NEGYVENNEGYEDIK KÖRLEVÉL
A BIODINAMIKUS EGYESÜLET TAGJAIHOZ ÉS BARÁTAIHOZ

Kedves Tagtársaink!
Meghalt korunk különös adottságú természettudósa, az örök „parasztasszony”,
Maria Thun, március 9-én, 90 éves korában.
Maria Thun nekünk, magyaroknak különösen sokat segített, a naptár fordításának előkészítésében
és egyébként is, pl. a nyereségéből a mi mozgalmunk támogatására szánt egy kis részt minden
évben. Ezt 1984 óta minden évben megköszönhettük neki. Körülbelül akkor, 1984-ben járt ugyanis
Magyarországon először, az újszülött Biokultúra klubban tartott előadást, amit nekem szabadott
tolmácsolnom. Az akkori, még nem oly megbízható eredményekről, és a megkezdett vizsgálatokról,
felmerülő kérdésekről szólt, melyek a Hold állásának hatását mutatták a talajművelésre, vetésre,
gyökeres növények megeredésére. Új volt – a régi hagyományos holdnaptárokkal szemben - hogy
már bizonyítva volt: a Hold az állatövi képek égi területének arányában sugározza ide hozzánk a
kozmikus erőket (azaz nem egyforma, 30 fokos körcikkek területéről árad le kertjeinkbe a hatása).
Az eredmények Nyugat-Európában is nagyon újnak tűntek, hivatalosan pedig egyszerűen
babonának lett kimondva főleg itt, a mi keleti tájainkon. Az első naptár-fordítások címlapján még
ez állt: „a klubtagok belső munkájához ajánlott anyag.” Nem tudok róla, hogy kis hazánkban sokan
kísérleteztek, kutattak volna, de a lassan fellendülő biokultúra mozgalomban sokan keresték az
anyagot. Hamarosan meg is jelentettük, még csak a magyarázatok nélküli naptár részt.
Később is tolmácsoltam még más találkozókon is Maria Thun asszony szavait, pl. Ács Éváék nagy
tanfolyamán Mezőföldén ….
Öreg, többszáz éves, a család által használt falusi házában is vendégül látott, Hans Heinze, német
biodinamikus kutató vitt el hozzá 1985-ben (amely vendégségből legjobban az ebédre feltálalt
pisztráng-pecsenyés tálra emlékszem, olyat még nem láttam, veteményest, méhészetet már igen.
Utoljára a szokásos téli, dornachi Mezőgazdasági napokon láttam, négy évvel ezelőtt Thun
asszonyt. A német – svájci fiatalság annyira szerette hallgatni szavát, hogy a 800 fős nagyteremben
(abban a fél órában: tűzrend!!!) még a lépcsőkön is ültek. Utolsó ideig vitázott kutatási témákról és
tanította fáradhatatlanul a parasztasszonyok egyesületeiben a naptár használatát, az elemi lények
védelmét.. Naptárának 50. évfolyamát olvashatjuk ebben az évben. Maria Thun asszony is ebben az
50. évben, miután elnyerte indiai híveinek nagy kitüntetését, megnyugodhatott: mint az Ószövetség
hívei, akik az ötvenedik, a hálaadás évében a szántókat ugarolták, hálát adva az elmúlt, s a
következő 49 évért, s a rabszolgákat felszabadították. Mi is reméljük, hogy nem átlagos
természetlátásának, hihetetlen áttekintő képességének és kitartásának eredményeit hálánk jeléül
további jó munkára tudjuk használni.
Szeretettel hoztam fel emlékeim közül Budapesten, 2012. márc. 10.-én

Mezei Klári néni
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a Biodinamikus Közhasznú Egyesület
2012. évi közgyűlésére
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