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Rabindranath Tagore: Az otthon

Bandukoltam az országúton, szántófölde-
ken át, míg a lenyugvó nap, ez a vén zsu-
gori, utolsó aranyait is elrejtette. 

A fényt lassan elnyelte a sötét, és a meg-
özvegyült föld – melynek termését már 
learatták – csendesen pihent. 

A távolban egy fiú éleset rikoltott. Átvá-
gott a sötét ismeretlenen, és otthagyta 
dalai nyomát az éjszaka csendjében. 

Szülőfaluja ott volt valahol a pusztaság 
szélén, túl a cukornádföldeken, elbújt az 
ár nyékos banán-, a karcsú arékapálma-, a 
kakaóbab- és a sötétzöld grépfrútfák között.  
Megálltam egy pillanatra magányos uta-
mon a csillagfény alatt, és kitárult előttem 
az elsötétült föld – ölelő karjaiban az otthon 
kincseivel: bölcsőkkel és ágyakkal, anyai 
szívekkel és éjjeli lámpákkal, fiatal életek 
tiszta örömével – azoknak az örömével, akik 
még semmit sem sejtenek a világról. 

(Kopácsy Margit fordítása)

A Goetheanum Mezőgazdasági Szekciója 
minden évben találkozót szervez, ahová a 
világ minden tájáról érkeznek a biodinami-
kus mezőgazdaság tevékeny képviselői. Az 
Együttműködés Földünkért – kultúrsziget, 
vagy együttműködés címmel februárban 
megrendezett négynapos konferencia 
hatszáz fős hallgatósága harminc országból 
érkezett, tizenhat  munkacsoportot alakítva. 
Az idei találkozó alapkérdése az volt, hogy 
képesek-e a biodinamikus gazdaságok 
önmagukban tevékenykedve a Föld segítői 
lenni úgy, hogy közben a természet élet-

ereje és a szociális élettér a globalizáció 
árnyékában egyre inkább veszélyeztetetté 
válik. Továbbá kérdés volt, hogy ebben a 
hely zetben a biodinamikus mozgalom, 
amennyiben ez szükséges és lehetséges, 
milyen rokon törekvésekkel tud együttmű-
ködni, s ez milyen formában képzelhető el. 

A biodinamikus mezőgazdaság szellemi 
megalapítója Rudolf Steiner, aki 1924-ben 
Sziléziában, Koberwitzben nyolc előadást 
tartott a A mezőgazdaság gyarapodásának 
szellemtudományos alapjai címmel. Az új 
szellemi alapokra építkező gazdálkodási 
mód szükségességét több minden indo-
kolta. Az ipari gazdaság kialakulásával radi-
kálisan megváltozott a földművelésből és 
az iparból élők aránya, amely nem csupán 
gazdasági, hanem szociális átrendeződést 
okozott. Az európai kultúrtáj kialakulása 
során a tájjal való szoros együttműködést 
elsőként Nyugat-Európában alakította át a 
technikai fejlődés és az anyagiasult termé-
szettudományos felfogás. A földhöz való 
viszony a földtulajdon helyzetében is meg-
nyilvánult. A föld Angliában már a 17. szá-
zadban termelőeszközzé, adás-vétel tárgyá-
vá, vagyis áruvá vált. A Föld mint élő, eleven 
organizmus, mint az ember által megmű-
velt természet felfogása lassan megszűnt, 
így a földhöz való viszony, annak kulturális, 
szociális lényegisége is átértékelődött. Ez a 
folyamat a 20. századra a mezőgazdaság 
iparosításához vezetett, a mezőgazdaság-
ban megjelentek a gépek és a kemikáliák. 
Mindkettő egyben a hadigazdaság mellék-
terméke is. Az I. világháború az egyre sú-
lyosabb szociális kérdések megválaszolá sa 
helyett könyörtelenül végigsöpört Európán. 

Steiner megfogalmazta a jövő mezőgaz-
daságának alapgondolatait, amelynek 
alap egysége a biodinamikus gazdaság. „Egy 
gazdaság akkor teljesedhet ki a szó szoros 
értelmében, ha magában megálló indivi-
dualitásként, önmagába zárt egyéniség-
ként fogható fel. Bár teljesen ezt nem való-
síthatja meg, de a zárt individualitás állapo-
tához minden gazdaságnak közelednie kell.” 
(Rudolf Steiner: Mezőgazdasági kurzus, 2. 
előadás GA 327)  

Minden „élő” a világ képző folyamataiból 
alakul. Egy organizmus több mint alkotóré-
szeinek összessége, közte és környezete 
közötti lehatárolódáson belül saját élettel 
rendelkezik, és ez kapcsolatban áll a földi és 
a kozmikus környezettel. A mezőgazdaság-
ban akkor beszélhetünk üzemi organizmus-
ról, ha a képzőfolyamatok alapján szer-
veződik, a megfelelő talajélet jön létre, ki-
alakul a növényi létre jellemző fejlődési 
mód és az állatvilág természetének meg-
felelő állattartás. Az ember szellemtudomá-
nyos ismeretekre alapozva magasabb 
szin tű harmóniát és rendet képes kialakíta-
ni a gazdaság életösszefüggéseiben.  Így 
válhat a mezőgazdasági organizmusból 
üzemi individualitás. A biodinamikus gaz-
daság alapja röviden, az élő folyamatokba 
való tudatos belehelyezkedés, a szarvas-
marha trágya, a preparátumok használata, 
és a tevékenység kozmikus ritmusnak való 
meg feleltetése. 

Steiner nem csupán a föld egészségének 
és az ember természeti világgal való har-
monikus és tudatos együttműködésének 
megoldását látja benne, hanem választ a 
20. század legégetőbb problémájára, a szo-
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ciális élet kérdéseire. Útmutatásait az antro-
pozófiával foglalkozó nagyüzemi gazdák 
egy csoportja napi gyakorlatba helyezte, és 
három évvel később megalapították az első 
biodinamikus szövetkezetet. Majd évek 
alatt az egész világra kiterjedő, ma is növek-
vő mozgalommá vált.

A 2013. februári biodinamikus konferencia 
résztvevői a mai világhelyzetet tekintették 
át az ember földdel való kapcsolatának 
szempontjából.  A globalizáció mára olyan 
alapvető kérdéseket vet fel, amely túlhalad-
ja az egyén, a kisebb közösségek, az orszá-
gok határait. A génmanipuláció, a vegysze-
rek használata szűk érdekcsoportok gazda-
sági és hatalmi érdeke. Ezzel szorosan ösz-
szefüggő és egyben legégetőbb kérdés a 
föld kérdése. 

A konferencia egyik vendége Rajagopal 
P. V. volt, aki Gandhi követőjeként 2007-ben 
gyalogos menetet szervezett Gwalior és 
Delhi között, amely során 25000 ember 350 

kilométert tett meg, hogy felhívja a kor-
mány figyelmét a földreform szükségessé-
gére, mivel az indiai emberek több mint 
húsz százalékának annyi földje sincs, hogy 
házat építhessen, és nem tartozik semmi-
lyen helyhez. Az identitáshoz, biztonsághoz 
pe dig föld kell. Előadásában hangsúlyozta, 
hogy az ember a szívét nyitottá kell tegye 
nem csupán saját népe, hanem a világ felé 
is. Ahhoz, hogy az ember cselekvővé tudjon 
válni egyéni szinten a globalizációval szem-
ben, az emberi találkozásoknak nagy sze-
repe van.

A biodinamikus mozgalom számára is 
alapvető kérdés, elegendő-e, hogy mi ma-
gunk biztonságban érezzük magunkat, el-
lássuk magunkat egészséges élelmiszerrel? 
Képesek-e a farmok ebben a globális rend-
szerben egyénileg fennmaradni, vagy ége-
tő kérdés az együttműködés, a társadalmi 
hálózatok kiépítése a fennmaradáshoz? 
Minden más gazdaság alapja a mezőgazda-

ság, épp ezért az együttműködés ma azért 
is alapvető fontosságú, mert ma nincs 
annyi föld, hogy minden embernek jusson. 

Az előadások, a csoportmunkák összeg-
zéseképpen a következő gondolatok fogal-
mazódtak meg. Nem elegendő, hogy ön-
magában jól működő rendszereket hoz-
zunk létre. Minden gazda minden nap 
nyitott kell legyen a világ felé, a természet 
felé, embertársai felét. Törekednie kell arra, 
hogy napi, elmélyült kapcsolatban álljon 
környezetével. Ehhez szükséges, hogy ne 
ítéljük meg a dolgokat, ne kategorizáljunk, 
hanem tudjuk megragadni az elénk táruló 
jelenségek, történések sajátosságait. Tud-
junk kérdéseket feltenni és továbbvinni a 
közösség felé, vagyis az individuum érdek-
lődését kibővíteni a világ felé. Képesek le-
gyünk minden nap változtatni, nem csak 
gon dolatban, hanem cselekedetben. Mind-
ehhez érdeklődés, tapasztalás, belső erő, 
tartás kell. Belső munka, a centrum realitása 
szükséges, hiszen az önismerettel rendel-
kező individuum képes oly módon közös-
séget, csoportot alkotni, hogy más és saját 
egyéniségét ne nyomja el. Egységben kell 
lenni, vagyis kapcsolatot teremteni kint és 
bent egyaránt. Nem elég, hogy magunk 
munkálkodjunk a tudatosságunkon, ha-
nem a társadalom különböző rétegeinek 
felismerését is segíteni kell.  

Ma azt sulykolják belénk, hogy olyan mé-
retű globális problémák vannak, amit lehe-
tetlen az egyén szintjén megoldani. Ennek 
épp az ellenkezője igaz, csak az egyén 
szint jén lehet változtatni. Az emberi lét alap-
ja: tevékenységben „lenni”, vagyis jelenlét-
ben lenni. Ehhez a múlt és a jövő együttes 
ismerete szükséges. A megismerés lényege 
gondolkodási erővel megragadni valamit 
a „szellemiből”. Az ismeret nem szubsztancia, 
hanem összefüggés a jelenségek között, a 
jelenségek és a kozmosz között. 

Az intellektusba zárt elme csak beszél a 
dolgokról, Rajagopal szerint a szegény 
ember a szívére hallgat és elindul. A világ 
és az életfolyamatok megértéséhez pedig 
rálátásra van szükség. Az önismereten ala-
puló szabad individuum képes valós együtt-
működésre. 

A végső, égető kérdésben döntenünk 
kell: kultúrszigeteket hozunk létre, vagy 
képesek leszünk az együttműködésre?  
Földünkért!

54 55országépítő • 2013 | 2 országépítő • 2013 | 2



54 55országépítő • 2013 | 2 országépítő • 2013 | 2

Rabindranath Tagore: Az otthon

Bandukoltam az országúton, szántófölde-
ken át, míg a lenyugvó nap, ez a vén zsu-
gori, utolsó aranyait is elrejtette. 

A fényt lassan elnyelte a sötét, és a meg-
özvegyült föld – melynek termését már 
learatták – csendesen pihent. 

A távolban egy fiú éleset rikoltott. Átvá-
gott a sötét ismeretlenen, és otthagyta 
dalai nyomát az éjszaka csendjében. 

Szülőfaluja ott volt valahol a pusztaság 
szélén, túl a cukornádföldeken, elbújt az 
ár nyékos banán-, a karcsú arékapálma-, a 
kakaóbab- és a sötétzöld grépfrútfák között.  
Megálltam egy pillanatra magányos uta-
mon a csillagfény alatt, és kitárult előttem 
az elsötétült föld – ölelő karjaiban az otthon 
kincseivel: bölcsőkkel és ágyakkal, anyai 
szívekkel és éjjeli lámpákkal, fiatal életek 
tiszta örömével – azoknak az örömével, akik 
még semmit sem sejtenek a világról. 

(Kopácsy Margit fordítása)

A Goetheanum Mezőgazdasági Szekciója 
minden évben találkozót szervez, ahová a 
világ minden tájáról érkeznek a biodinami-
kus mezőgazdaság tevékeny képviselői. Az 
Együttműködés Földünkért – kultúrsziget, 
vagy együttműködés címmel februárban 
megrendezett négynapos konferencia 
hatszáz fős hallgatósága harminc országból 
érkezett, tizenhat  munkacsoportot alakítva. 
Az idei találkozó alapkérdése az volt, hogy 
képesek-e a biodinamikus gazdaságok 
önmagukban tevékenykedve a Föld segítői 
lenni úgy, hogy közben a természet élet-

ereje és a szociális élettér a globalizáció 
árnyékában egyre inkább veszélyeztetetté 
válik. Továbbá kérdés volt, hogy ebben a 
hely zetben a biodinamikus mozgalom, 
amennyiben ez szükséges és lehetséges, 
milyen rokon törekvésekkel tud együttmű-
ködni, s ez milyen formában képzelhető el. 

A biodinamikus mezőgazdaság szellemi 
megalapítója Rudolf Steiner, aki 1924-ben 
Sziléziában, Koberwitzben nyolc előadást 
tartott a A mezőgazdaság gyarapodásának 
szellemtudományos alapjai címmel. Az új 
szellemi alapokra építkező gazdálkodási 
mód szükségességét több minden indo-
kolta. Az ipari gazdaság kialakulásával radi-
kálisan megváltozott a földművelésből és 
az iparból élők aránya, amely nem csupán 
gazdasági, hanem szociális átrendeződést 
okozott. Az európai kultúrtáj kialakulása 
során a tájjal való szoros együttműködést 
elsőként Nyugat-Európában alakította át a 
technikai fejlődés és az anyagiasult termé-
szettudományos felfogás. A földhöz való 
viszony a földtulajdon helyzetében is meg-
nyilvánult. A föld Angliában már a 17. szá-
zadban termelőeszközzé, adás-vétel tárgyá-
vá, vagyis áruvá vált. A Föld mint élő, eleven 
organizmus, mint az ember által megmű-
velt természet felfogása lassan megszűnt, 
így a földhöz való viszony, annak kulturális, 
szociális lényegisége is átértékelődött. Ez a 
folyamat a 20. századra a mezőgazdaság 
iparosításához vezetett, a mezőgazdaság-
ban megjelentek a gépek és a kemikáliák. 
Mindkettő egyben a hadigazdaság mellék-
terméke is. Az I. világháború az egyre sú-
lyosabb szociális kérdések megválaszolá sa 
helyett könyörtelenül végigsöpört Európán. 

Steiner megfogalmazta a jövő mezőgaz-
daságának alapgondolatait, amelynek 
alap egysége a biodinamikus gazdaság. „Egy 
gazdaság akkor teljesedhet ki a szó szoros 
értelmében, ha magában megálló indivi-
dualitásként, önmagába zárt egyéniség-
ként fogható fel. Bár teljesen ezt nem való-
síthatja meg, de a zárt individualitás állapo-
tához minden gazdaságnak közelednie kell.” 
(Rudolf Steiner: Mezőgazdasági kurzus, 2. 
előadás GA 327)  

Minden „élő” a világ képző folyamataiból 
alakul. Egy organizmus több mint alkotóré-
szeinek összessége, közte és környezete 
közötti lehatárolódáson belül saját élettel 
rendelkezik, és ez kapcsolatban áll a földi és 
a kozmikus környezettel. A mezőgazdaság-
ban akkor beszélhetünk üzemi organizmus-
ról, ha a képzőfolyamatok alapján szer-
veződik, a megfelelő talajélet jön létre, ki-
alakul a növényi létre jellemző fejlődési 
mód és az állatvilág természetének meg-
felelő állattartás. Az ember szellemtudomá-
nyos ismeretekre alapozva magasabb 
szin tű harmóniát és rendet képes kialakíta-
ni a gazdaság életösszefüggéseiben.  Így 
válhat a mezőgazdasági organizmusból 
üzemi individualitás. A biodinamikus gaz-
daság alapja röviden, az élő folyamatokba 
való tudatos belehelyezkedés, a szarvas-
marha trágya, a preparátumok használata, 
és a tevékenység kozmikus ritmusnak való 
meg feleltetése. 

Steiner nem csupán a föld egészségének 
és az ember természeti világgal való har-
monikus és tudatos együttműködésének 
megoldását látja benne, hanem választ a 
20. század legégetőbb problémájára, a szo-

EGYÜTTMŰKÖDÉS FÖLDÜNKÉRT
Herczeg Ágnes

ciális élet kérdéseire. Útmutatásait az antro-
pozófiával foglalkozó nagyüzemi gazdák 
egy csoportja napi gyakorlatba helyezte, és 
három évvel később megalapították az első 
biodinamikus szövetkezetet. Majd évek 
alatt az egész világra kiterjedő, ma is növek-
vő mozgalommá vált.

A 2013. februári biodinamikus konferencia 
résztvevői a mai világhelyzetet tekintették 
át az ember földdel való kapcsolatának 
szempontjából.  A globalizáció mára olyan 
alapvető kérdéseket vet fel, amely túlhalad-
ja az egyén, a kisebb közösségek, az orszá-
gok határait. A génmanipuláció, a vegysze-
rek használata szűk érdekcsoportok gazda-
sági és hatalmi érdeke. Ezzel szorosan ösz-
szefüggő és egyben legégetőbb kérdés a 
föld kérdése. 

A konferencia egyik vendége Rajagopal 
P. V. volt, aki Gandhi követőjeként 2007-ben 
gyalogos menetet szervezett Gwalior és 
Delhi között, amely során 25000 ember 350 

kilométert tett meg, hogy felhívja a kor-
mány figyelmét a földreform szükségessé-
gére, mivel az indiai emberek több mint 
húsz százalékának annyi földje sincs, hogy 
házat építhessen, és nem tartozik semmi-
lyen helyhez. Az identitáshoz, biztonsághoz 
pe dig föld kell. Előadásában hangsúlyozta, 
hogy az ember a szívét nyitottá kell tegye 
nem csupán saját népe, hanem a világ felé 
is. Ahhoz, hogy az ember cselekvővé tudjon 
válni egyéni szinten a globalizációval szem-
ben, az emberi találkozásoknak nagy sze-
repe van.

A biodinamikus mozgalom számára is 
alapvető kérdés, elegendő-e, hogy mi ma-
gunk biztonságban érezzük magunkat, el-
lássuk magunkat egészséges élelmiszerrel? 
Képesek-e a farmok ebben a globális rend-
szerben egyénileg fennmaradni, vagy ége-
tő kérdés az együttműködés, a társadalmi 
hálózatok kiépítése a fennmaradáshoz? 
Minden más gazdaság alapja a mezőgazda-

ság, épp ezért az együttműködés ma azért 
is alapvető fontosságú, mert ma nincs 
annyi föld, hogy minden embernek jusson. 

Az előadások, a csoportmunkák összeg-
zéseképpen a következő gondolatok fogal-
mazódtak meg. Nem elegendő, hogy ön-
magában jól működő rendszereket hoz-
zunk létre. Minden gazda minden nap 
nyitott kell legyen a világ felé, a természet 
felé, embertársai felét. Törekednie kell arra, 
hogy napi, elmélyült kapcsolatban álljon 
környezetével. Ehhez szükséges, hogy ne 
ítéljük meg a dolgokat, ne kategorizáljunk, 
hanem tudjuk megragadni az elénk táruló 
jelenségek, történések sajátosságait. Tud-
junk kérdéseket feltenni és továbbvinni a 
közösség felé, vagyis az individuum érdek-
lődését kibővíteni a világ felé. Képesek le-
gyünk minden nap változtatni, nem csak 
gon dolatban, hanem cselekedetben. Mind-
ehhez érdeklődés, tapasztalás, belső erő, 
tartás kell. Belső munka, a centrum realitása 
szükséges, hiszen az önismerettel rendel-
kező individuum képes oly módon közös-
séget, csoportot alkotni, hogy más és saját 
egyéniségét ne nyomja el. Egységben kell 
lenni, vagyis kapcsolatot teremteni kint és 
bent egyaránt. Nem elég, hogy magunk 
munkálkodjunk a tudatosságunkon, ha-
nem a társadalom különböző rétegeinek 
felismerését is segíteni kell.  

Ma azt sulykolják belénk, hogy olyan mé-
retű globális problémák vannak, amit lehe-
tetlen az egyén szintjén megoldani. Ennek 
épp az ellenkezője igaz, csak az egyén 
szint jén lehet változtatni. Az emberi lét alap-
ja: tevékenységben „lenni”, vagyis jelenlét-
ben lenni. Ehhez a múlt és a jövő együttes 
ismerete szükséges. A megismerés lényege 
gondolkodási erővel megragadni valamit 
a „szellemiből”. Az ismeret nem szubsztancia, 
hanem összefüggés a jelenségek között, a 
jelenségek és a kozmosz között. 

Az intellektusba zárt elme csak beszél a 
dolgokról, Rajagopal szerint a szegény 
ember a szívére hallgat és elindul. A világ 
és az életfolyamatok megértéséhez pedig 
rálátásra van szükség. Az önismereten ala-
puló szabad individuum képes valós együtt-
működésre. 

A végső, égető kérdésben döntenünk 
kell: kultúrszigeteket hozunk létre, vagy 
képesek leszünk az együttműködésre?  
Földünkért!
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