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„Intéznivaló”, gond, vita, probléma adódott (szerencsére nem a mi közvetlen köreinkben), –

hogy a Nektek szóló János-napi levelet csak ma, éppen János, azaz Szent Iván napján írom, s 

még el is kell küldjük.         

Nem mintha nem lennének mondanivalóink, gondolkozni valóink. Az „Országos Bionap” 

alatt is tartottunk előadást a biodinamikus módszerről. Több száz látogató jött el az 

Agrártudományi Egyetem gyakorlógazdaságába, Babat-pusztára, a Nyitott Kertbe, Matthew 

Hayes kertészetébe. Közülük 40-50 fő hallgatta meg a biodinamikus témáról szóló előadást. 

Egy hasonlatot hallhattak: ahogyan az útonjárók, az evangélium szerint, elmentek a rablók-

megsebesítette vérző ember mellett, – vagy meg sem látták, vagy nem akarták látni, nem értek 

rá, vagy nem volt nekik fontos… és egyik sem segített rajta. Míg végül egy samaritánus szíve 

csak megesett a szenvedő, tehetetlen emberen, a vendégfogadóig elvitte, sebeibe bort és olajat 

öntött, s a további ápolását is kifizette. Bort adott, hogy fertőtlenítse a sebeket, és olajat, hogy 

támogassa a gyógyító erőket. Mi, biodinamikus gazdálkodók észrevesszük, hogy Föld-

anyánkat rablók bántják, tisztítjuk sebeit a permetező preparátumokkal és gyógyítjuk az oltott, 

preparált komposzttal, mint „olajjal”. Ez a merész hasonlat talán igaz is lehet? Milyen 

gyakran elmennek az emberek a sebesült természet jelenségei mellett! Nem érünk rá, nem 

kifizetődő a gyógyítás, sőt, még nekünk kell fizetnünk érte. 

Hogy megerősítsem gyógyító kedvünket, a virágokról szeretnék írni. Milyen csoda is így 

nyáron, hogy az eleven, nedves zöld fölött – idén a sok eső által olyan dúsan zöldell minden – 

mint zöld vízfelületen megjelennek a virágok csillagai. Hogyan lesz a száron az egy-két levél 

zöld lépcsője után a piros rózsa, a fehér-sárga margaréta vagy a hatágú, csillag alakú liliom? 

Való igaz, hogy a csillagvilág tükröződik a virágokban! De nem egyszerű tükör, hanem 

kozmikus törvények, élő, lélegző mozgásainak pirinyó mása minden virág. Nézzünk csak meg 

egy egyszerű kis gyomnövényt, egy sárga virágú, öt szirmú pimpót pl. Vagy egy szimpla, 

kissé bonyolultabb, ötszirmú, de sokporzójú rózsát. Itt, az asztal mellett, ahol írok, több ezer 

virággal nyílik egy „repanda” típusú, azaz talajtakaró rózsatő, – szegény, egy rúdra van kötve, 

hogy szét ne tapossák a kerti úton járó autók több méter hosszú vesszőit. A növények 

legtöbbje egyenes szárat nevel, összeköttetést hoz létre a sötét talaj és az ég, a Nap között. 

(Egy napraforgó, de sok más növény is követeti a látható Napot reggeltől estig lassú 

mozdulattal. A rajta növő levelek egy láthatatlan spirált követnek, nem akárhol bújnak elő a 

szárból, hanem, a fajnak megfelelően, egyszer a szár jobb, másszor a bal oldalán.  Így 

helyezkednek el a rózsa tüskéi is, ebben a spirálban. (Micsoda bozontos lenne a rózsa, ha 

levéllé fejlesztené minden tüskéjét! Már ebből is látszik visszatartott bősége, nemes 

mértéktartása ennek a királynői virágnak. A levelek növésének mintáját a kozmoszban is 

megtaláljuk. Ha a Földről tekintünk rá, a Napot hol jobbról, hol balról megközelítő Merkúr 

bolygó útját azonos arányokat mutatónak találjuk az egyes növény fejlődési vonalával. De 

mikor a fejlődés a virághoz közeledik, már készül a nagy eseményre a növény. A levelek 

kissebbednek, végül lapos tányért, csészeleveleket alkotnak, s itt jelenik meg a kitáruló öt 

szirom, mely most már a Vénusz vonalát követi, mégpedig itt öt felső és öt alsó együttállás 

után ér vissza az állatövben elfoglalt első helyére a bolygó, közben azonban nyolc év telik el. 

Mikor a virág szirma kibomlik, tárulása a Vénusz napkerülő útjának tágasságát mutatja. 

Néhány nap, néhány óra a kozmosz hosszú történéseinek a képe. És hány ezerszer, milliószor 

megismétlődve! 



Aki alaposabban olvasgatja a Vetési naptárt, az el 

tudja képzelni: Igen, minden növény a maga 

fajának megfelelően tükrözi a mennyeket. Csak 

vegyük észre, s ne menjünk el közömbösen e 

mellett a csoda mellet sem.  

A témát, ha kívánjátok, részletesebben is 

tárgyalhatjuk pl. Kranitz könyve alapján, ahonnan 

a rajzot is vettem.  

Így vígasztalva magunkat-magamat kívánom, 

hogy a nyarat jégesők és nagy viharok, szörnyű 

szárazságok nélkül is, jókedvű munkával 

töltsétek!  

 

                                                                                        
Az első évben a Vénusz szinódikus keringése alatt a felső 

együttállásból (1-3) csak a következő alsó együttállásig jut 

el (1-2). A következő évben a Nap az állatöv 3/5-ét járja be, 

míg újra fölső együttállásba kerül a Vénusszal. 

 

 

 

 

 

Hírek: 

- Az efézusi utazás a nyáron elmarad, de őszre, ha lesz elég jelentkező, 

megszervezzük. 

- Július 21.-től három éjszaka/négy napos természetszemléleti és biodin. 

gazdálkodási tanfolyam lesz Legénden. Az alapítványi ház használatáért 6000 Ft. 

fizetendő, hálózsákot kell hozni és magunknak kell főznünk.  

- Előaadás, sokféle gyakorlat és kirándulás tölti ki a napokat. Jelentkezés Mezei 

Ottónénál 1-2007867 . 
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