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AP ytheas K iadó  és  
Nyom da  ez évi 
k ö n y v k a ta ló g u sá 

ban ismét szép és érdekes 
könyvek reprint kiadásai
ról ad számot.

A kiadandó műveket a 
kiadó azon célkitűzésének 
m egfelelően választja ki, 
hogy azok minél több té
makört fedjenek le, minél 
többféle em ber számára 
válhassanak em lékezetes
sé. Ennek jegyében adtak 
ki több jogtudományi té
makörű munkát.

A jogi témájú reprint ki
adások közül a legpatiná
sabb. W erbőczy István 
Tripartitum a  (Opus Tri- 
partitum Iuris Consu- 
etudinarii Inclyti Regni 
Hungáriáé). Ennek 1617- 
es, Lőcsén nyomtatott, két
nyelvű kiadásának facsimi
léjét ajánlja a kiadó.

Egy ugyancsak igen je
lentős munkát, C sem egi 
K ároly B üntetőtörvény
könyv című művét is meg
jelentette a Pytheas. Ez az 
alkotás nemcsak az 1878. 
évi V. törvényt, hanem an
nak teljes anyaggyűjtemé
nyét is tartalmazza. Az elő
ző két mű díszkiadásaihoz 
a kiadó egy ajándékkal, 
egy könyvérdekességgel 
kedveskedik: D octor
Deatus: A M agyar Bünte
tőtörvénykönyv  versekben 
című munkájával.

Büntetőjogi, büntetőjog
történeti szempontból üd
vözlendő, hogy a kiadó 
F ayer László  négykötetes 
Büntetőjogi javaslatok  c í
mű munkáját eredeti for
májában ismét elérhetővé 
teszi az érdeklődők számá
ra. A z anyaggyűjtemény 
nemcsak az 1843-as javas
lat szövegét tartalmazza, 
hanem az ahhoz kapcsoló
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dó szinte minden fellelhet dokumentumot is. A mű 
Dr. M ezey Barna előszavával jelent meg.

A Pallas Rt. által 1898-ban nyomatott hatköte
tes M agyar Jogi Lexikon, amelyet Dr. M árkus 
L ászló  szerkesztett, szolgált annak új facsim ile

kiadása alapjául. A 
Pytheas ezt a munkát most 
ugyancsak az érdeklődők 
e lé  tárja.

A Jogi ismétlőkönyvek  
kis füzetei ha eredeti fel
adatukat, nevezetesen a 
vizsga előtti felkészítést 
már nem is tudják betölte
ni, annál inkább értéket je
lentenek az olvasók számá
ra. A jog legfontosabb te
rületeinek ismereteit fog
lalja kérdések és feleletek 
formájában, tizennégy kö
tetben össze , kezdve a 
gaiusi Institutióktól, az 
egyházi jogon keresztül, 
egészen a magyar büntető
jogig-

A kiadó kétféle kötés
módban készíti könyveit: 
az alapkivitel egységes  
grafikai arculattal, régi per
gamen hatású fóliázott ke
ménytáblás papírkötésben 
jelenik meg, míg az exklu
zív kiadás bőrkötésben, a 
korabeli technikával kézzel 
bordára fűzve, a kornak 
m egfelelő bronz vagy ezüst 
csattal illetve verettel ké
szül. Lehetőség van a 
könyvek megszem élyesíté
sére, cégszöveg elhelyezé
sére is, a könyv rangjához 
és m egjelenéséhez méltó 
formában, exlibris je lleg
gel, vagy az impresszum 
oldalon.

Megrendelések adhatók 
telefonon, faxon, levélben 
vagy interneten.

Pytheas Kiadó és Nyom
da, 1221 Budapest, Ady 
Endre u. 71.
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