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A szemlélet-komplexitás bemutatásaképpen: dr. Lenkei Gábor erdélyi előadása  

A humorral fűszerezett előadásmódjáról híres szakember, aki első alkalommal jár Erdélyben, 
hangsúlyozta, a mai ember vészesen kevés folyadékot fogyaszt, nem mozog eleget, és a 
tévhitek miatt megvonja magától a sót, meg a zsírt. Emiatt jelentkeznek gyakran tünetek, 
amelyekre azonnal ráfogjuk, hogy betegség. Holott valamilyen hiány, amit legtöbbször 
orvosság nélkül is pótolni tudunk. 

 

Dr. Lenkei Gábor 1986-ban szerezte meg az orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen, majd kutatóorvosként, belgyógyászként és szülész-nőgyógyászként szerzett 
tapasztalatot. Már az előadás elején szerette volna tisztázni, nem megrögzött 
gyógyszerellenes, ahogyan azt sokan gondolják. Elismeri, hogy vannak helyzetek, amikor az 
orvosság szedése indokolt és elkerülhetetlen, de úgy gondolja, manapság a 
gyógyszerhasználat elfajult, az esetek nagy részében elkerülhető lenne, és vele együtt a kár 
is, amit az emberek egészségében okoz. 

- Mindez 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az Egyesült Államokban az egészségügyi piacra 
beléptek befektetőként a gyógyszer- és vegyipar tulajdonosai. A gyógyszeripar érdekei 
egyértelműen ellentétben állnak az egészségre való törekvéssel, hiszen ha nem vagyunk 
betegek, nem lehet eladni a gyógyszereket. Kijelenthetjük, ma már gyógyszermaffiáról 
beszélünk. A magyarországi Egészségügyi Minisztérium adatai szerint Magyarországon 10 
millió személyből 1 millió 200 ezer szed egyidejűleg több mint tízféle orvosságot. Romániai 
adataim nincsenek, de végigsétáltam Marosvásárhely főterén, és bőven láttam patikát. Az 
Európai Unióban évente 200 ezer ember hal meg a gyógyszerek mellékhatásaiként fellépő 
bántalmak miatt, Magyarországon évente 7-8 ezer. Az elhalálozás okai között a harmadik 
helyen az orvosságok mellékhatásai okozta esetek állnak. Azt hiszem, joggal állapíthatjuk 
meg, hogy ez már messze túllépett azon, ami józan üzleti érdeknek nevezhető - ismertette a 
borúlátó statisztikát a szakember, aki szerint sajnos az orvosok alávetik magukat a 
gyógyszergyártók érdekeinek, és figyelmen kívül hagyják a józan gyógyszerhasználat fő elvét, 
hogy ésszel gyógyítsanak és ne azonnal orvossággal. 
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A ma embere folyadék- és oxigénhiányos 

Dr. Lenkei rámutatott, semmiféle ördöngösségre, sem csodaszerekre nincsen szükség ahhoz, 
hogy egészségesek maradjunk, csupán három dolog kell ehhez: víz, oxigén és tápanyagok. 
Az emberi test 60 százaléka víz, 19% fehérje, 15% zsír, 5 százalékot az ásványi anyagok 
tesznek ki, 1 százalékot pedig a szénhidrátok. A ma emberére viszont az jellemző, hogy 
folyadékhiányos, zsírszegényen táplálkozik, mivel elhitetik vele, hogy a zsír káros, holott a 
zsír hiánya a szervezetben kifejezetten egészségtelen. Mindemellett a megfelelő mennyiségű 
oxigén, valamint a vitaminok elengedhetetlenek a szervezet egészséges működéséhez. 
Ennek ellenére a ma embere oxigénhiányos a rendszeres testmozgás elmulasztása miatt, 
ugyanakkor a vitaminszükségletünket sem elégítjük ki. - A hiányok közül a legnagyobb 
méretű a vitaminhiány, és ezt kell legelső lépésben megszüntetni. Egy embernek egyidejűleg 
15-féle vitamint kellene szednie napi rendszerességgel. Egy ember napi C-vitamin-igénye a 
testsúly függvénye, 30 milligramm kellene jusson minden kilóra, B1-vitaminból pedig 
naponta legalább 100 milligramm kellene a szervezetünkbe jusson. Ha szervezetünk nem 
kap meg egyet vagy többet azokból az anyagokból, amelyek a működéséhez 
elengedhetetlenek, akkor jelentkeznek a betegségnek tűnő állapotok. Tehát az egyén 
valójában nem beteg, ezért a gyógyszerek kedvező hatásai nem tudnak érvényesülni, csupán 
a kedvezőtlenek. Emellett pedig hamis betegségtudat alakul ki az emberben, ami károsabb, 
mint a mellékhatások - figyelmeztetett a szakember. 

Húsz kiló alma tízóraira 

Rámutatott, a gyógyszergyártók a különféle reklámok útján megpróbálják elhitetni az 
emberekkel, hogy ha változatosan és gazdagon étkeznek, akkor biztosítják szervezetüknek a 
szükséges tápanyagokat, vitaminokat. Ezt azonban dr. Lenkei Gábor határozottan cáfolja. - 
Ha azt szeretnénk, hogy egy gyerek kizárólag a táplálékokból kapja meg a szükséges napi C-
vitamin-adagot, akkor 4 kilogramm paradicsomot, vagy 2 és fél kiló citromot, vagy 20 kiló 
almát kellene csomagoljunk neki tízóraira. Gondoljuk el, minden szünetben elrághatna 
négy-négy kiló almát. Vagy ha egy várandós nő élelmiszer útján szeretné biztosítani a napi 
folsavszükségletet, akkor naponta 15 tányér spenótot kellene elfogyasszon. Hát ez bizony 
még Popeynek is túlzás lenne - fakasztotta mosolyra példáival a közönséget az orvos. 
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Naponta négy liter víz 

A szakember szerint számos, betegségnek vélt állapot oka egyszerűen a kellő mennyiségű 
folyadék bevitelének a hiányára vezethető vissza. - Az emberek 95 százaléka nem iszik kellő 
mennyiségű folyadékot. A sokak által emlegetett napi két liter a minimumok minimuma. 
Az optimális mennyiség a napi 4-5 liter. Ekkora a szervezetünk folyadékigénye. Ebben 
természetesen benne van a leves, amit megeszünk, valamint a gyümölcsök által bejuttatott 
mennyiség is. Sokan mondják, hogy nem iszom, mert nem vagyok szomjas, viszont tény, 
hogy ha hosszú időn át megtagadjuk szervezetünktől a kellő mennyiségű folyadékot, akkor a 
szomjúságérzet lankad, viszont ha ismét kezdünk többet inni, akkor rövid időn belül 
helyreáll. Volt egy kísérlet, egy 70 kilós testsúlyú személyt egy napra beültettek egy szobába. 
Optimális volt a hőmérséklet, nem izzadt, nem mozoghatott, nem beszélhetett. Kiderült, 
hogy testmozgás végzése és izzadás nélkül is egy nap alatt fél liter víz párolgott el a 
szervezetéből, 350 milliliter csak azáltal, hogy lélegzett - hangzott el az érdekes példa. 

Fejfájásra gyógyír: só+víz 

A vízhiányra számos tünet vezethető vissza, többek között gyengeséget, fáradékonyságot, 
szédülést, fejfájást, izomgörcsöt, magas vérnyomást, valamint a koncentrálási képességnek a 
csökkenését is okozhatja. Sokan, akik rendszeresen szenvednek migrénes fejfájástól, 
kétségbeesetten keresik az okát, súlyos betegségekre gyanakszanak. Dr. Lenkei Gábor 
határozottan állítja, a fejfájások leggyakoribb oka a szervezetben fellépő folyadék-, illetve 
sóhiány. A közönség soraiban ülők közül valószínűleg sokan elraktározták magukban a 
szakember tanácsát, aki azt javasolta, ha nagyon fáj a fejünk, kapjunk be egy teáskanálnyi - 
4-5 gramm - sót, majd igyunk rá egy liter vizet, és szinte teljesen biztos, hogy 
megszabadulunk a gyötrő érzéstől. 

A fájdalomcsillapító nem csillapít! 

- Hazugság, hogy a fájdalomcsillapító csillapítja a fájdalmat - jelentette ki határozottan dr. 
Lenkei. - A reklámokban látjuk, hogy jönnek az orvosságban lévő molekulák, megkeresik a 
fájdalom helyszínét, majd hatnak rá. Ez nem igaz, a fájdalomcsillapító valójában elvágja a 
fájdalom helyszíne és az agy közötti kapcsolatot, azaz a fájdalomérzékelésünket tompítja, 
de a fájdalmat kiváltó okot nem szünteti meg - állította a szakember, aki helytelennek 
tartja, hogy a mai betegség- és gyógyszerközpontú társadalomban az orvosok bármilyen 
panaszra azonnal gyógyszerek sokaságával halmozzák el a hozzájuk fordulókat. 

- Ha ma egy embernek székrekedése van és orvoshoz fordul, azonnal hashajtót írnak fel neki. 
Egészségközpontú orvostudomány esetén azt mondaná az orvos, hogy ennek az embernek 
jóval több folyadékot kellene fogyasztania, hiszen a vízhiányos szervezetben felléphet a 
székrekedés, és kellő folyadékbevitellel rövid időn belül megoldódhat. Egy másik példa: ha 
valaki véreset köpik, azonnal csodafogkrémet, vagy gyógyszert ajánlanak neki. Pedig ennek a 
hátterében az áll, hogy a C-vitamin-hiányos szervezetben az erek fala meggyengül, és 
fogmosáskor a kefe hatására könnyen megsérül. Nem orvosságot kell adni, hanem C-
vitamint. Mint ahogyan egy ideges, alvászavarokkal küszködő személytől sem kérdezi meg az 
orvos, hogy mennyi B1-vitamint fogyaszt, hanem azonnal nyugtató, depresszió elleni 
orvosságok szedésére szólítja fel. Holott köztudott, hogy a B1-vitamin elengedhetetlen az 
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idegrendszer normális működéséhez, és hiánya ingerlékenységet, szorongást, 
alvászavarokat, de akár depressziót is okozhat - sorolta a tüneteket dr. Lenkei Gábor. 

A gyógyszergyártók bizonyos káros készítményeket egy ideig "altatnak" 

Az orvosságok kártékony hatásának az illusztrálása végett a magyarországi szakember 
elmesélte, évekkel ezelőtt volt a piacon egy gyógyszer, amit olyan hölgyeknek ajánlottak, 
akik fogyni szerettek volna. A benne lévő hatóanyagról kiderült, hogy káros, ezért kivonták a 
forgalomból. Pár év múlva, más néven ismét piacra dobták, ezúttal hiperaktív gyerekeknek 
szánták. - A benne lévő hatóanyag szerepel a nemzetközi kábítószerek listáján. A 
gyógyszergyártó ipar így jár el, egy ideig "altatnak" egy bizonyos hatóanyagú orvosságot, 
majd újra piacra dobják, más néven és más célcsoportnak - világított rá az aggasztó 
jelenségre a szakember. 

 

A koleszterin nem káros! 

A hallgatóság koleszteringondokkal küszködő tagjait is megnyugtatta a magyarországi orvos. 
Bár sokan rémülten veszik tudomásul, hogy orvosuk szerint túl magas a koleszterinszintjük, 
és azonnal elkezdik szedni a kiírt pirulák sokaságát, dr. Lenkei Gábor azt állítja, nem káros a 
koleszterin. Sőt! - A koleszterinből állítja elő a szervezet a D-vitamint, valamint a stressz-
hormont, ami arra szolgál, hogy a stresszes időszakokban ne omoljunk össze. A koleszterin 
létfontosságú tápanyag, és valójában senki sem tudja, hogy mennyi a megengedett szint, a 
normál érték. 

A gyógyszergyártók számára az egyik legnagyobb nyereséget a koleszterincsökkentő 
orvosságok jelentik, ezért a gyógyszeripar létrehozta az úgynevezett célértéket, amit egyre 
lejjebb tolnak, és ha ezt meghaladja az egyén szintje, akkor orvosságot írnak fel neki. De, 
hangsúlyozom, ez nem normál érték, hanem a gyártók által felállított célérték - adott hangot 
nézeteinek az orvos, aki úgy véli, maga a páciens szó jelentése is azt a kiszolgáltatott 
helyzetet tükrözi, amiben az emberek vannak, azaz türelmesen ( patientia – türelem ) állják, 
hogy bizonyos életvitelre, viselkedésre kényszerítsék őket.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Az ő szemüket szeretné felnyitni előadásaival dr. Lenkei Gábor, hogy ismeretek birtokában, tudatosan 
döntsenek arról, igent vagy nemet mondanak-e az ajánlatoknak, amivel kecsegtetik őket. 

* * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Túl a fentieken: a http://www.drlenkei.org/szotar.html (( ← nem másolható )), pl. a Béres-szócikk elolvasása és 
a talajműveléssel kapcsolatos valós tényeinek* [ ld. pl. köv. oldaltól ] átgondolása után → étrend-kiegészítő abc 
szöveges része: http://www.drlenkei.org/etrend-kiegeszito-abc.html                                                                                                        
A nyitó oldalról http://www.drlenkei.org/ indulva szinte az egész honlapot jó végigolvasni… 

http://www.drlenkei.org/szotar.html
http://www.drlenkei.org/etrend-kiegeszito-abc.html
http://www.drlenkei.org/
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*[[ Évtizedek óta lényegében nincs istállótrágyázásos talajerő-pótlás !!! → az istállótrágyákhoz 

képest sokkal komponens-szegényebb összetételű  műtrágyákon kívül az kerülhet be a 

táplálékláncba, ami az agyagásványok, talaj(humusz)-kolloidok lassú természetes szétaprózódása 

során oldható vegyületként a talajoldatba kerül.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

És ami a szakmai alap-tanulmányaimat követően útjelzőként hatott rám szemlélet-komplexitás 

ügyben ( Bolla S. „gyónása” ): „boldogult előéletemben” miután az ERTI Gödöllői Arborétumának 

általam vezetésekor dr. Járó Zoltán, az erdészeti talajtan élő klasszikusa  -  országos, sőt 

nemzetközi elfoglaltságai miatt  -  évente legfeljebb 4~5 munkanapnyit tudott arra fordítani, 

hogy ±150 km-es körzeten belüli terepbejárásokkal egybekötve személyesen tovább képezzen 

talajtanilag, erdőmérnökként 1981. tavaszától keresztféléves rendszerben 3 szemesztert 

elvégeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Talajtani 

Szakának levelező tagozatán, dr. Stefanovits Pál  -  vegyészmérnök, talajtanász, egyetemi tanár, a 

Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a talajtérképezés, a talajképződési folyamatok és a 

mezőgazdasági környezetvédelem tudósa, nemzetközileg ismert és elismert tudós szakember  -  

„keze alatt”, [ az előadások ¾-ét, és ( a TAKI-t kivéve ) a terepgyakorlatok 100 %-át személyesen 

ő tartotta/vezette: ez maga olyan élmény volt, hogy életem nagy ajándékai közé sorolom ]; tehát 

geológiát ( vendég-hallgatóként az ELTE-TTK-ra jártunk be “földtan, kőzettan és geokémia” 

stúdiumra ), vízháztartás-tant/öntözést, talajfizikát ( az óvári gyökerű dr. Várallyay György adta 

le és vizsgáztatott, amiként a TAKI-ban is ), talajkémiát, talajgenetikát, stb. „orrvérzésig” 

tanultam; Bp.-en a MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézetbe ( TAKI 

), ill. szakmai tanulmányutakra szerte a kis hazába jártunk „terepgyakorlatozni”. Noha „Stefa”  -  

akivel korábbról pertuban voltunk  -  egy talajgenetikai diplomatervet szándékozott készíttetni 

velem¤, végül barátilag megértette: eleve úgy terveztem, hogy amikor a kultúrnövények konkrét 

talajművelési technológiai és technikai  -  gépészeti + agrokémiai/vegyszer-( műtrágya, 

növényvédőszer-)használati  -  tárgyai „jönnek”, abbahagyom, semmiképpen nem akarván agrár-

pályára menni. Mea maxima culpa! )]]                                                                                                                                                                                                                     
¤ A Szekszárdi-dombság DK-i elvégződésénél, a Szálkára vivő út 56-os útról kiágazása közelében, 

de még Szekszárd közigazgatási (kül)területén a [ *Görög-(a)szó → ] Görög’szó dűlő egyik 

eróziós~suvadásos horgasa/horhosa profilján a késő-pleisztocén lösz-csíkok közé zárt, 

interstadiális(ok) béli fosszilis(!) barna erdőtalajokról; [ még ma is beleremegek, olyan szép 

lehetett volna; “Stefa” azt is jelezte, hogy az ilyen munkában egy “doktori” is benne rejlik... ];                                                                                                                                                                                                 

--- Ezt a Lenkei-anyagot nem azért küldöm, hogy valaki eldobja a kezelőorvosa által felírt 

gyógyszereket, nem is „reklám”-ként ( látható, hogy dr. Lenkei árulja is mind a szellemi 

termékeit, mind egyes multivitamin-készítményeit ), hanem azért, mert „a másként látás” 

minden szakmában már sok minden újítással megajándékozta az embereket, végső fokon az 

emberiséget. „Az igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de 

olyat gondol, amit senki sem gondolt még.” ( Szent-Györgyi Albert magyar Nobel-díjas, a C-

vitamin valódi szerepének felismerője és tömeges előállításának kikísérletezője ).                                       

Győr, 2015. május 25. Pünkösd-hétfő     ( : Bolla Sándor : ) 

* * * * * * * * *  
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Halász Gábor erdőmérnöknek, 1960 óta a barátomnak ( még 2015.05.25. éjfél előtt ) küldött 

e-mail: 

Kedves Úr! 
 
Kösz “Stefa” kapcsán is a reagálásodat! A “terített” változatból kihagytam, hogy “Stefá”-val 
magam is igen jó személyes kapcsolatban, pl. pertuban is voltam ( már a hozzá beiratkozás 
előtt ), ill. hogy mi lett volna a gödöllői diplomatervem témája, ezt a teljes anyagot Neked itt 
és most ↑ ( zöld háttérrel ) elküldöm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Akkoriban kerültem át előbb dr. Balázs Pistához ( Pest megyei Tanács VB., erdészeti és 
természetvédelmi munkakör --- párton kívüliként, amelyből lett néhány „meredek” esetem ); 
B.P. érthetően nemigen lelkesedett a levelezőért, mondván, hogy sok a tanulmányi 
szabadság. Majd Édesapám halála kapcsán átkerülve Győrbe attól lehetett tartani, hogyha 
elvégzem Gödöllőt, a megyei tanács vb. Mezőgazdasági Osztályán “átírják” a munkakörömet, 
és nem “csak” az erdészetet meg a természetvédelmet kell vinnem, hanem legalább fele 
részben agrár feladatokat is adnak: ennek a megelőzése is az agrár/talajtani szakmérnöki 
abbahagyása mellett szólt.  
Győrben az Osztályon szóba hozták, hogy ha Sopronba mennék doktorálni, azt támogatnák. 
Mivel még gödöllői arbós koromból rendszeres volt a személyes kapcsolatom a Vácrátótról 
akkoriban nyugdíjba ment dr. Zólyom Bálint akadémikus, pollen-analitikus botanikussal, 
nosza be is adtam egy kb. 25.000 évet átfogó Kárpát-medencei, főként a régészeti 
makrofosszíliákon  -  genetikai talajtípus, ősi fa-darabok, erdei fák termés-leletei, flóra-jelző 
állati maradványok a jól datált régészeti feltárásokból, sötöbö  -  alapuló erdőtörténeti 
témát, [ volt hozzá anyagom bőven a Kárpát-koszorúból is, a medence Csonka-Magyarország 
határain kívüli feltárásaiból is ], a saját kutatási rész éppen a Szekszárd-Görög’szó lett volna. 
Sopron nem túl lelkesen, de befogadta; ezt itthon bemutatva a győri megyei tanácsi 
osztályvezetőm viszont azt mondta, hogy ami ennyire távol áll a napi, az államigazgatáshoz is 
valamelyest kötődő témáktól, azt legfeljebb a rendes évi szabadságom idején csinálhatom, 
még fizetés nélkülit sem ad rá, nem hogy doktoranduszit. Tetejében akkor voltam a győri 
ház-vásárlás kiegészítő pénzügyi előkészítésében is nyakig, ( földet béreltem, ahol 
vöröshagymát, stb. termeltem eladásra, plusz-jövedelemért ), minden szabadidőm arra ( is ) 
ment. Így húztam-halasztottam, de végül is visszavontam a soproni egyetemről a téma-
tervet, mivel a leadási határidőre reménytelen volt bármit is készre csinálni olyan 
minőségben, amelyet magamtól elvártam. 
  
Több mint 3 évtized után a doktori ügyét kicsit sem siratom, bár Szekszárd-Görög’szótól 
azért még ma is hevesebben dobog a szívem. Onnan jött elő ez az egész, hogy a dr. Lékai-
anyagban a Béres József-féle szócikk említi a nagyüzemi mezőgazdaság talajtermékenység-
csökkentő mellékhatásait, ( egyébként valójában ennek a kijelentése  -  → elvtársi 
áthallással: „a szocialista mezőgazdasági nagyüzem elleni izgatás”  -  miatt indítottak 
gyalázatos hadjáratot Béres ellen, csak a hivatalos indok volt orvosi koholt vád: kuruzslás ). 
Az étrend-/táplálék-kiegészítők kényszerű szükségességét most úgy tudtam lereagálni, 
hogyha utaltam a gödöllői “agráregyetemi múltamra”, amelyhez alapvetően hozzátartozott 
“Stefa”.                                                                                                                                                         
„Stefáék”  -  a tanszék  -  emberileg is, szakmailag is korrekt hozzáállásához: a talaj 
össztömeg-veszélyeztető és talajszerkezet-romboló nagygépes technika/technológia, a 
műtrágyák szegényes talajerő-pótlása, a soha nem teljesen szelektív vegyszereknek az 
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ökoszisztémára gyakorolt káros hatása mellett még külön hangsúlyozták, hogy a szerves-
trágyából lebontandó humusz hiánya meg a vegyszer-hatások okán az európai mérsékelt-övi 
csernozjomokból/mezőségi talajokból a földigiliszta populációk kiveszésének be nem látható 
negatív következményei lesznek a morzsás = optimális talajszerkezetre is. 
 
Személy szerint „Stefa” mutatta meg nekem Szekszárd-Görög’szót, amikor a tanulmányúti 
beszélgetések meg esti pohár-emelgetések során rájött az éghajlat- és vegetáció-történeti 
érdeklődésemre. Úgy különben: K-Zalától a Mátráig a legtöbb erdőtalaj-profil gödrébe “az 
erdész-kolléga urat” = engem szokott leküldeni helyszíni értékelésre a 14 fős szakmérnök-
hallgatói csoportból; ( még jó, hogy Firbás Oszkártól, meg Szodfridt Istvántól meg Járótól, 
meg magyar, orosz és német nyelvű szakirodalomból eleget szedtem össze korábban, és így 
nem égtem  -  Isten nyugosztalja  -  „Pántos elvtárs” okán ). 
 

 
  
„Stefa” kitűnő humorára vall pl., hogy amikor az egyik profilnál azt mondtam: én ezt 
legjobban fejre állva tudnám értelmezni, szólt, hogy „sebaj, erdész-kolléga, ha úgy jobban 
tudod értékelni, állj fejre, és úgy mondd”! --- Ugyanis a profilon egy barna erdőtalaj 
valamennyi alrétege, ill. rétege ( a klf. jelzésű „C”, „B” és „A” szintek ) éppen fordított 
sorrendben voltak rétegeződve, mint ahogy kell. Kb. 5 percnyi téblábolásom után  -  meg 
mert a többi 13 „nebulónak” még annyi sejtelme sem volt, mint nekem  -  mutatott rá, hogy 
egy szőlőhegy-birtok meredek letörésű pereme alatt vagyunk 3-4 m-rel, és a domboldalon a 
szőlő-sorok nem a rétegvonalakat, hanem a lejtvonalakat követik, így pár évtized tavaszi 
csapadékainak eróziója rétegenként lemosta a völgytalpra és ott fölhalmozta az egykor 
eredeti fekvésű és sorrendű szinteket, ill. alszinteket: a „Dobos-torta” abszolúte fejjel lefelé 
rétegeződve alakult ki újra, még a löszös-homok „C”-szintből = alapkőzetből is jutott le, itt 
már „takarónak”. Mindez arra volt bemutató példa, hogy az akár ép, akár csonkult barna 
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erdőtalajokon a szőlőt, gyümölcsöt csakis rétegvonal mentén szabad sorba ültetni, a sorok 
alatt a gyepet lehetőleg érintetlenül meghagyni, a sorközöket pedig vertikálisan 
elmozdítható féltengely-helyzetű, tehát a rézsűhöz igazodva föl nem bukó, le nem guruló 
erőgépekkel és a hasonló adottságú, mögéjük csatlakoztatható munkagépekkel ( 
talajművelők, permetezők, sötöbö ) kell művelni, amint ennek már kialakult gyakorlata volt  -  
ezt fotókon ott helyben be is mutatta  -  pl. Franciaországban. Lejtvonalas sorvezetés, 
talajművelés és a talajfelszín egészének tavasszal fedetlenül hagyása esetén évezredes 
talajgenézisek optimális termőképességű genetikai rétegeit/szintjeit és alrétegeit/alszintjeit 
akár egy-egy gyors hóolvadás vagy tavaszi eső eróziója is pár nap, sőt pár óra alatt 
lemoshatja a völgybe. A viszamaradó csonkult vagy csonka talaj, még inkább a denudálódott 
alapkőzet-felszín termőképessége pedig csak töredéke a megbolygatás előttinek és/vagy a 
szakszerűen kezeltnek/műveltnek.    
 
Na, most ennyi. 
Szeretettel gondol Rátok, meg Gödöllőre, meg Szekszárd-Görög’szóra: BöSö    
  
 


