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1) Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új tolvajok – kérdések az antikváriumokban felbukkanó, határon túli magyar muzeális könyvtárakból származó
könyvtári dokumentumok védetté nyilvánítása kapcsán

2) Ismeretlen bányavárosi mester, 15. század vége: Oltárszárny töredéke Szent Pál és egy apostol szobrával, 1480 körül (fenyőfa, hársfa, faragott,
aranyozott, festett, 89 x 75 cm, a szobrok magassága egyenként kb. 56 cm; proveniencia: Nagyházi Galéria és Aukciósház 2014. évi téli (204.) aukció
2014. december 9., 40. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása

3) Trentinói festő, 17. század: Simonino di Trento vértanúságának eszközeivel, 1620 körül (vászon, olaj, 105 x 84 cm, jelzés nélkül; proveniencia:
Nagyházi Galéria és Aukciósház 2014. évi tavaszi (200.) aukció 2014. május 17., 65. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védettségének

megszüntetése

4) Petrini, Paolo (1693 – 1710): Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, Bosnia, Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone. Come al
presente si trouano tra La Casa D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o Gouerni di Buda, di Temisvar e di Bosnia.
Térkép. (Színezetlen rézmetszet. 403 x 515 mm. Teljes lapméret: 463 x 661 mm. M.: 1 : 2 200 000. Verzóján a széleken apró sérülések. Üveglap mögött,
paszpartuzva, keretezve. Proveniencia: Emerici Czapski (gyűjteményi bélyegzés a hátlapon): Studio Antikvárium 29. árverés (2013. november 28.) 511.
tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása (második tárgyalás, a 2014. június 2-i ülés után)

5) Gruby Dávid (Kiskér, 1810 – Párizs, 1898) „Studium Historiae Regni Hungariae” című, saját kézzel írt pesti piarista gimnáziumi jegyzetfüzetének

töredéke. Pest, 1826. (58 számozatlan lap. Gerincmagasság 21,5 cm. Felváltva latin és német nyelven. Több, díszes fejezetnyitó lappal. Az előzéken és a
címlap verzóján névbeírások és firkák. Fűzött, de széteső állapotban, az első kötéstábla elvált. A mű befejezetlen, a gerince és a hátsó borítója hiányzik.
Proveniencia: Krisztina Antikvárium 32. árverés (2013. november 9.) 307. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása

6) II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél Strasai Gáspár és családja részére. Kelt: Bécs, 1628. augusztus

10. (49 x 69 cm. Paszpartuban, üveglap mögött, keretezve. Latin nyelvű pergamenoklevél, címerfestménnyel és címerleírással. A plicán szereplő
kihirdetési záradék szerint az adományt Abaúj vármegye Gönc mezővárosában tartott ítélőszékén hirdette ki Lánczy Gergely jegyző 1628. október 13-án.
A zsinóron függő viaszpecsét hiányzik. Proveniencia: Nagyházi Galéria és Aukciósház 200. aukció (2014. május 29.) 754. tétel) címen nyilvántartott
levéltári dokumentum védetté nyilvánítása

7) II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél Fischer János, a besztercebányai kamara viceprefektusa és

családja részére. Kelt: Bécs, 1635. március 5. (49 x 67 cm. Paszpartuban, üveglap mögött, díszes, aranyozott keretben. Latin nyelvű pergamenoklevél,
zsinóron függő viaszpecséttel, II. Ferdinánd saját kezű aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással, Zólyom vármegye, 1647. október 31-én kelt
kihirdetési záradékával. Proveniencia: Központi Antikvárium 129. aukció (2013. december 6.) 135. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum
védetté nyilvánítása

8) I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) által adományozott címereslevél Bene Mihály és családja részére. Kelt: Bécs, 1664. augusztus 26. (Latin
nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, eredeti, dombornyomott mintákkal díszített fém bádogtékában összehajtogatva. Címerfestéssel és
címerleírással, I. Lipót saját kezű aláírásával, Szelepcsényi György kalocsai és bácsi érsek, valamint Orbán István kancelláriai titkár ellenjegyzésével. A
plicán található kihirdetési záradék szerint az adományt Moson vármegye Óvár (Mosonmagyaróvár) mezővárosban tartott rendes gyűlésén hirdette ki
nyéki Méhes György jegyző 1665 április 21-én. Hozzá tartozik: az oklevél szövegének 19. században keletkezett három oldalas, kézírásos másolata.
Proveniencia: Krisztina Antikvárium 33. árverés (2014. május 17.) 427. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
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1. Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új tolvajok – kérdések az antikváriumokban 
felbukkanó, határon túli magyar muzeális könyvtárakból származó könyvtári 

dokumentumok védetté nyilvánítása kapcsán
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(fenyőfa, hársfa, faragott, aranyozott, festett, 89 x 75 cm, a szobrok magassága egyenként kb. 56 cm)
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3. Trentinói festő, 17. század: Simonino di Trento vértanúságának eszközeivel, 1620 körül 

(vászon, olaj, 105 x 84 cm, jelzés nélkül)

KJB / 2014.12.08.

3. Trentinói festő, 17. század: Simonino di Trento vértanúságának eszközeivel, 1620 körül 
(vászon, olaj, 105 x 84 cm, jelzés nélkül)

Ferrarai festő 16. század első fele: Trentoi Simonino    ↑

(olaj, vászon 150 x 90 cm, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara)

Peter Martin: San Simonino de Trento, 1607
(tempera, fatábla, 290 x 198 cm, Galleria Nazionale dell’ Umbria) ↓
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4. Petrini, Paolo (1693 – 1710): Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, Bosnia, 
Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone. Come al presente si trouano tra La 
Casa D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o 

Gouerni di Buda, di Temisvar e di Bosnia. 
Térkép. Színezetlen rézmetszet. 403 x 515 mm. Teljes lapméret: 463 x 661 mm. M.: 1 : 2 200 000. Verzóján a 

széleken apró sérülések, de összességében jó példány. Üveglap mögött, paszpartuzva, keretezve.
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4. Petrini, Paolo (1693 – 1710): Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, Bosnia, 
Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone. Come al presente si trouano tra La 
Casa D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o 
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széleken apró sérülések, de összességében jó példány. Üveglap mögött, paszpartuzva, keretezve.
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5. Gruby Dávid (Kiskér, 1810 – Párizs, 1898) „Studium Historiae Regni Hungariae” című, 

saját kézzel írt pesti piarista gimnáziumi jegyzetfüzetének töredéke. Pest, 1826. 
(58 számozatlan lap. Gerincmagasság 21,5 cm. Felváltva latin és német nyelven. Több,  díszes fejezetnyitó 

lappal. Az előzéken és a címlap verzóján névbeírások és firkák. Fűzött, de széteső állapotban, az első 
kötéstábla elvált. A mű befejezetlen, a gerince és a hátsó borítója hiányzik.)
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5. Gruby Dávid (Kiskér, 1810 – Párizs, 1898) „Studium Historiae Regni Hungariae” című, 

saját kézzel írt pesti piarista gimnáziumi jegyzetfüzetének töredéke. Pest, 1826. 
(58 számozatlan lap. Gerincmagasság 21,5 cm. Felváltva latin és német nyelven. Több,  díszes fejezetnyitó 

lappal. Az előzéken és a címlap verzóján névbeírások és firkák. Fűzött, de széteső állapotban, az első 
kötéstábla elvált. A mű befejezetlen, a gerince és a hátsó borítója hiányzik.)

KJB / 2014.12.08.6. II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél 
Strasai Gáspár és családja részére. Kelt: Bécs, 1628. augusztus 10. 

(49 x 69 cm. Paszpartuban, üveglap mögött, keretezve. Latin nyelvű pergamenoklevél, címerfestménnyel és 
címerleírással. A plicán szereplő kihirdetési záradék szerint az adományt Abaúj vármegye Gönc 

mezővárosában tartott ítélőszékén hirdette ki Lánczy Gergely jegyző 1628. október 13-án. A zsinóron függő 
viaszpecsét hiányzik.)
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KJB / 2014.12.08.6. II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél 
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KJB / 2014.12.08.6. II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél 
Strasai Gáspár és családja részére. Kelt: Bécs, 1628. augusztus 10. 

(49 x 69 cm. Paszpartuban, üveglap mögött, keretezve. Latin nyelvű pergamenoklevél, címerfestménnyel és 
címerleírással. A plicán szereplő kihirdetési záradék szerint az adományt Abaúj vármegye Gönc 

mezővárosában tartott ítélőszékén hirdette ki Lánczy Gergely jegyző 1628. október 13-án. A zsinóron függő 
viaszpecsét hiányzik.)

KJB / 2014.12.08.7. II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél 
Fischer János, a besztercebányai kamara viceprefektusa és családja részére. 

Kelt: Bécs, 1635. március 5. 
(49 x 67 cm. Paszpartuban, üveglap mögött, díszes, aranyozott keretben. Latin nyelvű pergamenoklevél, 
zsinóron függő viaszpecséttel, II. Ferdinánd saját kezű aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással, 

Zólyom vármegye, 1647. október 31-én kelt kihirdetési záradékával.)
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KJB / 2014.12.08.7. II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél 
Fischer János, a besztercebányai kamara viceprefektusa és családja részére. 

Kelt: Bécs, 1635. március 5. 
(49 x 67 cm. Paszpartuban, üveglap mögött, díszes, aranyozott keretben. Latin nyelvű pergamenoklevél, 
zsinóron függő viaszpecséttel, II. Ferdinánd saját kezű aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással, 

Zólyom vármegye, 1647. október 31-én kelt kihirdetési záradékával.)

KJB / 2014.12.08.7. II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél 
Fischer János, a besztercebányai kamara viceprefektusa és családja részére. 

Kelt: Bécs, 1635. március 5. 
(49 x 67 cm. Paszpartuban, üveglap mögött, díszes, aranyozott keretben. Latin nyelvű pergamenoklevél, 
zsinóron függő viaszpecséttel, II. Ferdinánd saját kezű aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással, 

Zólyom vármegye, 1647. október 31-én kelt kihirdetési záradékával.)
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KJB / 2014.12.08.8. I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) által adományozott címereslevél Bene 
Mihály és családja részére. Kelt: Bécs, 1664. augusztus 26. 

(Latin nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, eredeti, dombornyomott mintákkal díszített fém 
bádogtékában összehajtogatva. Címerfestéssel és címerleírással, I. Lipót saját kezű aláírásával, Szelepcsényi György 

kalocsai és bácsi érsek, valamint Orbán István kancelláriai titkár ellenjegyzésével. A plicán található kihirdetési 
záradék szerint az adományt Moson vármegye Óvár (Mosonmagyaróvár) mezővárosban tartott rendes gyűlésén 
hirdette ki nyéki Méhes György jegyző 1665 április 21-én. Hozzá tartozik: az oklevél szövegének 19. században 

keletkezett három oldalas, kézírásos másolata.)
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záradék szerint az adományt Moson vármegye Óvár (Mosonmagyaróvár) mezővárosban tartott rendes gyűlésén 
hirdette ki nyéki Méhes György jegyző 1665 április 21-én. Hozzá tartozik: az oklevél szövegének 19. században 

keletkezett három oldalas, kézírásos másolata.)
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