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Kertész leszek! sorozat Antal Z. 
Lászlóval és Kaáli-Nagy Zsomborral 
 
Nász János 

„A jó példát nem kell eladni, mert az magától 

működik” 

Új előadásokkal folytatódott 2016. október 24-én 

az MTA Könyvtár és Információs Központ és a 

Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus 

Ökológiai Szakosztályának „Kertész leszek!” 

című rendezvénysorozata. 

 

Antal Z. László. A kép forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=CBxXArXc5ZY&t=63s 

Antal Z. László a „Legyen a sírjára virág” – a 

halottkultusz szerepe a társadalom és a helyi 

közösségek életében című előadásának 

bevezetőjében négy megközelítés alapján 

próbálta értelmezni a mai világ számára a 

halállal kapcsolatos közösségi vélekedést. 

Véleménye szerint − mivel a halottkultusz 

történelmileg változik, és a racionális 

megközelítés nem fogja át mindezt − tágabb 

nézőpontra van szükség. Ezek pedig a népi 

vallásosság, a keresztény hagyományok, a 

tudományos megközelítések és a modern 

költészet. A népi vallásosság rítusrendszerébe 

beletartozik az elhunyt tisztelete, búcsúztatása; a 

keresztény hagyományokba a test visszaadása az 

anyaföldnek és a lélek felszabadulása. A 

tudomány a racionalitás, a biológia, a fizika 

törvényszerűségei szerint magyarázza az életút 

lezárását. A költészet pedig egyetlen, egész 

valóságot ismer el, nem úgy, mint a vallás, a 

tudomány és a filozófia, amelyek osztoznak 

egymással a világon.  

Ezt követően József Attila: Kertész leszek című 

versét értelmezte az előadó. Nem véletlenül 

került ez a vers a mai előadás fókuszába, hiszen 

a halottak napja időpontjához közel tartották meg 

ezt a programot, amikor mindenhol 

megemlékeznek az elhunytakról. A virág a 

sírokon és az irodalomban is másfajta 

értelmezést kap. A hétköznapi megközelítésben 

inkább díszként jelenik meg. A virág a test 

újjászületése egy másik formában, és a halál 

utáni jövőben való megjelenés. A természettel 

együtt élő ember a természet elemeivel, tűzzel, 

vízzel, földdel, levegővel való újraegyesülést és 

a lélek újjászületését ünnepli ezzel. A „nem ér 

engem veszedelem, magamat is elültetem” sorok 

egy másik világba való átmentésre utalnak; arra, 

hogy az élet örökké folytatódik. A virág 

természetünk fontos része, amely egyben 

szimbólum is a természet és ember kapcsolatára. 

Számos irodalmi példa közül a Kádár Kata 

ballada sírvirága a síron túli szerelmet jelképezi 

azoknak, akik földi életükben nem lehettek 

egymáséi. A fehér liliom a halottak erkölcsi 

tisztaságára utal. A hadisíroknál a piros pipacs a 

halottak kiontott véréről szól. Fűszál a síron, egy 

Reményik vers (Ha majd…) példázata szerint, az 

ember fűszállá válása örömet visz a további 

létezésbe, míg a népi hiedelem azt tartja, hogy a 
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temetőben szedett gyógynövény, gyógyulást 

eredményez, főleg a beteg gyermek számára. 

Az előadást számos kiegészítéssel sok 

hozzászólás követte, hiszen irodalmárok, 

ökológusok és más szakmák képviselői a saját 

szemüvegükön keresztül tudják legjobban 

megközelíteni ezt a témakört. Éppen ezért is volt 

hasznos ez az este, mert a sokszínűség a 

holisztikus, teljesebb megközelítés felé vezethet 

bennünket; gazdagíthatja tudásunkat, nemesítheti 

érzelmeinket. 

 

Zengőszív Jurtafalu, Hosszúhetény 

http://jurtafaluheteny.hu/node/45 

Szokás szerint az MTA Agora rendezvényein a 

program második fele a bemutatkozásoké. 

Ezeken különböző öko-csoportok, egyesületek, 

szervezetek mutatják be tevékenységüket. Bár 

sokfajta úton járnak, de közös bennük az a 

vezérelv, hogy életmódjukat a természettel való 

harmonikus együttlét határozza meg. Most a 

Baranya megyei Hosszúhetény és környékén 

tevékenykedő Mérték Közösség képviseletében 

Kaáli-Nagy Zsombor ismertette hallgatóságával 

azt, milyen értékrend szerint élik életüket. 

Egyetlen szellemi egységben képzelik el az 

életüket, még pedig a Teremtőnek, a 

világmindenség központjának, Istennek, és a 

nagy közös magnak az egységében. Az egész 

életet elárasztó erőben, szellemi energiában 

hisznek, amely átfogja a múltat, jelent és 

jövendőt. Életüket olyan folyamatnak élik meg, 

amelyben oda-vissza folyamatos az 

energiaáramlás. A múltról azt tartják, hogy 

őseink nem pusztán emléket jelentenek, hanem 

most is létező energiát sugároznak. Az ősiség így 

aktuálisan megélhető érték. Önmagukat 

közvetítő embereknek tartják, akik ebben az 

energiaáramlásban lelki kertészkedést folytatnak. 

Azt vallják, hogy nagyon nehéz kivonulni a 

fizikai világból és tisztán ökologikusan élni. 

József Attilára úgy tekintenek, mint egy olyan 

lelki kertészre, aki a múltat képes átadni a 

jövőnek. Értékrendjüket az egyistenkép hatja át, 

mert az élet nem egy véletlen rendszer, hanem az 

minden szinten összefügg egymással, és amelyet 

áthat ez az életerő. Az életet az elemi világ 

sorozatának vallják, így például az évszakok 

változása is ilyen. Rendszerükben a négy elem: 

tűz, víz, föld és levegő mellett ötödikként ott van 

a szerelem, azaz a szeretet ereje. Az élet 

ugyanúgy nem ér véget, ahogy az elemek is 

váltják egymást a természet ritmusában. Hiszen 

egy folyamatosan megújuló lehetőség, amelyben 

egyensúly van. Az emberben akkor áll helyre az 

egyensúly, amikor belső rendbe képes kerülni. 

Ez az ökológiai változásnak is az alapja, amely 

szellemi és spirituális is egyben. A szellemi 

útkeresés nem tömegmozgalom, de benne 

sokféle úton való járás is lehetséges. A hetényiek 

az ősi magyar hagyomány szerinti értékrendet 

követik. Van egy jurtatáboruk, ahol közösségi 

összejöveteleket tartanak, és táborozókat is 

fogadnak. A hagyományos lovaglás és íjászat 

gyakorlása mellett sokat járnak a természetben. 

Kézműveskednek, saját maguk ellátására és 

kedvtelésből művelik a kertjeiket, 

gyümölcsöseiket.  Tevékenységükről számos 

diát, képet láthattunk. Úgy vélik, hogy az ember 

elsősorban önmaga példáját adhatja a 

környezetének, a társadalomnak. Nem lehet cél a 

társadalomból való kivonulás. Néhány öko-

közösség azért esett szét, mert problémáikat 

bevitték a közösségükbe, és ez konfliktusokat 

okozott. „A jó példát nem kell eladni, mert az 

magától működik.” 

 

Kaáli-Nagy Zsombor a Pax Televízió felvételén. A kép 

forrása: https://www.youtube.com/watch?v=Op5PtW3aWwo 
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Kertész leszek! sorozat Leindinger 

Dániellel és Balogh Péterrel 

 
Nász János 

„Minden, amiben víz van, az ÉLŐ. Amikor kiszorítjuk 

a tájból a vizet, akkor az a táj halott!” 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ és a 

Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus 

Ökológia Szakosztálya szervezésében 2016. 

november 21-én a vízgazdálkodás és a 

tájhasználat összefüggésein keresztül 

hallgathattunk meg két gondolatébresztő 

előadást.  

 

Leindinger Dániel. A kép forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=mr_J7q5HayA 

Először Leindinger Dániel pomázi geográfus 

fejtette ki gondolatait arról, hogy egy adott táj 

életterülete és éghajlata határozza meg azt, hogy 

mennyi víz áll rendelkezésre ott.  Igaz az is, 

hogy az adott tájon található, az élethez 

nélkülözhetetlen víz számos élőlénynek biztosít 

alapvető életteret. Az szintén örök igazság, hogy 

víz nélkül nem létezhet élet, és élet is kell egy 

tájban ahhoz, hogy lakható lehessen a környezet.  

Éppen ezért úgy kell gazdálkodni, hogy az az 

életet segítse, akkor az ahhoz megfelelő 

vízmennyiség is rendelkezésre fog állni. Amikor 

mezőgazdasági célból forgatjuk a talajt, az kezdi 

elveszíteni a szervesanyag-tartalmát. 

Amennyiben egy adott tájon nincs megfelelő 

vízmennyiség a megfelelő időben, akkor ott 

gondok jelentkeznek. A növényekkel borított, 

körbevett területeken rajtuk keresztül visszajön a 

víz, és részben meg is tartja azt. Növények 

nélkül viszont egy terület elsivatagosodik, mivel 

a párolgó víz az abban lévő sókat kicsapja. Ilyen 

közismert lepusztult terület például az 

úgynevezett „termékeny félhold” területe a 

Közel-Keleten, ami az emberek tudatlan 

művelése miatt vált sivataggá, amikor a 

mezőgazdaságra szánt területen elpusztították a 

növényeket. A Kárpát-medence nagyobb része 

éghajlatából adódóan − főleg nyáron − 

csapadékhiányos terület. Ilyenkor a folyók sem 

tudják megfelelő mértékben pótolni a vizet, és 

hosszabb távra tekintve az elsivatagosodás réme 

fenyegeti az itteni termőterületeket. A globális 

felmelegedés jelensége tehát vízveszteséggel járó 

tájhasználatra vezethet majd, mivel nagyon gyors 

kiszáradás keletkezhet az öko-rendszerben.  

A múltban az iparosítás során a vizek 

lecsapolásával rendkívül életellenes 

folyamatokat indítottak be a fejlődés nevében. 

Nézzük meg az Alföldet, amelynek a 19. század 

elején még jelentős folyóhálózata volt a Duna-

Tisza közén, és többszáz tavacska biztosította az 

élővilág megtartását, továbbá a talaj szükséges 

nedvességét. A tájban tárolt víz a legjobb 

víztárolási mód! Éppen ezért szükséges 

életterületek kialakítása ún. puffer zónákban a 

belvizes területeken. A többletvíz így bár eltűnik, 

de az életterület mégis tárolja azt, és a száraz 

időszakokban rendelkezésre áll majd.  

Az előadó maga is több mint 10 éve így 

gazdálkodik. A rendelkezésére álló területeken − 

ahol vizes térségek, víznyerőhelyek vannak − 

ilyen kis életterületeket hozott létre. Emellett 

állattenyésztéssel és növénytermeléssel is 

foglalkozik. Ahogy mondta, az egy jó tanulási 

mód, ha gyakorlatban is látjuk az eredményeket. 

Amikor a vizet megfogjuk, akkor az életet is 

támogatjuk ezzel. 

Mondanivalójához szervesen kapcsolódott 

Balogh Péter, aki magát, „nagykörűi gazdálkodó 

geográfusnak” nevezte. A „helyivé válás” 

módszertanába szerinte beletartozik az az 

alapvető tényező, miszerint a vízgazdálkodási 

kihívásokat tájgazdálkodási megoldásokkal kell 

megközelíteni. Szántóink mintegy 1 %-a 

https://www.youtube.com/watch?v=mr_J7q5HayA


belvizes csupán, mégsem egyszerű a víz 

megtartása ezeken a területeken, mert a helyi 

emberek nélkül, az organikus, szerves értékrend 

nélkül ezeket a területeket nem könnyű 

megmenteni a természetünk számára. Sajnos a 

mostani értékrend profitorientált, pedig a 

profittól még nem lesz jobb a bolygó, vagy akár 

élhetőbb, amely igazodna az adott hely 

változásához. Szomorú példa erre a Tisza. A 

folyómenti tájakat „gyarmatosították” a 

technológia, a szabályozás nevében, és hatalmas 

életterületet pusztítottak el ennek során. A tájtól 

el lett választva a folyó. Ezért is van az, hogy a 

Tiszai-Alföld süllyed, mert a folyó által 

odahordott anyag építette fel a természeti 

területet, ez pedig most hiányzik. Záró 

gondolatként idézzük fel Balogh Péternek e  

mondatait:  „Minden, amiben víz van, az ÉLŐ. 

Amikor kiszorítjuk a tájból a vizet, akkor az a táj 

halott!” 

Hozzátehetjük ehhez, hogy egy halott tájon az 

embernek sincs már mit keresnie. 

 

Balogh Péter. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_11_21  

 

 

 

 

 

A megáradt Tisza Szeged közelében, 2008. júliusában. A kép forrása: 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Tisza_River_floods,_in_July.jpg  
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