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H Í R E K
Az Ekvilibrium Könyvkiadó jelentette meg aNDrÁS-
FalVy BErTalaN: a DuNa MENTE NÉpÉNEK 
ÁrTÉrI gaZDÁlKoDÁSa című könyvét. „A Duna 
mente egykori ártéri gazdálkodása a természettel való 
együttműködést jelentette és ez megkülönböztetett jólétet 
és műveltséget teremtett, bizonyítván azt, hogy az emberi 
civilizáció nemcsak rombolni, hanem építeni, védeni és 
gazdagítani is tudja a természet sokszínűségét, a biodiverzi-
tást. A XVIII. század végén megkezdett vízrendezések nem 
az árterületen élő nép, hanem a nagybirtokosok, kalmárok, 
és a bécsi udvar érdekeit szolgálták. A történelem elhall-
gatja azt, hogy az egykor vízjárta területek szántófölddé 
való átalakításáért népünk súlyos árat fizetett és összesség-
ében máig folyamatosan fizet és fizetni is fog, ha nem ta-
nulunk e részletesen feltárt  múltból. A múltból csak akkor 
tanulhatunk jelenünk és jövőnk építésére, alakítására, ha 
azt lehetőségünk szerint teljes valóságában megismertük. 
E táj nép- és tájtörténetére vonatkozó fellelhető régi és mai 
iratok, térképek, megfigyelések és emlékezések összegyűj-
tésével, egybevetésével készült ez a  könyv – az ellentmon-
dásokat nem elhallgatva. Éppen ezért alkalmas lehet arra, 
hogy segítse a természeti környezet védelmét, a terület 
egykori  gazdálkodása tapasztalatainak felhasználását – éle-
tünk és megmaradásunk biztosításában.” Andrásfalvy 
Bertalan

Folytatódik a cSüTörTöKI ISKola előadássoroza-
ta a MÉSZ székházában (Bp. VIII. Ötpacsirta u. 2.) A 
nyitószeminárium a tanyák helyzetével foglalkozott. „Az 
Alföldnek a természetes környezeti feltételekhez leginkább 
alkalmazkodott településformája a tanya. Ezek a telepü-
lési szórványok viszonylag távol helyezkednek el az inten-
zívebben használt és ,,művibb,, települési belterületektől. 
A természetes környezethez való közelségük, valamint az 
integrációs kényszer is ebből fakad. A távolságuk fizikailag 
is, mentálisan is mérhető. Titokzatosságukat, különlegessé-
güket ezek a sokféleképpen mérhető és eltérő mértékű 
távolságok okozzák. Történetük során sosem volt könnyű 
a normális,, közigazgatásba való beillesztésük, és ma, a 21. 
századi magyar jogrend sem tudja egyértelműen megfo-
galmazni, hogy mi is a tanya mint települési forma, mint 
élettér…” Dr. Ónodi Gábor. A faluszemináriumot az Épí-
tész Továbbképző Kht. akkreditálta; jelentkezés: http://
www.epitesztovabbkepzo.hu/program/id/67.

Egy ÉlET a SZEllEMÉrT címen Thomas Meyer 
be vezetőjével és szerkesztésében, az Arkánum Szellemi 
Iskola Könyvtára 17. köteteként megjelent dr. Ehrenreid 
Pfeiffer (1899–1961) önéletrajzi írásait, a táplálkozásra, a 
vér éterizációjára, kristályosítási kutatásaira, Krisztus lé-
nyének megismerésére vonatkozó tanulmányait és levele-
zéseit tartalmazó könyv. A szellemtudomány szempont-
jából jelentős újabb magyar nyelvű fordításkötet Ispánkon 
és a Szabad Gondolatok Házában kapható.

A MaKoVEcZ IMrE tervezte kolozsvári református 
templom építése befejezéséhez közeledik, jövő év májusá-
ra tervezik átadását. Az építkezést irányító Müller Csaba 
felvételein a már kész tornyok és belső berendezés látható.


