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Ezúton értesítjük mindazokat, akik megrendelték, elõfizették
Kós Károly lovakról szóló könyvének hasonmás kiadását, hogy
anyagi okok miatt – a kiadó semmilyen remélt támogatást
nem kapott meg – a könyvet 2005 Karácsonya helyett 2006
elsõ harmadában tudjuk kinyomtatni.

A kolozsvári MÛVELÕDÉS megjelentette a folyóiratban részle-
tekben már közzétett Debreczeni Lászlóitineráriumot, azaz 1928
és 1944 között az erdélyi református egyház számára végzett
felmérési munkáinak pontos naplóját. A feljegyzéseket Szatmári
László nagyon részletes tanulmánya (Debreczeni László, Erdély
vándorgrafikusa) vezeti be. A kötetet a felmérési rajzok soka-
sága illusztrálja. Ugyanitt és ugyancsak Szatmári László gondo-
zásában jelent meg Makoldy József építész 1920-as, erdélyi
mûemlékeket bemutató, 50 rajzot tartalmazó albumának új ki-
adása. Debreczeni és Makoldy folytatói annak a hagyománynak,
amelyet Huszka József és kortársai kezdtek a népi mûemlékek
mûvészi színvonalú ábrázolásokkal kísért felméréseivel és a
századfordulón Medgyaszay István, Kós Károly, Wigand Ede,
Sváb Gyula és mások vittek tovább.

Makoldy J.: a százerkedi templomerõd; Debreczeni L.: a kövesdi templom
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Idén töltötte be nyolcvanadik évét FREI OTTO, a huszadik szá-
zadi épületszerkezeti gondolkodás megújítója, a természetben
található konstruktív erõk mérnöki alkalmazasának mestere.
Alkotó tevékenységének fõ területei a sátor-, háló-, pneumatikus,
függesztett, mozgatható és héjszerkezetek, az energiatakarékos
és környezettudatos építkezés.

Az Ars Topia Alapítvány (Budapest), a Csíki Természetvédõ és
Természetjáró Egyesület (Csíkszereda) és a B.K.L. Kiadó (Szom-
bathely) kiadásában megjelent a SZÉKELYFÖLDI FÜRDÕK,
GYÓGYHELYEK címû könyv. Több mint száz egykor használt
fürdõt, forráshelyet, gyógyhelyet vesz számba, mutat be képek-
kel, beszámol történetükrõl és mai állapotukról. A könyv elsõ
részében több szerzõ tollából olvashatunk tanulmányokat Szé-
kelyföld ásványvizeinek jelentõségérõl, megõrzésük fontossá-
gáról. A könyv kapható a könyvesboltokban, megvásárolható
az Ars Topia Alapítvány és a Pagony Táj-és Kertépítész Iroda
székhelyén, valamint az Artbureau Kft-nél, a könyvesboltinál
kedvezõbb áron, 3200 forintért (+ postaköltség)

Järnában elhunyt ARNE KLINGBORG, az ottani antropozófus
központ szellemi vezetõje, számos építészeti és mûvészeti könyv
szerzõje, az Asmussen építésziroda tevékenysége számára is
meghatározó jelentõségû személyiség.

A régi-új MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZET idei ötödik és hatodik
számának mellékletében közli az Építészet és tudomány cím-
mel novemberben rendezett konferenciájának figyelemre-
méltó tanulmányait

Medina, a mecset udvarát lefedõ mobil árnyékvetõ ernyõk
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Makovecz Imre: a vargyasi református templom (Papp Tamás felvételei)


