
Bar. 01618 
Jacobus Heilbrunner 

Letzte Ölung, Iacobi Heilbrunneri, bey welcher, wegen grosser Solennitet, ein grosse Anzahl 

Liechter, oder Sternen leuchten, das ist endtliche Abfertigung viler Falsch und Unwarheiten ... 

/ durch Iacobum Keller, der Societet Jesu 

Getruckt zu München : durch Nicolaum Henricum, MDCXVI [1616] 

 

A mű kötése hiányzik, de a címlapjáról kiderül, hogy a nagyszombati jezsuiták birtokában volt 

1618-ben. A szerző Jakob Keller (1568–1631) jezsuita előbb a regensburgi, majd a müncheni 

kollégium rektora volt, de I. Maximilián bajor választófejedelem tanácsadójaként is szolgált. 

Leghíresebb művei a Tyrannicidium (1611) és a Catholische Pabsttumb (1614) voltak. Az 

utóbbi mű válasz volt Jakob Heilbrunner (1547/48–1618/19) bebenhauseni lutheránus 

teológusnak a Szentszéket támadó munkájára, melyet egy nyilvános vita követett kettejük 

között, melyben Heilbrunner alulmaradt. 

 

Although the binding of the volume is missing, the title page informs us that it was possessed 

by the Jesuits in Trnava (Nagyszombat) in 1618. Its author, the Jesuit Jakob Keller (1568–1631) 

was rector of the colleges of Regensburg, and then Munich; moreover, he also served as advisor 

of Maximilian I, Elector of Bavaria. His most famous works included Tyrannicidium (1611) 

and Catholische Pabsttumb (1614). The latter was an answer to the work of Jakob Heilbrunner 

(1547/48–1618/19), Lutheran theologian of Bebenhausen, attacking the Holy See, which was 

followed by a public debate with Keller, in which Heilbrunner was worsted. 

 

Állapotleírás 

A könyv méretei: 19,5x14 cm, 285 oldal 

A könyv állapota: 

A nyomtatványnak nincs meg a kötése. A fűzés 3 db zsinegbordára készült, ami szétesett. A 

lapok nagyon sérültek szakadtak, rongyosak, piszkosak, foltosak. Az oromszegők, előzékek 

hiányoznak.  

A nyomtatvány címlapján halvány bejegyzés látható.  

 

Restaurálási terv:  

Tintavizsgálat, ha szükséges levédés, a könyv szétbontása, tisztítás, savtalanítás. Javítás.  

A fűzés eredeti módon fog elkészülni, oromszegő varrással. Korhű egészbőr kötés készítés. 

A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja.    

 

A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget, és a restaurálásra 

fordítandó munkaidőt: 50.000 Ft  

 

 


