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kuriózumokban is bõvelkedõ visszaemlékezései
írott és hanganyag formájában egyaránt. Ezek-
bõl tárul fel elõttünk emberi habitusa, vallásos
hite, zeneszeretete. A szemtanú hitelességével
megírt életrajz mellett olvashatunk tudományos
munkásságáról, oktatói tevékenységérõl. Megis-
merkedhetünk az Izotóplaboratórium történeté-
vel is, amelyet a hazai izotóptermelés és -forgal-
mazás terén elért addigi munkássága elismerése-
ként építettek éppen Debrecenben.

A rendkívül olvasmányos, de a szakmai elvá-
rásoknak is a legmesszemenõbben megfelelõ
tanulmányokat igényes bibliográfia egészíti ki.
A céltudatos böngészés megkönnyítésére, az el-
igazodás elõsegítése érdekében bõséges, külsõ
és belsõ csatolókkal gazdagon ellátott kronoló-
gia, valamint gondosan tagolt mutatók (indexek)
állnak az olvasó rendelkezésére.

A multimédiás kiadvány hipertext csatolók-
kal html-ben szerkesztett dokumentumokból ké-
szült, amelyek böngészõprogrammal olvashatók,
nézhetõk és hallgathatók.

A CD felelõs kiadója Fonyó Istvánné, a BME
OMIKK fõigazgatója, sorozatszerkesztõje
Stubnya György fõigazgató-helyettes, fõszerkesz-
tõje dr. Horváth Péter, felelõs szerkesztõje

Árvayné dr. Kucsera Judit, technikai szerkesztõ-
je Tóth Imre, a videoanyagokat Huszár János
készítette. A tanulmányokat a Debreceni Egye-
tem Fizikai Kémiai Tanszékéhez kötõdõ oktatók
és munkatársak (dr. Csongor Józsefné, dr. Kó-
nya József, dr. M. Nagy Noémi, dr. Nagy Jó-
zsef, dr. Szalay Tibor) írták. A szakmai igényes-
séget a két szaklektor, dr. Bazsa György és dr.
Bartha László neve szavatolja.

A kiadvány megrendelhetõ vagy megvásárol-
ható az alábbi címen:

BME OMIKK
Értékesítési és Marketing Csoport
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5–7.
tel: 457-5354, tel./fax: 457-5356
e-mail: ertek@info.omikk.bme.hu
Ára: 3250,-Ft + postaköltség (iskoláknak és

könyvtáraknak 10% kedvezmény).
Árvayné dr. Kucsera Judit

(BME OMIKK)

Egy régi könyvsiker
újraszületése

A százéves jubileumát ünneplõ Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár (FSZEK) és a Kossuth Kiadó
együttmûködésének eredményeképpen megjelent
Hunfalvy János Budapest és környéke… címû,
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Rohbock Alajos acélmetszeteivel 1859-ben
nyomtatott mûvének hasonmás kiadása.

Hunfalvy Jánost (1820–1888) elsõsorban föld-
rajztudósként tartják számon a lexikonok, de a
történelemtudomány, a néprajz és a statisztika
terén is jelentõs életmûvet hagyott hátra. Sokol-
dalú felkészültsége a tudományos ismeretek ter-
jesztéséhez szükséges nyelvi-irodalmi képessé-
gekkel társult. Neki köszönhetjük a teljes törté-
nelmi Magyarországot elsõként bemutató képes-
könyv-sorozatot, a Magyarország és Erdély ere-
deti képekben címû nagy sikerû kiadványt. A
XIX. századi illusztrált topográfiai irodalom ma
is forrásértékû fõmûve 1856 és 1864 között je-
lent meg eredetileg füzetes folytatásokban, né-
met és magyar változatban.

1859-ben Pesten a Lauffer és Stolp cég külön
kiadványként jelentette meg a fõvárosra és a kör-
nyezõ településekre vonatkozó részeket. A teljes
cím így hangzott: Budapest és környéke. Eredeti
képekben, rajzolta Rohbock Alajos, aczélba
metszették korunk legjelesebb mûvészei. A tör-
ténelmi és helyirati szöveget írta Hunfalvy János
M. T. Ak. L. tag. Pest 1859.

A könyv ismerteti a testvérvárosok történetét,
majd részletesen bemutatja a XIX. század köze-
pének Pest-Budáját. Körbevezeti az olvasót a
város fontosabb közterein, ismerteti nevezetes
épületeit, intézményeit. Kirándulásokat tesz Fótra,
Gödöllõre, Csepelre, Szentendrére, Promontorra
(Budafokra) és Tétényre, tehát e könyv a késõbb

Budapesthez csatolt egy-
kori községek és a tá-
gabb agglomeráció tele-
püléseinek múltja iránt
érdeklõdõk számára is
ajánlható olvasmány.

A pest-budai város-
képnek a kötetben még
az európai nagyvárossá
fejlõdés elõtti, inkább a
klasszicizmus korában
kialakult, ma már alig
ismert arculata tükrözõ-
dik. A Gellérthegyen
még szõlõt szüretelnek,
az Erzsébet híd helyén
még piaci sátrak és Du-
na-vizes kordék állnak.
Mindezt a könyvet il-
lusztráló, döntõen Lud-

wig Rohbock rajzai nyomán készült acélmetsze-
tek segítenek hitelesen felidézni. (E nyomatok
évtizedek óta az antikváriumok keresett darabjai
– a megmaradt eredeti Hunfalvy–Rohbock köte-
tek pedig emiatt a könyvtári fosztogatók állandó
célpontjai.)

Az eredeti könyvek ma már könyvpiaci ritka-
ságok. A háromkötetes országleírás reprintje a
nyolcvanas évek közepén jelent meg. Az egykö-
tetes Budapest és környéke azonban eddig nem
látott újra napvilágot. A hasonmás jellegû kiad-
vány nemcsak az érdekes régi olvasmányokat,
hanem a szép könyveket önmagukért kedvelõk
számára is becses lehet.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár régóta
igyekszik elõsegíteni a tartalmilag és esztétikai-
lag értékes, a kutatók, érdeklõdõk által gyakran
forgatott, de ritkaságuk, muzeális jellegük miatt
védelemre szoruló könyvek újrakiadását vagy
elektronikus hordozón történõ publikációját. Bél
Mátyás, Vályi András, Fényes Elek országleíró
mûveinek újrakiadása, digitalizálása után öröm-
mel mûködtek együtt a Kossuth Kiadóval ab-
ban, hogy ez a jeles mû sokak könyvespolcára
felkerülhessen.
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