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1. Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898): Eötvös József és Trefort Ágoston
portréja, 1844. Papír, ceruza, akvarell, 340 x 255 mm, jelezve jobbra lent: „Barabás Miklós 1844”.
(Proveniencia: Nagyházi Galéria és Aukciósház 177. aukció Régi mesterek és 19. századi festmények,
2011. december 6. 130. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása.

2. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) levele gróf Kreith Bélához az 1848/49-iki Emlékek
Gyűjteménye és Kossuth Múzeum létrehozása és lokalizálása tárgyában (Kelt: „Turin 22 Via dei mille
October 15 1892”) (proveniencia: Krisztina Antikvárium 28. árverés, 292. tétel) védetté nyilvánítása
(második tárgyalás)

3. Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1822/1823 - Segesvár, 1849):Mit csinálsz mit varrogatsz ott című vers
autográf kézirata (Pest, 1848); Két ország ölelkezése című vers autográf kézirata; A munkácsi várban
című vers első két strófája autográf kézirata. (A három vers kézirata két, mindkét oldalán teleírt lapon,
1847-48, két fólió, négy beírt oldal.) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
(második tárgyalás)

4. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) autográf levele Burg Károly, a fóti Károlyi-uradalom
gazdasági tanácsosa részére a Csongrádi örökváltság ügyében. Kelt: Pest, 1845. szept. 18. Egy beírt
oldal. A jobb oldalon kissé sérült (minimális szöveghiánnyal), ettől eltekintve jó állapotban. A hátoldalon
címzéssel és vörös viaszpecséttel. (Proveniencia: Honterus Antikvárium 83. árverés 324. tétel.) címen
nyilvántartott levéltári irat védetté nyilvánítása.

5. „Catonak versenyzései” – Kivonat az 1811-1812-1813-1814-iki Racing Calenderből, hely és dátum
nélkül, feltehetően az 1810-es évekből. A nyomtatott, gróf Széchenyi István, báró Jósika Miklós és
Huszár Elek aláírásával hitelesített fedeztetési hirdetményen Cato nevű angol telivérmén 1811 és 1814
közötti newmarketi derbyn szerzett eredményei láthatók. A hirdetmény említi a ló epsoni versenybe
állítását is. Restaurált nyomtatvány bekeretezve. (Proveniencia: Bedő Antikvárium 148. árverés 192.
tétel) címen nyilvántartott levéltári irat védetté nyilvánítása

6. Kossuth László (Kossuthfalva, 1763 – Alsódabas, 1839), Kossuth Lajos apjának kötelezvénye bátyja
árván maradt gyermeke részére 1829-ből. Kelt: Sátoraljaújhely, 1829. január 1. Alul Kossuth László
vörös viaszpecsétjével. A verzóján szereplő bejegyzés szerint „Az opcionalis kötelező levél felolvastatott,
kihirdettetett és […] a törvényes elsőbbség megnyerése végett a közjegyző könyvbe be iktattatott 1829.
esztendő május hónap 16-ik napján S.A.Újhely mező vásosában”. 1 beírt oldal, alul Kossuth László
autográf aláírásával. A szélei kissé szakadtak. (Proveniencia: Honterus Antikvárium 83. árverés 327.
tétel) címen nyilvántartott levéltári irat védetté nyilvánítása
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KJB / 2012.04.11.2. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) levele gróf Kreith Bélához 
az 1848/49-iki Emlékek Gyűjteménye és Kossuth Múzeum létrehozása és 
lokalizálása tárgyában (Kelt: „Turin 22 Via dei mille October 15 1892”)
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3. Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1822/1823 - Segesvár, 1849): Mit csinálsz mit varrogatsz ott 
című vers autográf kézirata (Pest, 1848); Két ország ölelkezése című vers autográf kézirata; 

A munkácsi várban című vers első két strófája autográf kézirata. (A három vers kézirata 
két, mindkét oldalán teleírt lapon, 1847-48, két fólió, négy beírt oldal.)
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4. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) autográf levele Burg Károly, a fóti 
Károlyi-uradalom gazdasági tanácsosa részére a Csongrádi örökváltság ügyében. 

Kelt: Pest, 1845. szept. 18. 
(Egy beírt oldal. A jobb oldalon kissé sérült [minimális szöveghiánnyal], ettől eltekintve 
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5. „Catonak versenyzései” – Kivonat az 1811-1812-1813-1814-iki Racing 
Calenderből, hely és dátum nélkül, feltehetően az 1810-es évekből. 

(Nyomtatott, gróf Széchenyi István, báró Jósika Miklós és Huszár Elek aláírásával hitelesített 
fedeztetési hirdetmény, a Cato nevű angol telivérmén 1811 és 1814 közötti newmarketi derbyn szerzett 

eredményeivel, említi a ló epsoni versenybe állítását is. Restaurált nyomtatvány bekeretezve.)
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6. Kossuth László (Kossuthfalva, 1763 – Alsódabas, 1839), Kossuth Lajos apjának 
kötelezvénye bátyja árván maradt gyermeke részére 1829-ből. Kelt: 

Sátoraljaújhely, 1829. január 1. 
(Alul Kossuth László vörös viaszpecsétjével. A verzón bejegyzés: „Az opcionalis kötelező levél 

felolvastatott, kihirdettetett és […] a törvényes elsőbbség megnyerése végett a közjegyző könyvbe 
be iktattatott 1829. esztendő május hónap 16-ik napján S.A.Újhely mező vásosában”. 1 beírt 

oldal, alul Kossuth László autográf aláírásával. A szélei kissé szakadtak.)
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