Országépítő (www.or-
szagepito.hu) honlapján is megtalálható. 

aZ orsZÁgÉpÍTŐ Kós KÁroly EgyEsülET 
(Erdély) Csíkszeredán tartotta tavaszi konferenciáját, ame-
lyen a Kós Károly Egyesülés is képviseltette magát. Ebből 
az alkalomból nyitották meg a szervezet építészeinek kiál-
lítását, amely korábban a miskolci Építészek Házában volt 
látható. A két egyesület közösen vesz részt Nagyszebenben 
az Európa Kulturális Fővárosa idei programjának építésze-
ti eseményeiben, az augusztusi konferencián és a Kós Ká-
roly és köre munkásságát, külföldi kortársait és mai hatá-
sát bemutató kiállítás megszervezésében.


