KERTEKRŐL

Herczeg Ágnes
KISKERT – KÖZÖSSÉGI KERT
A kiskertmozgalom a városi szegény lakosság támogatásaként jött létre, kialakulásának hátterében a 19. század technikai, gaz
dasági és szociális átstrukturálódása áll. A
„szegénykertek” megjelenése a 19. század
második felére tehető. Az ipari munkalehetőség a falusi férfilakosságot tömegesen
vonzotta a városba. Először csak egyedül
költöztek a munkahelyükhöz közel, ahol
lakóbarakkokban éltek. A következő lépésben már a családok is felköltöztek, otthagyva a falusi életformát és kultúrát. A robbanás
szerű népességnövekedés magával hozta
a telekspekulációt, a bérkaszárnyák rossz
lakáskörülményei, a munkások és családjaik egészségtelen és elégtelen táplálkozása súlyos egészségügyi problémákat és
szociális feszültségeket okoztak. A gondok
orvoslásának első lépéseként a nagyváro
sok vezetése kisparcellákhoz juttatta a rászorultakat, ahol lakóhelyükhöz közel meg
tudták termelni a zöldség- és gyümölcsszükségletüket.
A kiskertmozgalom másik jelentős impulzusát Németországban Schreber lipcsei
orvos adta, aki a munkás- és szegénycsalá
dok gyermekeinek egészségi állapotát
kétségbeejtőnek tartotta mind fizikai mind
pedig lelki tekintetben. A rossz lakáskörülmények és a gyermekmunka káros következményeinek orvoslására követelte, hogy
a városban egészséges és kulturált sportés játszóhelyek létesítésével, valamint pedagógusok vezette foglalkozásokkal segítsenek kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt.
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Később Hauschild doktor kezdeményezésére iskolakerteket hoztak létre, és a kertészettan megjelent az oktatásban is. Ezeket
a kerteket, ahol a sport-, játszó- és veteményeskert egyben megtalálható, Németországban ma is Schreber-kerteknek nevezik.
A kiskertmozgalom egész Európában
elterjed, és a kiskertkolóniákat ma sok nagy
város belvárosi régiójában; a régi, már hasz
nálaton kívüli ipari zónáinak szomszédságában megtaláljuk.
A munkáskertek mellett a szakmunkások,
a tisztviselők számára olyan lakóterületeket
terveztek, amelyekhez kis kertek és közösségi terek is tartoztak. Ötvözték a városi és
vidéki lét elemeit.
Történeti összefüggéseket vizsgálva lát
hatjuk, hogy a középkori szerves városfejlődés során a táj és a város fallal volt egymástól elválasztva. A gyümölcsös- és szőlőskertekkel övezett városok növekedése
korlátozott volt. A nagyipar szétrobbantotta a régi határokat, és tömegek egyik nap
ról a másikra cserélték fel tevékenységüket
és életmódjukat. A gyökértelen, tájkultúráját elhagyó tömegek nem csupán a természeti világtól és a kétkezi munkától lettek
elszakítva; a technika és az ezzel járó új
környezeti hatások is beiktatódtak életükbe. A nagytömegű munkásság fizikai, lelki
és szellemi helyzete a 20. századra súlyos
szociális kérdéseket vetett fel. Az egyre sú
lyosbodó helyzetre a társadalmi kérdések
újragondolása helyett az első világháború
lett a válasz. Ezt követően elindult a mezőgazdaság iparosítása és nagyüzemesítése,
a vidéki lakosság számának radikális és mai
napig tartó csökkenése a városlakók javára.
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Azóta eltelt száz év. A technikai civilizáció
és a világméretű gazdasági kultúra az individualizálódáshoz; a természettől és a ma
gunk természetétől való teljes elidegenedéshez vezetett, a szociális élet terén pedig
általános a káosz.
Mi lehet erre a válasz? Egyének, kis csoportok, közösségek grundokon kerteket
kezdenek művelni? Miért?
Kérdésre kérdés a válasz, amit Kálmán
István tett fel nekünk, táj- és kertépítész
hallgatóknak a nyolcvanas évek elején:
János evangéliumában vajon a feltámadt
Krisztust miért kertésznek véli a sírhoz siető
Mária Magdaléna?
„Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit
keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a
kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el
őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én
elviszem őt.” (Ján. 20, 15)
Albrecht Dürer: Noli me tangere

Kiskert kolónia Marienthal Berlin-Neuköllnben, 1912. - A berlini Landesbildstelle képgyűjteményéből

Rahnama Azadeh
ÉSZKERTÉSZ –
VÁROSI MEZŐGAZDASÁG
ÉS KERTMOZGALOM
Napjainkban világszerte megfigyelhető a
falvak elnéptelenedése és a városok robbanásszerű növekedése. A világ népességének
fele ma városokban él, és ez a folyamat
növekvő tendenciát mutat. Eközben elhalványul a városok identitása. Külső arculatuk
ban, megjelenésükben egyre jobban hasonlítanak egymáshoz. Mindemellett öko
lógia krízisben élünk, a Föld természeti tar
talékai lassan elfogynak.
Úgy tűnik, elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor nehezebben működnek a nagy
és felülről tervezett víziók, és újra megszületőben van annak az igénye, hogy álmod-

juk meg városainkat, valósítsuk meg elképzeléseinket kis léptékben. A közösségikertmozgalom ilyen kis léptékű, alulról szerveződő beavatkozás. A természetben használt
biodiverzitás fogalomhoz hasonlóan, a városi tájban lehet és kellene is hasznosítási
diverzitásról beszélni. A város sokoldalúsága,
a különböző funkciók segítik és stabilizálják
a városlakók közötti társadalmi kapcsolatokat és ökológiai folyamatokat.
A jövőben a városokkal kapcsolatban ér
dekes megfigyelni és újragondolni a történelem és a földrajz, a város és a táj, a természet és az épített világ közötti kapcsolatot.
Ekkor szembetűnik, hogy például egy üres
telken lévő csúnya betongödör helyet adhat egy közösségi kertnek, és ilyen formában át tudjuk transzformálni ennek a hely
nek a jelentőségét, minőségét. Ezáltal a

városszöveten belül kialakul egy új hozzáva
ló, ami megfűszerezi a város ízét.
A nagy városszerkezeti tervek klasszikus
zöldfelületi rendszerét alkotó elemekkel el
lentétben a közösségi kertek mások; spontán módon jelennek meg, meglepetésszerűek, néha illegálisak, és mégis hihetetlen
teljesítmények a városi mozaikban.
Külföldi példákon keresztül szeretném
bemutatni, milyen esszenciálisan fontos
lehet a város zöldjén megalapozott identitásépítés. Kronologikus sorrendben következik három ország, három politikai háttér
és három különböző városi struktúra, külön
böző lehetőségek a városok ápolására, illetve a fejlesztésükre. A 20. századi közösségi
kert mozgalom 1988-ban Havannában
alakult ki, az 1990-es évek elején megjelen
tek a közösségi kertek Detroitban, végül a
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kubai példát követően 2009-ben Berlinben
megalapították a Prinzessinnengarten-t.
Kuba, Havanna
A Kubában 1989-ben bekövetkezett gazdasági válság oka, hogy az ország egyik napról
a másikra elvesztette exportpiacának és
importjának nyolcvan százalékát. Kuba me
zőgazdasága addig az exportra volt berendezkedve. Az ország látta el a keleti blokkot
többek között cukorral és citrusfélékkel;
cserébe élelmiszert, gyógyszert és mezőgaz
dasági kemikáliákat kapott a szocialista
kereskedelmi partnerektől. A szocialista
blokk felbomlása, a szigorított USA-blokád
és a többi kapitalista ország által gyakorolt
nyomás Kubát a 90-es évek elején az éhínség szélére sodorta; nem volt importált
élelmiszer. Az országnak sürgősen, ráadásul
az addigi mezőgazdasági input felével meg
kellett dupláznia az előállított élelmiszer
mennyiségét. Ekkor jött létre az új mottó:
azzal gazdálkodj, ami van a szigeten. A riasztó élelmiszer-ellátási helyzetre gyorsan kel
lett reagálni. 1993-ban elkezdődött az állami
nagyüzemek feloszlása kisebb, átlagosan
600 ha területtel rendelkező mezőgazdasá
gi szövetkezetekre (Unidades Básicas de
Producción Cooperativa/UBPCs). Határozatlan időre bérbe adták az állami tulajdonban
lévő földeket az együttműködőknek, akikkel szerződést kötött az állam. Emellett az
1990-es években alapított ún. Organopóni
cos-ok, vagyis városi kertek jelentősen hoz
zájárultak a népesség élelmiszer-ellátásához. A gazdasági helyzet mellett az a nyilvánvaló tény is ösztönözte megalakulásukat, hogy a zöldségeket és gyümölcsöket
helyben jó megtermelni, ott, ahol a fogyasztó él. A kertekhez helyben kapcsolódnak a
kis piacok vagy boltok, ahol meg lehet vásárolni a friss árut. A helyi termelők üzemanyagot spórolnak, és friss árut biztosítanak
kedvezményes áron. A városi mezőgazdaságok egyre nagyobb szerepet kaptak a
környéken élő népesség élelmiszer-ellátásában. Ezek az Organopónicos-ok a termelést tervgazdaságon alapuló szövetkezeti
rendszerben előállító szervezett termelőközpontok, kizárólagosan ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodnak.
Kubában az 1980-as évek végén kezdődött a városi mezőgazdaság különböző
formákban történő, államilag támogatott
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fejlesztése. Hosszú távon az a cél, hogy ez
része legyen a városi fejlődésnek, a várostervezésnek. Kényszerűségből kezdték el
az üres és elhagyott városi telkeket átalakítani termékeny zöldfelületekké, ahol a
zöldség- és gyümölcsellátást biztosítani
tudták a városlakóknak. Kubában nincs
szabad ingatlanpiac, így az üres telkeken
alacsonyabb a gazdasági nyomás és érték,
amely serkentően hatott erre a folyamatra.
A természetes ökológiai körforgások idő
vel újra éreztették hatásukat. Az addig
használt import műtrágya és növényvédő
szerek helyét és feladatát a földigiliszták, a
komposzt és a hasznos rovarok vették át. A
nagy mezőgazdasági kereskedelmi cégek
bezártak, és a földek az új gazdálkodási
módokat alkalmazó gazdálkodók gondos
kezeibe kerültek. Az egykori nagy cukornád-monokultúrák vegyes kultúrává, például kukorica-, yucca- és babültetvényekké
alakultak át. A FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) 2002ben már világszinten is példaértékűnek
tartotta a kubai mezőgazdasági politikát.
Mindezzel párhuzamosan az egész országban mezőgazdasági oktatóközpontok
jöttek létre. Ma már a mezőgazdasági szak
képzésen belül kialakult a városi mezőgazdasági szakirány. Az államilag támogatott
Organopónicos-ok szakmai segítséget
kapnak a különböző kutatóintézetektől. Ki
adványok szólnak a városi mezőgazdaságok
ról, a mezőgazdasági folyamatról és az elvégzendő feladatokról. A Havannai Mezőgazdasági Minisztérium tanfolyamokat
szervez, fontos moderációs és koordinációs
feladatokat vállalva a városi mezőgazdaságok fejlesztésében. A kubai mezőgazdaság
átépítése jelentős eredményeket mutat. A
FAO statisztikái szerint a legfontosabb alap
élelmiszer termelése 2002-től 2005-ig közel
háromszor olyan magas volt, mint 1991 és
1994 között. A napi kalóriaellátás, ami a krízis
elején 2300 kalóriára csökkent, most már
közel 10 éve stabilan 3200 kalória/nap/fő.
A diverzitás körüli fáradozás egyik legna
gyobb sikere a biogazdálkodás bevezetése.
A kubai gazdaságoknak lehetővé teszik,
hogy önellátó mezőgazdaságot hozzanak
létre. Kubának egy évtized alatt sikerült átvezetni egy magasan specializált és exportorientált mezőgazdaságot, ami importált
kemikáliák masszív felhasználásán alapult,
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egy olyan modellre, ami ökológiai alapelve
ken nyugszik. Ma már a fenntartható mezőgazdaság modelljének tartják Kubát.
Amerikai Egyesült Államok, Detroit
Detroit 1950-ben 1,85 millió lakosával elérte
történelmének legmagasabb lélekszámát.
A gazdasági fellendülés és a virágzó autóipar sok embert vonzott az akkori Amerika
egyik leggazdagabb városába. A középréteg kiköltözött a külvárosba. Az 1970-es és
80-as években erős konkurenciaként jelent
meg Japán és Németország az autógyártás
piacán. Ennek következtében egyre kevesebb, a város perifériáján található, csak
gépkocsival elérhető munkahely maradt.
Detroit városépítészetében az autóhisztéria
idején tudatosan nem terveztek tömegközlekedési hálózatot. A szegényebb városlakó,
akinek nincs gépkocsija, képtelen elérni a
külvárosi munkahelyeket. A Chrysler és a
General Motors zuhanásával Detroit megkapta az utolsó döfést, a város ekkor már a
csőd szélén állt. A hivatalos adat szerint a
munkanélküliség aránya 30%, nem hivatalosan a lakosság háromnegyede lett munkanélküli. Detroit ekkor leginkább egy
filmbeli szellemvároshoz hasonlított, számtalan üres telek és elhagyott ház határozta
meg a városképet. Ez idő tájt a város felületének a 35%-a lakatlanná vált, a maradék
lakosság fokozatosan elszegényedett. Az
infrastruktúra leépült. Iskolák zártak be, és
az élelmiszerboltok kiköltöztek a külvárosba,
a fizetőképes lakossághoz. Ekkor az élelmiszer-ellátás mirelit és készételekből állt, amit
a sarki benzinkútnál vagy kis boltokban
lehetett beszerezni. Friss zöldség vagy gyü
mölcs sehol sem volt kapható.
A helyzet kilátástalannak tűnt, ám néhány
lakó az üres telkekben és az elhagyott ház
tömbökben nemcsak problémát látott, de
reményt és lehetőséget is arra, hogy ők
maguk építsék fel újra a városukat, s formálják azt élhető, igazi otthont jelentő hellyé.
Ez az életerős felfogás a fő hajtóerő. Jellemző, hogy mind az ott maradó lakosok,
mind az újonnan odaköltözők között is sok
a művész. Az 1990-es évek elején alapították
az első városi haszonkerteket azzal a céllal,
hogy javítsanak a város élelmiszerellátásán,
és egészséges és friss zöldséget és gyümölcsöt biztosítsanak a városlakóknak. A számtalan használaton kívüli terület bőséges

helyet biztosított az újonnan kialakuló ker
teknek, amelyek egyszemélyesek vagy
közösségekben működnek, pár négyzetméteren vagy hektáron. A termelés bioalapú, nem használnak kemikáliákat.
A 2000-es évek elején már szervezetek
fogták össze az addig különálló kerteket, a
városi kertek támogatására megalapították
a Community Garden hálózatot. Tanfolyamokat szerveznek, vetőmagot és más
eszközöket biztosítanak a kertészkedéshez.
A társadalmi, szociológiai előnyök sem
elhanyagolhatóak. A fiataloknak új perspektívát jelent ez az egyébként a civilizáció
egyik legelső állomásának tekinthető folyamat. A városi kertészkedésről és a természeti folyamatokról tanulva eltávolodnak az
utcától, ahogy azt eddig látták, s az új generáció megismeri az egészséges táplálkozás fontosságát.
Detroitban ma már 1300 közösségi kertet
tartanak számon, amelyek nem csak önmagukat, de a hajléktalanszállókat és a piacokat is ellátják a terményeikkel.
Németország, Berlin
Az utolsó külföldi példa nem politikai okokból, nem is konkrét kényszerhelyzet miatt
alakult ki, hanem csupán azért, hogy egy

nem használt városi felületből létrehozzon
a lakóknak és a városnak egyaránt hasznos,
fenntartható és önzetlen helyet.
2009 nyara óta létezik a Prinzessinnengar
ten Berlinben a Moritzplatznál, amely egy
nagyon frekventált körforgalom. Itt közel
60 éve üresen fekszik az a 6000 négyzetméteres telek, ahol az alapítók létrehozták a
haszonkertet. A Nomadisch Grün közhasznú
szervezet dolgozik itt azon, hogy a kihasználatlan telkeken hasznot hozó zöldfelüle
tek jöjjenek létre. Az így kialakuló kertekben
együtt lehet tanulni és tapasztalatot szerezni. Egy nagyon sűrűn lakott és beépített
kerületben is, ahol viszonylag kevés a zöld
felület és sok a szociális probléma, a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek, a kíváncsi laikusok és a szenvedélyes kertészek együtt
tudnak tanulni, miközben új városi életminőséget hoznak létre ezen a helyen.
A területet a várostól bérlik egyéves szer
ződéssel. Ezért olyan kertet terveztek, amely
bármikor továbbköltöztethető. A helyszín
rossz földje miatt egyébként is mobil ágyásrendszert alakítottak ki. A kertben lévő épít
mények konténerekből állnak és a növénye
ket másodhasznosítású dobozokba, rizses
zsákokba és Tetra-dobozokba ültetik. A
Prinzessinnengartenban a zöldségeket
bio-minőséggel termesztik. Nem használnak sem műtrágyát, sem növényvédő szereket, a vetőmagok és a föld is bio-tanúsít
vánnyal rendelkeznek. A zöld oázis a város
közepén kedvezően járul hozzá a helyi
ökoszisztémához és a mikroklíma javításához. Itt még méhészetet is vezetnek, a haszonnövények diverzitását megőrzik, régi
és ritka fajtákkal is foglalkoznak.
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Itt nincsenek személyes tulajdonú parcellák, ágyások. Mindenki együtt művelheti a földet. A kert kávézójában a helyi termésekből készült italok és ételek kaphatók. Így
segítik a kert sokoldalú projektjeinek fenntartását. A kertet munkaerővel, adományokkal vagy úgynevezett ágyás-patronálással
lehet támogatni.
Ma már Európában szinte mindenhol találkozunk a közösségikert-mozgalommal. Azt
lehet mondani, hogy divatos lett kertészkedni a mai városokban. Így lassan mindenki belegondolhat abba, hogy mindenütt
ott van a föld a beton alatt. Bármikor, szinte
bárhol elvethetünk egy magot, és valami
nőni kezd…
A cikkek fotóanyagának összeállításában
Melodie R. Powell (Hellomissdetroit), a Prin
zessinnengarten (LABKULTUR) és Wild Judit
(Vadjutka) nyújtott segítséget. • fent, balra:
Kuba; jobbra: Németország, lent: USA
FORRÁSOK:
Die Welt wird Stadt, STADTanSICHTen, Institut für Aus
landsbeziehungen 2009
Urbane Landwirtschaft am Beispiel der Organoponicos
in Havanna/Kuba, Hoffmann H, 1999
Das Oekoparadies im Hinterhof, Gonzales Bayon R., 1998
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Szabó Ágnes
MIÉNK ITT A KERT…
De árthat-e ennek a bagótlan
Kakuk Marcinak az a kis Rousseau,
aki belé szorult? … Enélkül kinek a fejébe
csapna mennyköves, virágos kalapot
a förgeteg, s ki akarna kertész lenni?1
Úri huncutság-e városban, öt négyzetméteren paradicsomot nevelni, és ráfogni,
hogy kertészkedünk? Közösségi kert Budapesten. Van ilyen? Mi az? Ez csak egy álom!
Budapesten 2012-ben négy zöldségnövények nevelésére szakosodott közösségi
kert nyitotta meg kapuit, ahol több mint
kétszázötven közösségi kertész kapott
ágyást és nevel(t) zöldségeket a maga
örömére. Ebben az évben további tíz kertről tudunk, amelyek nyitogatják kapuikat.
A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) és a
Városi Kertek Egyesület 2008-ban zászlajára tűzte a közösségi kertek létrehívását. Az
országot járva, önkormányzatokhoz bekopogtatva (újra) elhintették a közösségi
kertek gondolatát.
„A közösségi kertek olyan használaton kí
vüli városi területek, melyeket magánembe
rek önkéntes közössége vesz művelésbe. A
közösségi kertekben a terményeket a tagok
többnyire nem eladásra, hanem saját fo
gyasztásra állítják elő; a kertészkedés mellett
pedig nagy hangsúlyt fektetnek a közösség
építésre, a városi környezet javítására.” olvashatjuk az Első Egri Közösségi Kert közösségi oldalán.
A működő közösségi kert folyton változó
és gondoskodást igénylő eszköz, kapcsolódási pont a helyhez, ahol élünk, a település környezetéhez, a növényekhez és más
emberekhez. A közösségi kert észrevétlenül
is azt keresi, hogyan lehet megszólítani a
helyieket, és hogyan lehet őket felelősségvállalásra sarkallni a saját életük és környe
zetük érdekében.
Magyarországnak nagy kertművelő hagyománya van. Akkor minek kellenek a
közösségi kertek? Mi a gond? A kertségek
és a kertművelés szerepe és jövője című
tanulmány szerzői így látják: „A magyaror
szági zártkertesítési hullám az évszázadokon
át kialakult területhasználati struktúra és
Németh László: Nincsen anyám, se apám. Nyu
gat, 1929/12.sz.
1
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kertművelő közösségek felbomlását eredmé
nyezte. A kertségek fennmaradását, harmo
nikus fejlődését azonban csak a hatékony,
közösségi fellépés biztosíthatja.” 2
A közösségi kert fogalma alatt sokan egy
közösség által, közösen művelt zöldséges
kertet értenek, ahol a szezon elmúlását
követően a termények szétosztásra kerülnek. Ilyen volt Békásmegyeren a Földkelte
csapata, amely 2012-2011-ben ezt a mintát
követve egy kölcsönkapott kertben hozott
létre közösségi kertet. A csapat a Reclaim
the Fields!, magyarul Vissza a földeket! mozgalom hazai hírvivője. A kertet egyben
közösségi, alkotói és kulturális színtérré
változtatta, közösen megbeszélt munkamegosztásban művelték és minden érdeklődő előtt nyitottá tették. Közösségi kertként tarthatjuk számon 2006-ban Budapesten a Gang csapat által a lakókkal közösen létrehozott belső udvarok kertjeit is,
amelyek fenntartása a kialakítást követően
a helyi lakosokra lett bízva. A közösségi kert
egy típusának mondható a Pronas közös
ségi gyümölcsös Szentgotthárdon, de
számos a szociális munkaprogramból el
induló, a közösség ellátását és foglalkoztatá
sát szolgáló kiskert is. Figyelemre méltó
kezdeményezés volt 1986-ban az Avasi
lakótelepen Dr. Adorján Imre Arborétum
kertje, ahol zöldségtermesztő kertészek
segítették egy egyedi örökzöldgyűjtemény
felnövekedését. A meglévő minták alapján
a működésből és működtetésből levont
tapasztalatok összegzése nagymértékben
segíthetné a mai kertmozgalmat.
A közösségi kerteknek a most Budapes
ten meghonosodott, ágyásokra osztott
zöldségeskerten kívül többféle típusa is
elképzelhető. Utóbbiakra számos példát
találunk az országban. Minden településnek és közösségnek a saját lehetőségeire
szabott kerttípust kell megtalálnia. A közös
ségi kertek elindításának legnagyobb gátja
a kezdeményező civil csapat hiánya, és a
kert elbukásától, a közösség működésképte
lenségétől, sikertelen jövőjétől való félelem.
Utóbbinak eshetett áldozatul 2010-ben a
2
A kertségek és a kertművelés szerepe és jövője. Telepü
lésrendezési, szabályozási javaslatok 2003, Ónodi Gábor
tanszékvezető egy. docens SZIE-Környezetgazdálko
dási Intézet Területi Tervezési Tanszék, Cros Kárpáti
Zsuzsa egy. adjunktus, Gubicza Csilla, Horváth Judit
és Molnár Melinda PhD-hallgatók közreműködésével
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7kert néven futó Böske projekt, ahol már az
első közösségi fórumon erős ellenállásba
ütközött a közösségi kert létrehívása. A
helyben lakók ekkor még nem voltak felkészülve és felkészítve egy ilyen új mozgalom befogadására. Az alapos előkészítő
munka eredményeként 2012-ben példaadó
kertek alakultak. Az önkormányzat által
kezelt közterületen jött létre az Első KisPesti Kert, egy magánberuházó tulajdonában levő foghíjtelken a Leonardo-kert, a
Millenárison a Lecsós Kert. Szintén civil
kezdeményezésből szerveződött a magánterületen működő Grund Kert. Vidéken a
kecskeméti Hunyadvárosi Közösségi Kert
(HUKK) területét az önkormányzat segítségével egy magántulajdonostól kapták
kölcsön a közösségi kertészek.
Milyen is egy közösségi kert ma Magyarországon? A KÉK és a Városi Kertek Egyesület által kezdeményezett kertek elsősorban
kiskerti zöldségnövény-termesztésre sarkallják a kertészeket. A termesztés mindenhol szigorúan az ökológiai gazdálkodás
módszerei alapján történhet, teljesen
vegyszermentesen. Az ágyások 4,5-től 15
m²-ig terjednek. A kertben vagy a kert
közelében lévő közösségi helyek rendszeres kertésztalálkozók színterei. A találkozók
rendje, nyitottsága és szervezése mindenhol másként történik. Legfontosabb kérdés
a közösség megszólítása és kialakítása.
Meghívásos alapon és különböző módszerek alapján kaphattak parcellát a kertészek,
például sorsolás, jelentkezési sorrend, lakhely szerint elosztva. A KÉK és a Városi Kertek
Egyesület külföldi, főleg amerikai példák
alapján, jól strukturált rendszert kínál a kö
zösségi kertész csapatoknak és önkormány
zatoknak, de több olyan civil kezdeményezés is indul, amelyek a saját helyüket és
útjukat keresik ebben a történetben.
A közösségi kertek alakulását hatalmas
médiaérdeklődés kíséri. Folyamatos lehetőség ez az ismertségre és elismerésre, de
egyben a leghatékonyabb közösségromboló eszköz is, különösen a kert életének
kezdeti időszakában. Erre hívta fel a figyelmet Földes Ádám a békásmegyeri kertközösségről szóló beszámolójában, egy évvel
a megalakulásukat követően.
Ma a közösségben való együttélést és
-működést kell újraformálnunk. Ennek a
tudás egyik legjobb tanterme a kert. A kert,

ahol a növények nőnek, ahol azokat napról
napra gondozni kell és dédelgetni. Nem
csoda, hogy a most induló kertek struktúrájukban közösségszervezést fókuszban
tartó amerikai példákból merítenek ihletet.
Milyen eszközeink vannak a közösségi
kertészek segítésére? Recept nincs, a közösségikert-mozgalom keresi a helyét, s a
most alakuló kerteknek más és más életút
juk lesz. 2013-ban Kertébresztő néven közösségi kertkoordinátor-képzés indult, hogy
az eddig szerzett tapasztalatokat a kezdeményező és szervező csapatoknak átadhassuk. A képzésben jól használhatóak a
közösségi tervezés módszertanából, illetve
az Átalakuló Mozgalom módszertanából
átvett elemek, mivel a teljes folyamat során
az egyik legérzékenyebb pont a közösség
bevonása és megszólítása. A Kaláka Moz
galomban szerzett gyakorlati tudás is nélkülözhetetlen. Az Átalakuló Mozgalom
(Transition Network) lokális közösségek
szervezését célzó módszertana egyszerűen,
érthetően adja át a csoportsegítés és koordinálás alapelveit. A közösségfejlesztés
és csapatépítés során alkalmazott módszerek részben adaptálhatóak lesznek közösségek hosszú távú segítésére.
A közösségi kerteket életerős maghoz
tudnám hasonlítani, amely bárhol képes
kicsírázni, hiszen önmagában is erőt hor
doz, de csak ott fog életerős szárba szök

kenni és virágot hozni, ahol rendelkezésre
állnak a megfelelő életsegítő feltételek.
Alakuló kertek: Duna Kert (Dunakeszi),
Cinege Kert (XXII. ker.), ZUG Kert (XIV. ker.),
Ibolyás Kert (XVII. ker.), Soroksári Kert , Kör-

kert (XX ker.), Első Egri Közösségi Kert, valamint Rákosmente, Őrmező, Békásmegyer,
Káposztásmegyer, Albertfalva, Budakalász,
Káposztásmegyer, a Szentendrei Skanzen,
és az Ópusztaszeri Skanzen területén.

Tikk Dóra
KÖZÖSSÉGI KERT –
TEMPLOMKERT

kétkezi munka mellett a spirituális élet tere
is, amelynek kiváló színterei lehetnek a
templomkertek. A közösségi kertek előképének tekinthetjük a középkori kolostorkerteket, ahol a szerzetesek közösségi életének
részét képezte a kert gondozása, a föld
művelése. Ezeknek a szerzetesközösségeknek a templomkertjei egyszerre voltak haszon- és szakrális kertek. Medgyaszay István
Templomkertek című írásában* erről így
vélekedik: „A szerzetesek cellasoraikat a közö
sen művelt kert köré építették, melyben vete
mény, gyümölcs és főleg gyógynövény ter
mett. Voltak öntözőcsatornák is, vízmeden
cékkel és halastavakkal. A testi táplálékról
történt gondoskodás után a lelki életnek még

többet szenteltek. A templom előtt lévő ilyen
kertet vagy ligetet Éden-kertnek, paradisusnak is nevezték.” A kolostorépítészet kötelező elemei voltak a falakon belüli kertek. Jó
példa erre Európa egyik legjelentősebb
benedekrendi apátságában, a Sankt Gal
len-i kolostorban megőrzött, 820 körül készült kolostor ideálterv, amelyen többféle
kertet ábrázoltak: veteményest, gyógynövénykertet, temetőkertbe telepített gyümölcsöst. A kolostorkertek növényhasznála
ta a gyógy- és dísznövények szempontjából
is példaértékű volt, környezetükre nagy
hatást gyakoroltak. „A kulturális közösségként
és mintagazdaságként is működő kolostorok
mindennapos gyakorlatának vezérelvei au
tonómia és autarchia (cselekvési függetlenség
és önfenntartó gazdálkodás) voltak.” – olvashatjuk a 2011-ben megjelent Pannonhalmi
nyilatkozatban. A középkori kolostorkertek

„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben,
napkelet felől, és abba helyezteté az embert,
akit formált vala. És nevele az Úr Isten
a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest
és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek
közepette, és a jó és gonosz tudásának
fáját.”
Móz. 1 2,8–9
A kert, amely a növekedésről és a teremtésről szól, szakrális hely. A növekvő növények,
az állatok, és a tevékenyen jelenlévő ember
kapcsolódik össze benne újra, a teremtés
és a teremtettség teljességében. A kert
előképe az Édenkert, ahogy a kertészembernek előképe Jézus Krisztus. A kert a

* Medgyaszay István: Templomstílusok. Pannon Panteon, szerk. Kőszegi Lajos, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Comitatus 1993.
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képét elevenítették fel a 21. század legelején
többek között az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zé
landon a keresztény közösségek, amikor
közös művelésbe vonták a templomkerteket. Milyen igazuk van! Az ő mottójuk:
Kertészkedj Istennel!
Az Amerikai Egyesült Államokban létrejött templomkertek egyik fő motivációja a
jelenleg is zajló gazdasági válság. A változóban lévő gazdasági helyzetben az emberek egy része a földhöz és a természethez
való visszatérést tartja a követendő útnak.
Ezeket a hit alapú közösségeket a kertészkedés, az élelmiszerbiztonság és a közösségi lét megélése mellett a közös hit is erősíti. Hiszen a kert nemcsak az élelmiszertermesztésről szól, hanem a Teremtővel való
kapcsolatról. „ …Kertészkedés által tanulunk
magunkról, a Természettel való összefüggé
sekről, a munka és kreativitás kapcsolatáról és
a spiritualitásról.” – vallja Christine Sine, aki a
Sustainable traditions keresztény mozgalom
aktív tagjaként számos könyv szezője ebben a témában. A közösségi kertek nem
korlátozódhatnak a nagyvárosokra, hiszen
a kisvárosok, a falvak jelentős részén is ma
egyre kevesebben művelik a kertjeiket és
közösségeiktől elidegenedetten élnek az
emberek. Az óvoda- és iskolakertek a gyermekek számára biztosíthatnak utat a természethez, míg a közösségi kertek a felnőtteket szerveznék közösségbe.
A Pannonhalmi Bencés Apátság adott
otthont 2011-ben a Fenntartható közösségek
– tájbarát mezőgazdaság című tanácskozásnak, amelyet a hazai mezőgazdaság megújulását, a vidéki élet vonzerejének növelését és a táj helyreállítását szolgáló intézkedésekről folytattak. A konferencia szervezői
tudatosan választották a helyszínt. Pannonhalma „…jelképes jelentőségű színhelye
nemcsak a művelődésnek, de a célszerű
földművelésnek is a legrégebbi iskolája ha
zánkban” – olvashatjuk a felhívásban. A
közösen megfogalmazott Pannonhalmi
nyilatkozat is azt mutatja, hogy a magyaror
szági keresztény egyházak, a magyar történelem (egyetlen) fennállásukat tekintve
folytonosságot mutató intézményei, egyre

erősebben hallatják hangjukat az élelmiszerbiztonsággal és földműveléssel kapcsolatban. A tanácskozás a következő fő témakörökben folyt:
• Helyi piacot a helyi termékeknek!
• Egészséges, helyi élelmiszert az iskolai
közétkeztetésbe!
• A gyümölcsfafajták tájadottságokhoz alkalmazkodó sokféleségének helyreállítását, védelmét!
• Gyógyító növényeink szélesebb körű
hasznosítását!
Reméljük, hogy a megfogalmazott célok
a jövőben kiterjednek a templomi közösségekre, lehetőséget teremtve templomi
közösségi kertek létrehozására, mint a helyi
társadalmat erősítő, támogató kezdeményezésekre. A közösségi kertek, tudatos
odafigyeléssel, a fenti célok eléréséhez
nagymértékben hozzájárulhatnak.
A templomi közösségek a közösségi kert
kialakításában kedvezőbb helyzetben van
nak, mint világi társaik, hiszen már meglévő
közösségre alapozhatnak, és általában saját
kerített udvarral rendelkeznek. A magyarországi nagyvárosok templomai körül lévő
zöldfelületek többnyire kihasználatlanok.
Aktív funkciót nem töltenek be, inkább rekreációs célú parkosított területek; állapotuk a szépen gondozottól a teljesen elhanyagoltig változik. A plébánia közössége és
a templomkert között gyakran nincs semmiféle kapcsolat, a közösségben és a területben rejlő lehetőségek kihasználatlanok.
A közösségi kertek budapesti elterjedését
figyelve született meg az első budapesti
közösségi templomkert álma a XI. kerületi
Albertfalvi Református Gyülekezetben. A
Református Gyülekezet imaházának kertjében korábban gyümölcsfákat, szőlőkordonokat telepítettek. Néhány gyülekezeti tag
már 2012-ben egy-egy kisebb terület művelésébe kezdett. Ezen felbátorodva megszületett a közösségi kert igénye, hiszen a
gyülekezetbe sokan járnak a környező panelházakból. Érthető, hogy ez a kedves,
csöndes, buja kert hívogatólag szólította
meg a betonrengetegbe zárt embereket.
A közösségi kert tervezésére pályázatot
írtak ki. A kerttervezésben Brózik Zsófia és
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Tikk Dóra tájépítészek vettek részt, az önszerveződést a gyülekezeti lelkész és a Városi Kertek Egyesület patronálta. A közösségi kert az Isten kertje nevet kapta.
A tervezés során össze kellett egyeztetni
a templomkert és a közösségi kert használatából eredő funkciókat, hiszen egy gyülekezeti kert a biblia-, a hittanórák, a közösségi beszélgetések és az egyéni elmélkedés
színtere; míg a közösségi kert az egyforma
méretű parcellákon kertészkedők területe,
komposztládákkal, vizeshordóval, kerti sütögetővel és szerszámtárolóval, hogy csak
a legfontosabbakat említsem. A gyülekezet
legifjabb tagjainak pedig játszóteret kell
hagyni a kertben. Az előbbi elemekből
összeállt közösségi templomkert egyelőre
a megvalósítás előtt áll. Az idei év az anyagi
források előteremtésének az ideje, amely a
nulladik évi elnevezést kapta, jelezve, hogy
a hosszú távú koncepció megvalósulása
még várat magára. Addig is ideiglenes
parcellák kiosztásával már megkezdődött
a közösségi kertművelés. A jelenleg zajló
nulladik év az Isten Kertjében a közösség
összekovácsolódásáról szól, a növények
növekedésének csöndjében. Már van kert
vezető, pénztáros, közös levelezőlista. Min
denki örömére és lelkes részvételével kijelöltük, majd közös erővel felástuk a kertet,
kialakítottuk a komposztáló keretek helyét.
Ezután már indulhatott az ültetés.
A magyar keresztény közösségek egyik
megújulási útjának tartjuk a templomkertek közösségi kertekként való művelését,
amely által újrafogalmazhatjuk közösségünkhöz való viszonyunkat, a teremtett
világhoz való kapcsolatunkat a teremtés
örömének a megélése által. Emellett ezek
a kertek hozzájárulhatnak a zöldség- és a
gyógynövények biodiverzitásának védelméhez, a tájfajták megőrzéséhez és elterjedéséhez; továbbá biztosítják az egészséges élelmiszert a közösség tagjainak. A
templomi közösségek kertjei missziót hor
doznak keresztényeknek és keresőknek
egyaránt: a kertekben, a kezünk között felnövekvő paradicsomban, retekben, répában és salátában újra és újra rátalálni a jelen
lévő Istenre.

INTERJÚ JOCHEN BOCKEMÜHLLEL
Készítette: Herczeg Ágnes
Fordítás: Rahnama Azadeh, Kádas Ágnes

Herczeg Ágnes: Tapasztalatom szerint a
fiatalok ma nagyon bizonytalanok, hol van
helyük ebben a világban, ahol mind a
városi, mind a vidéken élő ember elszakadt
a természeti világtól, idegen számára, nem
tekinti magát a táj részének. Miközben az
iskolákban óriási ismeretanyagot kell
megtanulni például a természettudomá
nyos tantárgyak keretén belül, mégsem lesz
ez a tudás a miénk.
Élettapasztalatod alapján mit javasolsz
a fiataloknak, hogyan lehet az ember ma
újra a táj, a természeti világ része, együtt
működő és értő partnere, és hogyan lehet
mindez tudományosan megalapozott?

Jochen Bockemühl, dr.
1928-ban született Drezdában. Tanulmányait a Rudolf Steiner iskolában kezdte.
Felsőfokú tanulmányait Drezdában és Tübingenben végezte, ahol kémiát, geológiát, botanikát és zoológiát hallgatott. Emel
lett antropozófiai megismerés-elmélettel
foglalkozott. Rövid pedagógiai tevékenység után 1956-tól a Goetheanum kutatólaboratóriumában dolgozott. 1971 és 1996
között a Goetheanum Természettudományi Szekcióját vezette. Évtizedeken át nem
zetközi nyári kurzusokat szervezett tájépítészek, ökológusok, pedagógusok számára. A goethei és steineri természet- és tájszemlélet továbbfejlesztésével európahírű
iskolát teremtett. Dornachban él, számos
könyv, tudományos publikáció szerzője.

Jochen Bockemühl: Épp itt van a kérdés
kulcsa. Mit jelent az, hogy tudományos?
Ma a természettudomány, ahogy a többi
tudomány is, képzetekkel dolgozik. A képzet az, amit magunk elé állítunk, vagyis
leválasztjuk magunkról és objektumként
kezeljük. Ez azt jelenti, hogy amiről be
szélünk, az rajtunk kívül álló objektum. Ez
az érzület oda vezet, hogy a tudomány csak
azt veszi figyelembe, amit képzet formába
tud hozni, amitől elválasztja magát. Amikor
azonban én létrehozok egy képzetet, akkor
ennek a képzetnek szüksége van egy
összefüggésre, amiből létrejött. Ezt az
összefüggést tudattalanul hozzágondolom,
mint a kijelentésem előfeltételét. A probléma abban rejlik, hogy az összefüggés,
amiből kiragadtam a képzetet, nem tudatos. Jelentősége van annak, hogy emellett
a képzetalkotó gondolkodás mellett létezik
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egy „szemlélődő” gondolkodás is. A szemlélődő gondolkodás nem a részletekre
fordítja a figyelmét, amiről képzetet alkot.
Ennek megfelelően úgy kell tekintenünk
valamire, hogy azt egészként lássuk, az
egészet lássuk benne. Ez azt jelenti, hogy
belemegyünk valamibe, ellentétben az
egyértelmű képzet elutasító mivoltával. A
táj nem a fa és a ház, vagy a hegy és a felhők,
hanem a táj az, ami mindezen részleteken
keresztül mint belső tapasztalat felmerül.
A szemlélődő gondolkodás valahol mindenkiben benne van, csak nem tudatos.
Minthogy a tudományos képzetalkotás
egy határhoz ér, amikor az egészről van szó,
azt gondolja az ember, hogy ezen a ponton az érzéseket kell bevetnie, pedig valójában ennél a határnál egy átfogó gondolkodást kell kifejleszteni. Ezt az átfogó gon
dolkodást nevezzük belső szemléletnek.
Goethe ezt szemlélődő ítélőerőnek nevezi.
Már nem Goethe korában élünk, ma más
a tudatállapotunk. Mindannyiunk érzülete
materialista, vagyis felállítunk magunk elé
egy világot abban az érzületben, hogy az
rajtunk kívül áll, nem vagyunk részei, nélkülünk létezik. Az objektivitásra törekvés
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szorosan összefügg a képzetalkotással. Az
objektum ebben a szemléletben a valóság.
Azonban tulajdonképpen csak az előtt az
átfogó háttér előtt valóság, amiből kiindulva létrehoztuk a képzetet. Ez a háttér általában nem tudatosul bennünk, mert éppen az összefüggések szemlélése az, ami
tudományosan nem megragadható. Tudomány alatt a képzetalkotást értjük. Léteznie kell azonban egy olyan tudomány
nak is, amely az összefüggésekkel foglalkozik. Erre egyrészt akkor van szükségünk, ha
a táj témájával foglalkozunk. Ahhoz, hogy
a tájat megragadjuk, bele kell menjünk.
Miközben újra és újra nyitott szemmel,
különböző módon tekintünk körül, lassan
egyre gazdagabb szemléletünk lesz arról,
amivel foglalkozunk. A növényeknél is így
van. Amikor megfigyelek egy gyógynövényt, meg akarom ismerni, azzal a nehézséggel szembesülök, hogy valójában kép
telen vagyok képzetet alkotni arról, ami
bennem a megfigyelés során létrejön, ha
nem lassan kialakul bennem a gyógynövényről egy szemlélet, amely annál gazdagabb lesz, minél többet foglalkozom vele.
Kialakul az észlelés új képessége. Egy további terület, amelyhez a szemlélődő gon
dolkodás szükséges, a művészet és a művészet szemlélése.
Másképp gondolkodunk ma, mint Goethe?
Igen. Amikor Goethe A növények metamor
fózisa című művét olvassuk, tapasztalhatjuk,
hogy mindig képekben beszél. Nagyon
pontosan kell olvasni. Például amikor „a
nedvek finomodásáról“ beszél, azt a mai
ember természetesen materiálisan gon
dolja. Analíziseket végezne, de a „finomo
dást” ezáltal nem ismerné fel. Goethe ezt
a finomodást a változás képében, a meta
morfózisban tapasztalja. Goethe erről ezt
mondaná: „Ez a fajta folyékonnyá válás a
gondolkodásban, amit a növényen gyako
rolhatok, lesz az életnek megfelelő tudomány.”
Azt mondod, Goethe képekben beszél, amit
ma nem értünk annak ellenére, hogy mai
kultúránkban mindenütt egy képi világ
árad felénk. Hogyan ébreszthetjük fel
a világ iránti érdeklődésünket abban
az értelemben, ahogyan beszéltél róla?
Ma tulajdonképpen egy képzetvilágban
élünk. A képzet mindig egyértelmű. Ezzel
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szemben egy képet teljesen különböző
formákban lehet kifejezni. Ez nagyon lényeges pont. Egy vidék, ahol egyszer tájkonferenciát tartottunk, elevenné válik
bennem. A táj benyomásai során a gondo
latok nélküli megélésre vágyunk vissza. Ez
természetesen működik, de ez nem egy
jövőbeli út, hanem valami, ami a múlttal
függ össze. Amikor hat rám valami, emlékek jönnek elő, vagyis felbukkan bennem
valami, ami nem tudatosan már bennem
van. Ez nagyon szép, mégsem valós megismerés. A valós, új megismerés csakis a
gondolkodáson keresztül jön létre. Minden
egyes képzetnek szükségszerű kiegészítője a szemlélődő gondolkodás. Csak ez adja
meg a képzetek értelmét. Hajlandóak vagyunk misztifikálni az érzést és abban látni
a hely szellemét. De hol is van az a bizonyos
Genius Loci? Nem odakint található, hanem
bennem kell létrejönnie azáltal, hogy
megismertem, hogy újra és újra rátekintek,
figyelek rá, mindig hallgatom és látom, és
így összekapcsolódom vele.

Tizenhárom éve került megrendezésre,
kezdeményezésedre és vezetéseddel
a Goetheanumban Az európai tájkultúra
mint feladat című munkakonferencia,
amelyen több százan, egykori tanítványok
és érdeklődők vettek részt. Ennek
eredményeképpen született meg A táj
legyen táj – Dornachi Kiáltvány, amely
az Európai Tájegyezmény beterjesztését
előzte meg. Az eltelt idő óta sok minden
megváltozott, ma mit gondolsz
az európai táj helyzetéről?
Amikor a tájról beszélünk, vannak emberek,
akik ezt nagyon érdekesnek tartják, de nem
tudják, hogy mi is valójában. Azt gondolom, hogy a fiataloknak meg kellene tanulniuk, hogy vannak dolgok, amelyek rajtunk
kívül vannak, vagyis materiálisak. Minden,
amiről képzetet alkotok, rendelkezik ezzel
a fizikai, materiális karakterrel, ami halott.
Észrevesszük azonban az összefüggéseket,
amelyek révén értelmük lesz a részleteknek.
Kérdés, hogyan lehet ezt tudományosan
megragadni, ha nem tudunk képzetet alkotni róla. Ennek egyetlen módja, ha meg
mutatjuk az utakat, ahogyan mi magunk
kapcsolatba kerülhetünk egy dologgal.
Ebben a képszerűnek nagy szerepe van.
Az általad kidolgozott megfigyelési
gyakorlatok is erre adnak lehetőséget?

Igen, azt gondolom. Véleményem szerint
csak akkor lehetséges ez, ha úgy beszélünk
A Genius Loci nem egy eredendő
az emberekkel, hogy ők maguk meg tudják
lokális minőség?
ragadni a dolgot. Írtam egy tanulmányt a
A Genius Locinak – szemben azzal, ahogy „jelenlét” tudományáról, ami szemben áll a
sokszor gondoljuk – nincs képzet-karakte- leválasztó, az elválasztó tudománnyal. A
re. Kérdés, hogy mondhatjuk-e, hogy ott jelenlét, benne-létezés tudománya azt jevan, vagy sem. Hasonlóan ahhoz, ahogy lenti, hogy éppen amiben vagyunk, abban
sokan gondolkodnak ma az elementáris tevékenykedünk. Amint azonban azt
lényekről, mondjuk, hogy ott egy gnóm
mondjuk, hogy „egyszer láttam ott életet”,
például. Alapjában véve, azt kell mondjam, már nem vagyunk benne.
hogy ez nem tudományos.
Te tanítottál meg minket arra,
Ha időről időre újra és újra pontosan
hogy a rajzolás nagyon jó metodika,
rátekintek egy helyre, és a helyre vonatko
segítség ehhez.
zó összefüggéseket gondolkodva egésszé
kapcsolom össze, akkor természetesen
Igen. Arról van szó, hogy ismerkedjünk meg
átélek valamit, ami egy helyre vonatkozik, a tájjal. Erre természetesen a festés vagy a
ami itt más, mint máshol. A Genius Locinak rajzolás, különösen, amikor emlékezetből
ez a sajátos karaktere. Az ember nélkül, a történik, nagyon alkalmas. Amikor emlételjességtől szétválasztva nem létezik. Ezt kezetből festünk, először hagyjuk, hogy a
mindig is szeretnénk absztrahálni, de épp
látottak belső képpé váljanak. Akkor aztán
ez az, amit nem lehet.
kereshetünk egy nekik megfelelő kifejezést.
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Amikor az előzővel ellentétben közvetle
nül lerajzolunk valamit, nem igazán jutunk
bele a dologba. Az emlékezetből elhozott
dolgot úgy festhetjük meg, hogy kialakulhasson a megfelelő hangulat. Tartalmazzon ugyanakkor olyan elemeket is, hogy
más pontosan tudja: igen, ez ott ilyen volt.
Akkor is, ha a részletek esetleg nem stimmelnek.
Úgy tudom, hogy jelenleg
az önéletrajzodon dolgozol.
Igen, ez valójában a kutatásaim életrajza.
Már diákként úgy akartam megváltoztatni
a természettudományt, hogy túljussunk a
csupán fizikai dolgokon, hogy felismerjük
az életet és a lelkiséget. Megragadásához
mindig más kísérleti példákat kerestem,
amikkel ez tanulmányozható. Saját önéletrajzomat úgy értelmezem, hogy megkísérlem azt az utat ábrázolni, amelyen egyre
tovább jutottam a felismerésben.
Mondhatjuk, hogy ugyanúgy,
ahogy az embernek van sorstörténete,
amelyet az önéletrajzban meg lehet
örökíteni, a tájnak is van saját életrajza,
saját sorstörténete?
Igen, ez nagyon szorosan összefügg, és
nagyon fontos, hogy ezt az összefüggést
kidolgozzuk. Először azáltal, hogy kifelé
nézünk, és nagyon pontosan megfigyelünk valamit, képzetet alkotunk, és utána
belsőleg gondolkodva ismét végigkövetjük. Így a biztonságot már nem a tárgyban

éppen. A megfigyelés is már nagyon szép,
de vajon hogyan jutottam most éppen
ehhez az ítélethez? A megismerés mindig
összefügg a gondolkodással. A tudomány
is az élő gondolkodáson keresztül kell,
hogy kifejlődjön.
keressük, hanem a gondolkodás tevékenységében. Ez azt jelenti, hogy benne vagyok,
jelen vagyok, részt veszek, mert ez mindig
csak addig érvényes, amíg teszem is. Ger
not Böhme kiadott egy könyvet a természet fenomenológiájáról. Ebben publikáltam erről egy tanulmányt, amiben segítek
észrevenni azt, hogy hol is vagyunk igazából, amikor foglalkozunk valamivel. Ez a
vonatkozás nagyon fontos. Vagyis nem
létezik semmi rajtunk kívül, ami valóban a
szellemihez vezet.
Segít ebben az, ha megfigyeljük
viszonyunkat első emlékképeink
és a fogalmak kapcsolatáról?
Igen. Az észlelés csak kérdéseket tesz fel. A
választ mi magunk adjuk meg. Az észleléseket, szemlélődő gondolkodás által, belehelyezzük az adott érzék-összefüggésbe.
Ezzel tisztában kell lennünk.
Az emberek türelmetlenek, szeretnének
például tájépítészetet tanulni,
de nincs idejük vagy türelmük, hogy
leüljenek egy fa elé és megfigyeljék azt.

Hogyan lehet megismertetni fiatalokat
ezzel? Nem értik a szövegeket, de kérdéseik
vannak…
A kultúra ma nem kínál fel semmit, ami
ebben segíthetne. Ezzel ellentétben minden egyre jobban a képzetek irányába
húzza az embert, ami végül elvezet az
úgynevezett digitális tudat kialakulásához.
Amikor a számítógépen leütök egy billentyűt, tudom, hogy ez közvetlenül mit idéz
elő. De miért is kell leütnöm ezt a billentyűt? Mit is akarok ezzel mondani? Ilyen
kérdéseknél észrevesszük, hogy a kijelentés
tulajdonképpeni tartalma ennek és annak
az előfeltétele, de mint olyan nem jelenik
meg. A billentyű leütése csak egy hely. Ha
gondolkodás alatt mindig csak képzetalkotást értünk, akkor nem jutunk el a megismeréshez.
Az embereknek ezt magukban kell
megtalálniuk. Kimennek a világba,
és saját magukat keresik.

Csak a megfigyelés nem elég, el kell azon
is gondolkodni, hogy mit is figyeltünk meg

Igen, és épp erre jó Bennem él a világ? című
könyvem és az abból készült kiállítás. A
képek segítségével mindenki maga vizsgálhatja meg, hogy az ember mit visz bele
magából a képbe, hogy ilyennek látja.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS FÖLDÜNKÉRT
Herczeg Ágnes

Rabindranath Tagore: Az otthon
Bandukoltam az országúton, szántóföldeken át, míg a lenyugvó nap, ez a vén zsugori, utolsó aranyait is elrejtette.
A fényt lassan elnyelte a sötét, és a megözvegyült föld – melynek termését már
learatták – csendesen pihent.
A távolban egy fiú éleset rikoltott. Átvágott a sötét ismeretlenen, és otthagyta
dalai nyomát az éjszaka csendjében.
Szülőfaluja ott volt valahol a pusztaság
szélén, túl a cukornádföldeken, elbújt az
árnyékos banán-, a karcsú arékapálma-, a
kakaóbab- és a sötétzöld grépfrútfák között.
Megálltam egy pillanatra magányos utamon 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-
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ereje és a szociális élettér a globalizáció
árnyékában egyre inkább veszélyeztetetté
válik. Továbbá kérdés volt, hogy ebben a
helyzetben a biodinamikus mozgalom,
amennyiben ez szükséges és lehetséges,
milyen rokon törekvésekkel tud együttműködni, 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 indokolta. Az ipari gazdaság kialakulásával radikálisan 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 természettudományos felfogás. A földhöz való
viszony a földtulajdon helyzetében is megnyilvánult. A föld Angliában már a 17. században termelőeszközzé, adás-vétel tárgyává, vagyis áruvá vált. A Föld mint élő, eleven
organizmus, mint az ember által megművelt 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 mezőgazdaságban megjelentek a gépek és a kemikáliák.
Mindkettő egyben a hadigazdaság mellékterméke is. Az I. világháború az egyre sú
lyosabb szociális kérdések megválaszolása
helyett könyörtelenül végigsöpört Európán.
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Steiner megfogalmazta a jövő mezőgazdaságának alapgondolatait, amelynek
alapegysége a biodinamikus gazdaság.„Egy
gazdaság akkor teljesedhet ki a szó szoros
értelmében, ha magában megálló individualitásként, önmagába zárt egyéniségként fogható fel. Bár teljesen ezt nem valósíthatja meg, de a zárt individualitás állapotához minden gazdaságnak közelednie kell.”
(Rudolf Steiner: Mezőgazdasági kurzus, 2.
előadás GA 327)
Minden„élő” a világ képző folyamataiból
alakul. Egy organizmus több mint alkotórészeinek összessége, közte és környezete
közötti lehatárolódáson belül saját élettel
rendelkezik, és ez kapcsolatban áll a földi és
a kozmikus környezettel. A mezőgazdaságban akkor beszélhetünk üzemi organizmusról, ha a képzőfolyamatok alapján szer
veződik, a megfelelő talajélet jön létre, kialakul a növényi létre jellemző fejlődési
mód és az állatvilág természetének megfelelő állattartás. Az ember szellemtudományos ismeretekre alapozva magasabb
szintű harmóniát és rendet képes kialakítani a gazdaság életösszefüggéseiben. Így
válhat a mezőgazdasági organizmusból
üzemi individualitás. A biodinamikus gazdaság alapja röviden, az élő folyamatokba
való tudatos belehelyezkedés, a szarvasmarha trágya, a preparátumok használata,
és a tevékenység kozmikus ritmusnak való
megfeleltetése.
Steiner nem csupán a föld egészségének
és az ember természeti világgal való harmonikus és tudatos együttműködésének
megoldását látja benne, hanem választ a
20. század legégetőbb problémájára, a szo

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 növekvő 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 túlhaladja az egyén, a kisebb közösségek, az országok határait. A génmanipuláció, a vegyszerek használata szűk érdekcsoportok gazdasági és hatalmi érdeke. Ezzel szorosan ös�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 kormány figyelmét a földreform szükségességére, mivel az indiai emberek több mint
húsz százalékának annyi földje sincs, hogy
házat építhessen, és nem tartozik semmilyen helyhez. Az identitáshoz, biztonsághoz
pedig 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 szemben, az emberi találkozásoknak nagy szerepe 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 összegzéseképpen a következő gondolatok fogalmazódtak meg. Nem elegendő, hogy önmagában jól működő rendszereket hozzunk 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. Tudjunk kérdéseket feltenni és továbbvinni a
közösség felé, vagyis az individuum érdeklődését kibővíteni a világ felé. Képesek legyünk minden nap változtatni, nem csak
gondolatban, hanem cselekedetben. Mind
ehhez érdeklődés, tapasztalás, belső erő,
tartás kell. Belső munka, a centrum realitása
szükséges, hiszen az önismerettel rendelkező individuum képes oly módon közösséget, 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, hanem a társadalom különböző rétegeinek
felismerését is segíteni kell.
Ma azt sulykolják belénk, hogy olyan mé
retű globális problémák vannak, amit lehetetlen az egyén szintjén megoldani. Ennek
épp az ellenkezője igaz, csak az egyén
szintjén lehet változtatni. Az emberi lét alap
ja: tevékenységben „lenni”, vagyis jelenlétben 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 alapuló 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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