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Otthonos antikváriumok
AhoI az újgazdag és az egletemista k otthon érzi magát

.

A régi könyvek beszélnek

Mi a közö§ a kisPeEl diákokrulaban és €yet€mistákbd,
mint a bdeketési l€h€tódget
k€í€ső,tj8azdasokbani
Az,

nindkél.§opoít t gjaii"l
lalákozhaturk az anükiddu-

fiogy

tnokat iáÍl€- A no§t megiel€n!

kiadások áráDak töredékéért
kapbató kótel€!ó oh€§mlinyokat, r€latnint a több §árezíe§

értdl{ met§r€tek€t

€§

köíyírÉ,

8iségeket eg}€ánt megtalálhatiuk a haszíátkön},v,kereskedéskPolcaiD, Peí§re igén}e
ilklől fiista ho8y tnelyik iidetben érd€ne§ keiesniink a vágyott Portékár

F
r

éneismedkt.d.núl eaeteúbta

kjl€nd

fraiekmű fuek,

IődikMilorad ParicKúÁl szóáí c1"
mű rcgénye után, anikol b€léPünk
a sz€nt hMn kön]loü a szóqr Án

tikvíriuma noű údétbé,Bái

sFö póa

á

q/,e€{drDl/€lóó
gát,

!z

szónheló,

a: albáh n)ÉhúPé!ón lÓtetlg

lóbbek köótt alnak köho$ á bohi kjnálat ösz

§káütásakor elsősorb a mmy-

nyiségre és M okgjságra fi8yehek,
Polcokoli, mÉÉ, |gy a nost ne8ielenl kön}Tek ko
sem tíYozik üls kezrel az irú oNarábbi kiadá§aihoz olykor áz új árálak t €dlé§lért is ho!ájüt}at
§ó, A klnálál bősé8es, !áad.isulol
.só is. ve itt Moldya-útikön}ry háolvasó. Mjn.lemel]ett ü Urtt aukíonsáklt, és a hetvenesí}oloa- ciói is isen néPszerűek - olykor
las években mesjelent maryar tóbb millión n fekúgik e8yagy
széPireddmt §em kJndlja sokkal kúlón]ege§.bb étel árá. A le8utób_
d!ágábban @ ület. Azonban a bi á.veré§en példád río,t nJ
len Példdny

me§tenníivébó]

si!6

eg},et_

a

ü

,,hétkö?napi" v€rőkől elrjí, €m€,
leti Ésren mái egé§ren mál lúíPfo8ad: a lalakon r9fornkon ,n€bzetek ló8nak, a Polcokon ré8i kön}ry-

ritkasá8ok sEtoznak, és Pán.élszekény reiii a legb€Nesebb kin,
seket.
szőn},i Anlikvá.iuna
ugyank ^
azon kön)íker€skedé§ek
közé lartozik Me]y_ek e élték§

^

(frli

&drli a,tdra a2 ánttl§Éíiuí,
tulajdolo§a l992_b.n, ú Álámi
KóDatiegtó vá]]üt tii iőnél k€_
meg

|á§itd

az

bo]lja,

üdéet, amely dóla

a legisnfrtebb ót hsmá]tkónPt.*",k€ae. m* ni,aotte fet .o,

-

tóbbek között á !ánchidnak á
ne8%lósl ttól sokban eli&ó lál,
ván}teoét ábrázoló, l8]]E_a§ an_
8ol lito8ráfia va8y Bir.tel,Jl.i,

A hei kony,addók íendaői
ho§sni &ek óta lenrtszetkn 6lbúk}an a ltonteru§ An,
tihdrium é§ Au}.ió§ Hár, amely holnap délúiin ót óni kerdettel
immáí 5& aulcióját rendezi ,!€ z Ect cily c€nleóen (v., Baj
úr l2.). ú. Áhdnli
NeMti ideá Má
íÁy
g)ilo-/J8
kö/elele d7 fia]il e,,íoduI. koF7á[áb"i - mu, d
^1lins?kl
Lé8ddJ'l'áJ9úg!á1 1898 ban m€elelt kötetév€l jDül, és
linqly Mihól,
protesláN e$iáz lijrténete című
^!
a majdnem ölgiz táeles au}ció§ li§ta, anely Bz,
tolrlu§áEl áru] ^Mg|aúo
úttá is na8ábd íogla] ne'hány sp&iák ö$ká]]ításl, A bolása
tol, a gene.]ógia, heraküla temlikáját, a kérintokát, aplónyon,
Efványokdl. d oBosi, váddVJi;kon}vekel, a Va§fu olvi8 váí
mwei $ \ msd ,olozlot, J ]Vagyú'] öneneil üelBjaÁrl ku
lön i§ kjeneli a klta]ógus, aho8yan a lo\óilatokat, kala]ó8úsokal,
á gyemek_ és ifúsá8i kón}aeket b. lg&i .sen€€
á J9& téte], á
Tírcki§.he únd un8ú§.h€ chloniú, afiely a tóút elleni hjbo_

ponékár

vá§árolta

l546-os Rudimelta csmo8Bphi_
cájámk egyik példán}E volt a
"slá
8er", amel)Tek kikililiási ára kökl
féln [ió fori vok, és vé8in en
nek tóbb9óróséén viltdte haza á
bú§zke vevő. Az úzlel áprili§ végén
íneglend€Zendó árveléséíi§ sze_
r€pelnek najd kúlón]eges§ég€k

között

tálcájú rét€gn€k, va]amint a r*i,
ségekle ldg,vó ín,yenceklek é§ a
jóv.de]nBzőb€íektetést
áhító ilr,
let€nbúeknek eg}"nint kínlilná}

inak íel§zámolágkol

l0íó lltNt

flOitítus Jínl§lilutt |Uícóll.

dlt"mán}t keíesó, vatoiyabb

ye§ebb €mbÉrt fos]al&oáató

nínd€n k Pháó

'

njlat, illetv€

küónbóá

írja l€, Eíed.tiI€ ha!,an_
ránet§zel taíozik a Niirnbe€b€n
l6ó]-bú megie]ent kóryryhöz, a holnaPi aukifu kalaPics ald kerúló pádáíyban hu§zonhat táblá t lá]ható.
a

hely§zin€ket

négy táb]ála nyomott ]71

!6 rlMl

ll0 magyar városábrázolásal il
lusztráh, l73] es kötete,
E8)/ hiddal odéblj, a Kiivin tél
köze]ébo található lónyái Antik
r"áriu,n gintén e8yedi hú8ulatta1
váJja a látogatót, A vá§jrlót leával,
kávévál ldníj&, é§ jó nébány kú
1ónleg6ségre á}ndhát

d, ál.j

ú.el

mesfu !égi8bijngégi á pol.okát,
Gyernekkorunt l€8kedv*bb ú&
sekón}Teit va8/ éppen á]bán nyel
!{ Petó6 köielet e8yaránt táliilhá
iuík á Polcokoí, Á, iulet előjeFy,

rsekel is

felveaz. !íadásol á
LónFibán hnehe i§ 1ehet !áJárolni.
vinl gdlaúlt
iJlajdó-

nos egyike elnondja,
fudatosán rö,
'hrc. ^nég|

aía, hogy batátsásos 1€
hirnqet az ati8
kél §e n}]lon úzlel, Báí lekik h
rekednek

köÉvel

sNuen

\,Jg4i erieIcs_,Ésll$!.B& q9arullját így!
polcokon bön8ésne is kilsekre
á}.óat nálDk a úisá ó.
ne8kéldezijt a tu]ajdonost,
^mikor
mit
kel nem aukciókon

kdesnek a vevők l€inkább,
l€li: e8y kjs boldo8ságot,

nind8 kapható.
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azt

ha iizleten

kéílváltoÁ is, nikéPpfi egyébl6] §zólhátnánák

fe,

az !á]ük

ni

ú &tikvá

numok, anelyek a nüvelődés kis
9igeteikénr vlir;ák, hogy a nagr,álosi iyü6gésbó]] betéljen hozájuk
a kolnjrája é§ kikaPcsoIódásn váró

