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Csete György – Dulánszky Jenő
ÖNVALLOMÁS

Csete György Kossuth-díjas építész 
önvallomásában Dulánszky Jenő stati-
kusmérnökkel közös munkáiról, küz-
delmekről, történelemről és érzelmek-
ről szól. A könyv a 2001-ben megjelent 
önvallomás bővített kiadása, kéziratok 
mellett rajzok és fotók gazdagítják. 

szerkesztő: Csete Örs 
kiadó: www.csete.info
megjelenés ideje: 2011
terjedelem:  144 oldal

KÖNYVAJÁNLÓ

Zentai Tünde
DRÁVASZÖG ÉS SZLAVÓNIA

A  Dél-Dunántúl festett templomai 
sorozat nyolcadik kötetében a kiváló 
néprajztudós, Zentai Tünde bemutat-
ja Drávaszögből Peterd, Garé, Tere-
hegy, Túrony, Szava, Harkány, Csarnó-
ta, Matty, Old, Szlavóniából Haraszti, 
Rétfalu és Kórógy templomát. Mű-
elemzés, levéltári dokumentumok és 
színes képek segítik az egyes épületek, 
hímes berendezések, a festő asztalo-
sok és a templomépítő közösségek 
megismerését. A kötet fotóit Deim 
Péter készítette.

kiadó: Pro Pannonia Kiadó Alapítvány
megjelenés ideje: 2012
terjedelem: 216 oldal

Kovács József
VÍZIMALMOK 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A kárpát-medencei vízimalmok magá-
val ragadó világát, múltját, mai való-
ságát mutatja be ez a könyv mintegy 
1400 település lisztőrlésre szolgáló 
vízi malmainak ismertetésével, vala-
mint több mint 400 illusztrációval: régi 
metszetekkel, archív felvételekkel, 
nap jainkban készült fényképekkel és 
vázlatrajzokkal.

kiadó: Romanika Kiadó
megjelenés ideje: 2012
terjedelem: 312 oldal
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Bicsok Zoltán – Orbán Zsolt
ISTEN SEGEDELMÉVEL 
UDVAROMAT MEGÉPÍTETTEM…

Erdély nagy kastélykönyve egyszerre 
építészet- és családtörténeti mono-
gráfia, az erdélyi épített örökség relik-
viáinak képes albuma, kivételes szak-
irodalmi forrásmunka és alapkönyv az 
erdélyi kulturális turizmushoz. A levél-
táros és történész szerzőpáros tízéves 
terep- és kutatómunkával tárta fel, és 
felvételekkel dokumentálta a 135 kas-
tély jelenlegi állapotát. A kötet tárgyal-
ja a legfontosabb nemesi családok 
történetét az erdélyi–magyarországi 
történelmi térben való megjelenésük, 
címük, rangjaik és kiváltságaik elnye-
rése, kiemelkedő személyiségeik, XX. 
századi sorsuk, illetve címerük heral-
dikai bemutatása alapján.Taglalja a 
birtok vagy jószág megszerzésének 
idejét és körülményeit, az építkezés 
fázisait, bemutatja az építtetőket, mű-
vé szeket és mestereket. Építészeti 
szempontok alapján ismerteti az 
épületet és a hozzá tartozó mellék-
épületeket, parkokat, az ingatlan 
sorsát az államosítást követően, illetve 
jelenlegi státusát és állapotát. A mel-
lékletek és a pontos térkép segít az 
olvasónak a kastélyok földrajzi helyé-
nek azonosításában.

kiadó: Gutenberg Kiadó, Csíkszereda
megjelenés:  2012
terjedelem:  640 oldal

Kemény Henrik
ÉLETEM A BÁBJÁTÉK, 
BÖLCSŐTŐL A SÍRIG
Egy vásári bábjátékos, 
komédiás önarcképe

„Rendhagyó napló életről és halálról, 
emlékezésről és fogva tartott álmokról, 
játékról és színházról, báburól és em-
berről. Mesék, történetek, álmok és 
vágyak… Átszövi mindet az idő poéti-
kus sokszínűsége. Emberi sorsok ikon-
jai rajzolódnak ki, ahogy a nyolcvan 
évétől távolodó Mester, a vásári mu-
tatványos Vitéz László-játékos napról 
napra mesél a benne megmaradt ké-
pekről.” Ezekkel a mondatokkal kezdő-
dik Kemény Henrik memoárja. 

Láposi Terka, a Vojtina bábszínház 
művészeti vezetője bő hat éven át 
jegyzetelte Kemény Henrik visszaem-
lékezéseit. A közös munka gyümölcse 
egy  gazdagon illusztrált, egyedi ter-
vezésű könyv, melynek megjelenését 
a mesélő már nem élhette meg.

kiadó: Korngut-Kemény Alapítvány
megjelent: 2012
terjedelem: 134 oldal

SOMLAI TIBOR
VOLT ÉS NINCS
Nagypolgári és arisztokrata enteriőrök 
1900-1945

Somlai Tibor belsőépítész új kötete a 
huszadik századi belsőépítészet irány-
zatait 1970-ig feldolgozó sorozat har-
madik darabja. A Tér és idő a két hábo-
rú közötti modern lakásbelsőket, a 
Távol és közel 1945 és 1970 közötti bel-
sőépítészeti irányzatokat mutatta be. 
Ez a kötet 1900-1945-ig dolgozza fel a 
nagypolgári és arisztokrata enteriőrö-
ket, szubjektív válogatásban. Ahogyan 
a választott cím is mutatja, a be mu-
tatott lakásbelsők kivétel nélkül örök-
re eltűntek, szépségüket csak korabe-
li fotók alapján ismerhetjük. A londoni 
Wallace collection, a párizsi Musée 
Jaquemart-André vagy a New York-i 
Frick Collectionhoz hasonló cso dála-
tos gyűjtemények Budapesten is vol-
tak,  de a háború és az utána követke-
ző hatvan év szocialista világa vég le-
gesen eltűntette a nagypolgárságot, 
otthonaikkal együtt. A szerző ezt a 
világot szeretné bemutatni, mielőtt 
még végleg szétszóródnak az ezekről 
készült felvételek, és már az a korosz-
tály sem lesz fellelhető, aki még, na-
gyon fiatalon ugyan, de mozgott, élt 
ezekben az enteriőrökben.

kiadó: Corvina
megjelenés ideje: 2012
terjedelem: 272 oldal
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