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Könyvünkben az 1924 pünkösdjén Keyserlingk grófék birtokán megtartott 

mezőgazdasági tanfolyam résztvevőinek visszaemlékezései olvashatóak. Ilyet eddig 
még soha sehol nem éltek át. Ez a tanfolyam hívta életre a biodinamikus 
mezőgazdaságot. Mintegy százharmincan vettek részt, közöttük hatvan mezőgazda. 
Még euritmisták is érkeztek Dornachból. Az élénk beszélgetések arról a hatalmas 
érdeklődésről tanúskodnak, amely a résztvevőkben a téma iránt élt. Rudolf Steiner 
bevezető beszédében a következőket mondta: 

„Mély elégedettséggel tölt el az a tény, hogy a mezőgazdasági kurzust éppen itt, 
Keyserlingk gróf és grófné házában tarthatjuk meg. Korábbi látogatásaimból tudom, 
hogy itt Koberwitzben csodálatos a légkör, elsősorban a szellemi-lelki légkörre 
gondolok. Éppen az itt élő szellemi-lelki légkör a legszebb előfeltétele annak, amit a 
tanfolyam során el kell mondani.” 

Az egyik legérdekesebb rész azoknak a visszaemlékezése – a szobalányt is 
beleértve –, akik ez idő alatt közelebbi ismeretségbe kerülhettek a hétköznapi Rudolf 
Steinerrel. Rajtuk keresztül az olvasó is jobban megismerheti Rudolf Steiner 
csodálatos, egyedülálló lényét és hatalmas munkabírását. 

 Koberwitzben sor került két klasse ismétlő órára is. Ennek tartalma eddig 
ismeretlen volt. Nemrégen találtak rá Lili Kolisko erről készült gyorsírásos 
feljegyzéseire. Ez szorosan kapcsolódik Koberwitzhez és az ottani légkörhöz – ami 
olyan volt, hogy Rudolf Steiner méltónak találta klasse óra megtartására –, ezért 
szövegét a függelékben közöljük. 
Koberwitz fontosságát jelzi az is, hogy itt kapta Rudolf Steiner Helmuth von Moltke 
utolsó post mortem közlését. Ez szintén olvasható lesz a függelékben. 
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