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1) Németh Szokolay Kálmán tüzérfőhadnagy henger alakú, ónozott fémtokban tárolt kamarás ősfája (1900-
1918 között) (Pergamen, viasz, fa, festett, kézírás. Felül 17 darab részben színezett családi címerrel. Alul
Dabasi Halász Zsigmond kamarás, Bernátfalvi és földvári dr. Földváry László kamarás, Kolosi és cseleji
Kolosy István kamarás és kapitány, valamint Okolinai Okolicsányi Károly kamarás és alezredes hitelesítő
aláírásával és négy darab fatokos függőpecséttel, kettőben gyűrűs pecséttel. Tekerve, a tetején rézlemezre írt,
Szokolay feliratú, ónozott fémtokban. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326279. Proveniencia: Krisztina
Antikvárium 40. árverés 2016. december 3., 149. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté
nyilvánítása

2) I. (Habsburg) Ferdinánd (Alcalá de Henares, 1503 – Bécs, 1564) Sárkány Jánosnak és Ferencnek
adományozza Nagyszarva és Kisszarva birtokokat, Nagylég, Előpatony és Csukárd részjószágokat, Kelt:
Bécs, 1545. december 5. (papír, viasz, kézírás, sérült papírfelzetes viasz pecséttel, Oláh Miklós kancellár és
zágrábi püspök aláírásával hitelesítve, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327873, proveniencia: Központi
Antikvárium 153.nagy árverés 2020. június 5., 389. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté
nyilvánítása

3) Garamszentbenedeki konvent által kibocsátott Kvassay Lászlóval kapcsolatos oklevél. Kelt:
Garamszentbenedek, 1726. augusztus 2. (Papír, kézírás. Hat lap sodrott zsinórral átfűzve, hét beírt oldal, a
szöveg alatt jó állapotú, felzetes pecséttel. Barokkos díszítéssel kezdődő, latin nyelvű birtoktörténeti
dokumentum. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 301087. Proveniencia: Pastinszky Antiquarium 35.
árverés 2011. október 6., 219. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása

4) Pozsonyi takácscéh kéziratos szabályzata. Kelt: Pozsony, 1735. augusztus 6. (papír, viasz, kézírás, 8 beírt
oldal). A 32 artikulusból álló szabályzatot 1735. augusztus 6-án állította össze és helyezte el a céhládába a
mesterek és legények gyűlése. Kezdőlapját virágos-leveles tollrajz övezi. A céh jegyzője által készített, egyedi
díszítésű, a formai követelményeknek megfelelő eredeti okirat. Kócz János céhmester, Joást Gergely
atyamester, valamint Hendrich Benedek kulcsosmeter és Gresli Fridericus Vilhelmus saját kezű aláírásával és
a céh pecsétjével hitelesített hivatalos irat. A pecsét körirata elmosódott, rosszul olvasható. Korabeli,
aranyozott, vaknyomásos bőrkötésben. Az előtáblán az osztrák császári, a háttáblán a koronás magyar címer, a
táblák külső keretét ornamentális motívumok díszítik. Belső oldalukon ráragasztott, mintás, aranyozott
előzéklapokkal. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326670. Proveniencia: Központi Antikvárium 143.
árverés 2017. június 2., 129. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása

Az ülés napirendje (1/2) 
KJB / 2022.02.17.



2

3

5) Klapka György (Temesvár, 1820 – Budapest, 1892) honvédtábornok levele Kosztolányi Mór 
(Nemeskosztolány, 1806 – Nemeskosztolány, 1884) honvéd ezredesnek az 1849. augusztus 3-i komáromi 
kitörés hadászati részleteiről, Kelt: Komárom, 1849. augusztus 1. (papír, viasz, kézírás, 2 beírt oldal, feltört 
viaszpecsét, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327864, proveniencia: Darabanth Aukciósház 33. nagy 
árverés 2020. május 16., 11229. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása

6) Teleki Pál gróf (Budapest, 1879 – Budapest, 1941) az Országos Hadigongozó Hivatal elnökének levele 
Darányi Ignácnak, a Magyar Gazdaszövetség elnökének a hadirokkantak szövetkezeti tisztviselővé való 
kiképzéséről, Kelt: Budapest, 1918. február 8. (Papír, gépelt, kézírás. 2 folio, 3 gépelt oldal. A levél a 
Hadigondozó Hivatal fejléces levélpapírjára lett írva. Az utolsó levél hátoldalán iktatási bélyegző és 
feljegyzések találhatóak. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327874. Proveniencia: Központi 
Antikvárium 153.nagy árverés 2020. június 5., 297. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté 
nyilvánítása

7) Alkér Ede (?, - Buda, 1870): Buda és Pest panoráma-látképe. A Gellérthegyről felvett képen a budai vár és 
a pesti Belvárosi templom közötti rész látható, az előtérben a Tabán házaival. (1871-1872?), 4 db 
felvételből összeállítva (Papír, vászon, mérete: 195 x 985 mm, kerettel: 310 x 1125 mm, aranyozott, kiadói 
vászonkötésben, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328132, proveniencia: Központi Antikvárium 155. 
árverés 2020. december 4., 30. tétel) címen nyilvántartott fotótörténeti emlék védetté nyilvánítása

8) Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) és Földessy Gyula (Nyíregyháza, 1874 – Budapest, 
1964) közösen írt autográf képes levelezőlapja Herman Lulának. Kelt: Budapest, 1909. június 16. (papír, 
kézírás, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 321937, proveniencia: Abaúj Antikvárium 81. árverés 2016. 
március 31., 183. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása

9) Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847 – Budapest, 1910) Toldy István "Anatole" című regényéhez írt 
autográf előszava. Keltezés nélkül (papír, kézírás,4 beírt oldal, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 
327066, proveniencia: Központi Antikvárium 147. árverés 2018. június 1. 58. tétel) címen nyilvántartott 
könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
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1) Németh Szokolay Kálmán tüzérfőhadnagy henger alakú, ónozott fémtokban tárolt kamarás ősfája 
(1900-1918 között) 

Pergamen, viasz, fa, festett, kézírás. Felül 17 darab részben színezett családi címerrel. Alul Dabasi Halász Zsigmond 
kamarás, Bernátfalvi és földvári dr. Földváry László kamarás, Kolosi és cseleji Kolosy István kamarás és kapitány, 

valamint Okolinai Okolicsányi Károly kamarás és alezredes hitelesítő aláírásával és négy darab fatokos 
függőpecséttel, kettőben gyűrűs pecséttel. Tekerve, a tetején rézlemezre írt, Szokolay feliratú, ónozott fémtokban. 
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(1900-1918 között) 

Pergamen, viasz, fa, festett, kézírás. Felül 17 darab részben színezett családi címerrel. Alul Dabasi Halász Zsigmond 
kamarás, Bernátfalvi és földvári dr. Földváry László kamarás, Kolosi és cseleji Kolosy István kamarás és kapitány, 

valamint Okolinai Okolicsányi Károly kamarás és alezredes hitelesítő aláírásával és négy darab fatokos 
függőpecséttel, kettőben gyűrűs pecséttel. Tekerve, a tetején rézlemezre írt, Szokolay feliratú, ónozott fémtokban. 
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2) I. (Habsburg) Ferdinánd (Alcalá de Henares, 1503 – Bécs, 1564) Sárkány Jánosnak és Ferencnek 
adományozza Nagyszarva és Kisszarva birtokokat, Nagylég, Előpatony és Csukárd részjószágokat, 

Kelt: Bécs, 1545. december 5. 
(papír, viasz, kézírás, sérült papírfelzetes viasz pecséttel, Oláh Miklós kancellár és zágrábi püspök aláírásával 

hitelesítve)
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2) I. (Habsburg) Ferdinánd (Alcalá de Henares, 1503 – Bécs, 1564) Sárkány Jánosnak és Ferencnek 
adományozza Nagyszarva és Kisszarva birtokokat, Nagylég, Előpatony és Csukárd részjószágokat, 

Kelt: Bécs, 1545. december 5. 
(papír, viasz, kézírás, sérült papírfelzetes viasz pecséttel, Oláh Miklós kancellár és zágrábi püspök aláírásával 

hitelesítve)
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3) Garamszentbenedeki konvent által kibocsátott Kvassay Lászlóval kapcsolatos oklevél. Kelt: 

Garamszentbenedek, 1726. augusztus 2. 
(Papír, kézírás. Hat lap sodrott zsinórral átfűzve, hét beírt oldal, a szöveg alatt jó állapotú, felzetes pecséttel. 

Barokkos díszítéssel kezdődő, latin nyelvű birtoktörténeti dokumentum)
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3) Garamszentbenedeki konvent által kibocsátott Kvassay Lászlóval kapcsolatos oklevél. Kelt: 

Garamszentbenedek, 1726. augusztus 2. 
(Papír, kézírás. Hat lap sodrott zsinórral átfűzve, hét beírt oldal, a szöveg alatt jó állapotú, felzetes pecséttel. 

Barokkos díszítéssel kezdődő, latin nyelvű birtoktörténeti dokumentum)
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4) Pozsonyi takácscéh kéziratos szabályzata. Kelt: Pozsony, 1735. augusztus 6. (papír, viasz, kézírás, 8 

beírt oldal). A 32 artikulusból álló szabályzatot 1735. augusztus 6-án állította össze és helyezte el a 
céhládába a mesterek és legények gyűlése. 

(Kezdőlapját virágos-leveles tollrajz övezi. A céh jegyzője által készített, egyedi díszítésű, a formai követelményeknek megfelelő 
eredeti okirat. Kócz János céhmester, Joást Gergely atyamester, valamint Hendrich Benedek kulcsosmeter és Gresli Fridericus
Vilhelmus saját kezű aláírásával és a céh pecsétjével hitelesített hivatalos irat. A pecsét körirata elmosódott, rosszul olvasható. 

Korabeli, aranyozott, vaknyomásos bőrkötésben. Az előtáblán az osztrák császári, a háttáblán a koronás magyar címer, a táblák külső 
keretét ornamentális motívumok díszítik. Belső oldalukon ráragasztott, mintás, aranyozott előzéklapokkal.)
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4) Pozsonyi takácscéh kéziratos szabályzata. Kelt: Pozsony, 1735. augusztus 6. (papír, viasz, kézírás, 8 

beírt oldal). A 32 artikulusból álló szabályzatot 1735. augusztus 6-án állította össze és helyezte el a 
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Korabeli, aranyozott, vaknyomásos bőrkötésben. Az előtáblán az osztrák császári, a háttáblán a koronás magyar címer, a táblák külső 
keretét ornamentális motívumok díszítik. Belső oldalukon ráragasztott, mintás, aranyozott előzéklapokkal.)
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5) Klapka György (Temesvár, 1820 – Budapest, 1892) honvédtábornok levele Kosztolányi Mór 
(Nemeskosztolány, 1806 – Nemeskosztolány, 1884) honvéd ezredesnek az 1849. augusztus 3-i 

komáromi kitörés hadászati részleteiről, Kelt: Komárom, 1849. augusztus 1. 
(papír, viasz, kézírás, 2 beírt oldal, feltört viaszpecsét)
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5) Klapka György (Temesvár, 1820 – Budapest, 1892) honvédtábornok levele Kosztolányi Mór 
(Nemeskosztolány, 1806 – Nemeskosztolány, 1884) honvéd ezredesnek az 1849. augusztus 3-i 

komáromi kitörés hadászati részleteiről, Kelt: Komárom, 1849. augusztus 1. 
(papír, viasz, kézírás, 2 beírt oldal, feltört viaszpecsét)
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6) Teleki Pál gróf (Budapest, 1879 – Budapest, 1941) az Országos Hadigongozó Hivatal elnökének 

levele Darányi Ignácnak, a Magyar Gazdaszövetség elnökének a hadirokkantak szövetkezeti 
tisztviselővé való kiképzéséről, Kelt: Budapest, 1918. február 8. 

(Papír, gépelt, kézírás. 2 folio, 3 gépelt oldal. A levél a Hadigondozó Hivatal fejléces levélpapírjára lett írva. Az utolsó 
levél hátoldalán iktatási bélyegző és feljegyzések találhatóak)
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7) Alkér Ede (?, - Buda, 1870): Buda és Pest panoráma-látképe. 
A Gellérthegyről felvett képen a budai vár és a pesti Belvárosi templom közötti rész látható, az 

előtérben a Tabán házaival. (1871-1872?), 4 db felvételből összeállítva 
(Papír, vászon, mérete: 195 x 985 mm, kerettel: 310 x 1125 mm, aranyozott, kiadói vászonkötésben)
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7) Alkér Ede (?, - Buda, 1870): Buda és Pest panoráma-látképe. 
A Gellérthegyről felvett képen a budai vár és a pesti Belvárosi templom közötti rész látható, az 

előtérben a Tabán házaival. (1871-1872?), 4 db felvételből összeállítva 
(Papír, vászon, mérete: 195 x 985 mm, kerettel: 310 x 1125 mm, aranyozott, kiadói vászonkötésben)
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8) Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) és Földessy Gyula (Nyíregyháza, 1874 – Budapest, 

1964) közösen írt autográf képes levelezőlapja Herman Lulának. Kelt: Budapest, 1909. június 16. 
(papír, kézírás)
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8) Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) és Földessy Gyula (Nyíregyháza, 1874 – Budapest, 

1964) közösen írt autográf képes levelezőlapja Herman Lulának. Kelt: Budapest, 1909. június 16. 
(papír, kézírás)
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9) Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847 – Budapest, 1910) Toldy István "Anatole" című regényéhez írt 

autográf előszava. Keltezés nélkül 
(papír, kézírás,4 beírt oldal)



11

KJB / 2022.02.17.

.

9) Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847 – Budapest, 1910) Toldy István "Anatole" című regényéhez írt 
autográf előszava. Keltezés nélkül 

(papír, kézírás,4 beírt oldal)


