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NEM JÖTT BE AZ ÜVEGGYÁR,  
KÖLTÖZÜNK VIDÉKRE

IFJ. VARGA SÁNDOR TÍZ ÉVE MÉG A NAGY ÜZLETET TERVEZGETTE 
BUDAPESTEN, AMERIKAI BEFEKTETŐKKEL. EGY NAGY VÁLTÁS UTÁN MA 

SZENTGÁLRÓL LÁTJA EL TEJJEL AZ ÚJHULLÁMOS KÁVÉZÓKAT.
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„Pont olyan, mintha egy 
Tarr Béla-filmben lennénk” 
– mondja fotósunk, Aknay 
Csaba. Az autóban ülünk, és 
kanyargunk a Bakony domb-
jai között. Bármerre nézünk, 
köd, szürkeség, sár, tsz-épü-
letek és parkoló traktorok. 
Már csak egy kamera kellene, 
és jöhetne a hosszú beállítás 
fekete-fehérben. Torinói ló 
helyett mégis jön a tábla: Élő 
Bolygó Alapítvány, jobbra 
mutató nyíllal. Alig száz mé-
ter múlva egy gombnyomásra 
nyíló, zöld kapu előtt állunk.

Behajtunk, és a magyaros 
melankóliából rögtön a 90-es 
évek békés, délutáni sorozatá-
ba érkezünk. A házigazda, ifj. 
Varga Sándor fogad minket 
gumicsizmában, félrecsapott, 
szürke sapkában, négy felénk 
sprintelő kutyával. Vegytiszta 
Farm, ahol élünk-hangulat. 

Pont a reggeli borjúetetés 
közepén toppanunk be az Élő 
Bolygó Mintafarmra. Az istál-
ló két oldalán nagyjából tizen-
két kisborjú kapja a tejet, az 
egyik sarokban ketten etetik 
az egyetlen renitens példányt, 
aki nem véletlenül tűnik sok-
kal vékonyabbnak a többinél. 
„Gyengén született, pár napig 
aggódtunk érte, de most már 
megmarad” – mondja Sándor, 
majd elindulunk a házuk felé. 
Közben kiderül, hogy tíz évvel 

ezelőtt egyáltalán nem gon-
dolta volna, hogy reggel 9-kor 
a mindent átható borjúszag 
kellős közepén ad interjút 
a Forbes-nak egy istállóban.

A fővárosban élt, már ko-
rábban is vonzotta őt a vidék, 
de sokáig egészen más tervei 
voltak. HR-esként végzett, 
majd sikeres építési vállalko-
zó édesapjával és Kató And-
rással 2006-ban megalapítot-

ták a természethű borokkal 
foglalkozó, Terroir Club nevű 
borkereskedést. Ekkor talál-
kozott először biodinamikus 
borokkal, és szerinte egy-
szerűen jobbak voltak, mint 
a többi bor. 

Nagy terve azonban akkor 
még egy speciális palackgyár 
beindítása volt amerikai üzle-
ti partnerekkel. Évi 33 millió 
boros, likőrös és más típusú 

üveget gyártott volna. Komoly 
mennyiségnek hangzik, de 
Sándor szerint „ez túró, a ma-
gyar piacon eladtuk volna az 
összeset”. Elfogadták az üz-
leti tervet, 2008-ban kiment 
New Yorkba, hogy aláírja 
a szerződést, mire a befekte-
tők a válság miatt visszalép-
tek. Túl kockázatosnak ítélték 
az üzletet.

Egy film és a nagy 
váltás
A rákövetkező nyáron a Home 
című dokumentumfilm adta 
meg a végső lökést a nagy 
váltáshoz. A világban zajló 
mérhetetlen mennyiségű 
tömegtermelés és ennek 
a Földre gyakorolt hatása 
láttán másnap ment az SM 
a barátnőjének (azóta fele-
ségének), Szilvinek, költöz-
zenek vidékre. Sándor beírta 
a Google keresőjébe, hol van 
eladó földdarab az országban. 
A Veszprémtől alig húsz ki-
lométerre fekvő szentgáli te-
rületen víz és áram sem volt, 
csak sok fa és 56 hektárnyi 
műveletlen föld. 

Rögtön beleszerettek 
a nyugalomba, és ősszel szü-
lői segítséggel megvették 
a birtokot. Egyévnyi tervezés 
és felkészülés után 2011-ben 
már dolgoztak a tanyán, 
a család pedig Somlóra költö-
zött Takács Lajos borászhoz. 
Sándor onnan járt dolgozni 
Szentgálra. Két nyáron át egy 
jurtában laktak a birtok kö-
zepén, 2013 szeptemberében 
költöztek be abba a házba, 
ahol a ma is élnek.

Szilvi imád itt lenni. Annak 
különösen örül, hogy a gye-
rekek úgy nőnek fel, hogy 
látják, a növényt gondozni, az 
állatokat etetni kell, ha ételt 

szeretnének látni az asztalu-
kon. „A 8. kerületben nőttem 
fel, nekem ez elég nagy váltás 
volt. De jobb itt gyereket ne-
velni, mint az Astoria környé-
kén, és a jót nagyon könnyű 
megszokni” – mondja. Három 
gyerekük van, közülük ketten 
a veszprémi Waldorf-óvodába 
járnak.

A házban hatalmas közös-
ségi tér fogad. A földön játé-
kok, középen az egész házat 
befűtő kályha. „A hátsó szo-
bában alszik egy másfél éves” 
– suttogják. Miközben a kony-
hában készül a kávé, a zsúfolt 
könyvespolc előtt állok meg. 
Szolzsenyicin a kakukktojás, 
további szépirodalom helyett 
a Waldorf-iskolák irodalmát 
látom, és megtalálom a bio-
dinamizmus atyjának, Ru-
dolf Steinernek szinte összes 
művét, de előkerül rengeteg 
angol nyelvű könyv is a bio-
dinamikus gazdálkodásról. 
Sándor ezekből képzi magát. 
Miután már a boroknál meg-
fogták a biodinamikus mód-
szerek, nem volt kérdés, hogy 
a farmján is ezek alapján fog 
dolgozni.

„A biodinamikus munkába 
semmilyen vegyszerhaszná-
lata nem fér bele, és a farm-
nak élő organizmusként kell 
működnie – mondja Sándor, 
miközben kitölti a kávét. – 

Vannak mangalicáink és te-
heneink, szabadon mozoghat-
nak, és a farmon megtermett 
takarmányt eszik.” Fontos 
a körforgás, ezért az állatok 
trágyáját is felhasználják. 
„Amikor először azt olvas-

tam, hogy tehénszarvba kell 
trágyát tölteni, majd ezt elás-
ni, kicsit furcsálltam.” Aztán 
kipróbálta, és tényleg műkö-
dött, két-három év alatt kez-
dett átalakulni a talaj, sokkal 
termékenyebb lett tőle a föld. 

Azóta Sándor a farm min-
den területén alkalmazza az 
egyáltalán nem hétköznapi 
módszereket. Sikerrel – ter-
mékeikre van igény a piacon. 
„Kérsz bele tejet?” – kérdezi, 
mikor elém teszi a kávét, majd 
mellékesen megjegyzi, hogy 
ugyanezt a tejet kapnánk az 
Espresso Embassyben, a Fe-
ketében és még néhány másik 
budapesti újhullámos kávé-
zóban.

„Az Élő Bolygósok? Őrül-
tek. A szó legjobb értelmé-
ben” – ezt már Nemesvölgyi 
Attila, a pozsonyi úti Babka 
Étterem tulajdonosa mondja, 
de több általunk megkérde-
zett vendéglátós is hasonló 
véleményen volt. Szerintük 
példaértékű, ami a farmon 
történik, mert az országban 
összesen csak 12 gazdaságban 
dolgoznak ilyen elvek mentén. 
A minőség kiemelkedő, de 
kiderült az is, hogy a termé-
keik ára az átlagnál legalább 
10–15 százalékkal magasabb. 
Az Élő Bolygóban vág disznót 
a csopaki Márga Bisztró, de 
vittek már marhahúst Buda-

pestre a Csalogány26-ba is, 
és a Borkonyhába is rendsze-
resen szállítanak. A Márga 
séfje nemrég kóstolt tőlük egy 
hátszínt, azt mondta, ebből 
nyárra legszívesebben egy 
tonnával rendelne.

Ha bejött volna az 
üveggyár, Sándor va-
lószínűleg nem a tehé-
nistálló közepén szórná 
vasvillával a szénát a te-
henek elé, mint most. 
Mégsem bánja: „Ülnék 
egy drága kocsiban, és 
valószínűleg nem a bio-

dinamika járna a fejemben.” 
Ma úgy érzi, számukra az 
egyetlen út, ha továbbra is 
a biodinamikus munkában 
gondolkodnak több manga-
licával, több marhával, és 
hoznának melléjük még csir-
kéket, nyulakat és birkákat 
is. Idén nyáron szeretnének 
beindítani egy közösségi gaz-
daságot is. 

„Ha ötven család befizet 
heti 5–10 ezer forintot, egy 
hektáron lehetne termelni 
annyi zöldséget és gyümöl-
csöt, amennyire szükségük 
van. Mindenki kapna hetente 
egy kosarat abból, ami éppen 
termett – számol Sándor. – 
Ez nem olyan, mint egy bolt, 
hogy válogatsz, hanem azt 
kapod, ami éppen terem. De 
legalább nem műtrágyázott 
szemetet eszel.” Sándort igen 
bosszantja az élelmiszeripar 
logikája, az üzleti megközelí-
tés, a tömegtermelés, a műt-
rágya és a vegyszerek végte-
len használata. Feleségével 
hisznek abban, hogy az ő és 
más gazdaságok példája válto-
zást indíthat el. „Ha egy tóba 
beledobsz egy követ, kicsit 
fodrozza a vizet. Ha sok követ 
beledobtok, az már képes hul-
lámokat is elindítani.” Ezért is 
csinálják.   

A szerző a welovebalaton.hu 
főszerkesztője.

AZ EGÉSZ BIZNISZ 
AKKOR FORDULT 
NAGYON KOMOLYRA, 
AMIKOR VALAKI RÁJUK 
BÍZOTT EGY EGÉSZ 
KOSÁR RIBIZLIT.


