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1. Meytens, Martin van, ifj. (Stockholm, 1695 – Bécs, 1770): Mária Terézia Habsburg főhercegnő, 1736-

1738 (olaj, vászon, 92,5 x 73,5 cm, jelzés nélkül, műtárgy-nyilvántartási azonosító: 81836) címen

nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása,

2. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) tintával írt, autográf, aláírt levele Hory Béla számára,

„Tisztelt Uram!” megszólítással. Kelt: Collegno, 1880. december 14. 1 beírt oldal. (Hozzá tartozik:

Kossuth Lajos által „Hory Béla urnak” Kolozsvárra címzett boríték. Proveniencia: Babel Antikvárium 7.

árverés (2013. március 8.) 56. tétel) címen nyilvántartott levéltári irat védetté nyilvánítása,

3. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) autográf, aláírt, angol nyelvű levele egy barátjához „My

Dear Sir friend!” megszólítással. Kelt: 1850 (?) november 8. Proveniencia: Darabanth Kft. 17.

nemzetközi árverés (2013. május 18.) 11059. tétel) címen nyilvántartott levéltári irat védetté nyilvánítása,

4. Berzsenyi Dániel (Hetye, 1776 – Nikla, 1836) saját kezű gazdasági feljegyzéseit tartalmazó iratköteg. 16

beírt oldal. Hét levél feltehetően egy jegyzetfüzetből származik, míg kettő nagyobb formátumú levélpapír.

A kézirat a költő 1817 és 1822 közötti feljegyzéseit tartalmazza, a legtöbb 1820–1821-ben íródott.

Proveniencia: Központi Antikvárium 127. árverés (2013. június 7.) 46. tétel) címen nyilvántartott levéltári

irat védetté nyilvánítása,

5. Ismeretlen: Kéziratos háztartási könyv (19. század közepe) 11–229 l. ([beírt, számozott oldalak], 10 sztl.

lev. (üres lapok), 7 sztl. lev. (tartalomjegyzék, 11. laptól). Címlap nélkül. A csokoládék, torták,

sütemények, italok receptjei mellett pecsétviaszok, kenőcsök, háziszerek receptjeit is tartalmazza. Szép

kézírással, jellegzetes korabeli nyelvezettel. Korabeli, viseltes félbőr kötésben. Proveniencia: Nyugat

Antikvárium 27. árverés (2013. április 19.) 61. tétel [az árverési tételhez tartozó fém cukrász

díszítőkészlet nélkül]) címen nyilvántartott levéltári irat védetté nyilvánítása.
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Mária Terézia Habsburg főhercegnő, 1736-1738 
(olaj, vászon, 92,5 x 73,5 cm, jelzés nélkül)

← Franz Stephan & Maria Theresia 

(1736 )

(Kunsthistorisches Museum, Wien)

Gabriel Mathei: Maria 

Theresa, 1727-1739 

(Firenze)Kurfürstin Maria Amalia von Bayern, 1730

(KOLLER Auktionen )
Meytens: Maria Theresia (Gripsholm)



4

7

KJB / 2013.11.14.
2. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) tintával írt, autográf, aláírt 

levele Hory Béla számára, „Tisztelt Uram!” megszólítással. 

Kelt: Collegno, 1880. december 14. 
(1 beírt oldal. (Hozzá tartozik: Kossuth Lajos által „Hory Béla urnak” Kolozsvárra címzett boríték.)
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3. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) autográf, aláírt, angol nyelvű 

levele egy barátjához „My Dear Sir friend!” megszólítással. 

Kelt: 1850 (?) november 8.
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4. Berzsenyi Dániel (Hetye, 1776 – Nikla, 1836) saját kezű gazdasági feljegyzéseit 

tartalmazó iratköteg (1817-1822)
(16 beírt oldal. Hét levél feltehetően egy jegyzetfüzetből származik, míg kettő nagyobb formátumú 

levélpapír.)
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KJB / 2013.11.14.5. Ismeretlen: Kéziratos háztartási könyv (19. század közepe) 
(11–229 l. ([beírt, számozott oldalak], 10 sztl. lev. (üres lapok), 7 sztl. lev. (tartalomjegyzék, 11. 

laptól). Címlap nélkül. A csokoládék, torták, sütemények, italok receptjei mellett pecsétviaszok, 

kenőcsök, háziszerek receptjeit is tartalmazza. Szép kézírással, jellegzetes korabeli nyelvezettel. 

Korabeli, viseltes félbőr kötésben.)
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