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1. II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, magyar nyelvű
levele Ugocsa vármegyének a "bújdosók" élelmezése ügyében. Kelt: Sárospatak, 1709. július 21. (Papír, kézírás.
Tartalma: A fejedelem utasítja a vármegyét, hogy „Erdélyből ki bujdosott hívei” és „egyéb exulansok” számára a
nevezetes, 1708 őszi országgyűlésen meghatározott ellátást biztosítsa. Mivel május eleje óta csak a szokásos nyári
katonai élelmezést kapták, elrendeli, hogy a fejadagot pótlólag egészítsék ki húsz font húsra és fél köböl
kenyérgabonára. Papíroklevél, a papírfelzetes viaszpecsét nyomával. A címzést tartalmazó levélen javított
sérüléssel, a szöveget nem érintő hiánnyal. A levelet az oklevélről levágták. A fejedelem mellett Aszalay Ferenc
kancelláriai titkár aláírásával. Műtárgy-nyilvántartási azonosító: 327290 proveniencia: Központi Antikvárium,
148/2. árverés 2018. december 7. 145. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
2. III. Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány
Temesváry János és családja részére. Kelt: Bécs, 1719. szeptember 11. Pergamen, fa, viasz, tinta, kézírás, festett;
53,7x74,5 cm. Tartalma: Armalis pergamen oklevél Temesváry Jánosnak, feleségének, Kun Zsuzsannának,
leányuknak, Teréziának, valamint összes jövendőbeli, mindkét nemű leszármazottaiknak. Jogaika, szabadságaik,
privilégiumaik stb. ettől fogva azonosak az összes ősi nemesével. Temesváry János és családja jogosult a címer
viselésére nemesi jelként a szokásos tárgyakon, illetve minden olyan helyzetben, ahol viselése indokolt, hadban,
párbajban st b. Az oklevél hátlapján Kelemen János vármegyei jegyző tanúsítványa arról, hogy a nemességet 1720.
március 3-án, Bács vármegye közgyűlésén, Baján kihírdették. Címerfestéssel, zsinóron függő fa tokban
viaszpecséttel. Műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321658. Proveniencia: Krisztina Antikvárium, 37. árverés 2015.
november 14. 210. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
3. III. Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Thanhoffer
Jakab, Eszterházy Pál Antal kismartoni számvevőtisztje és felesége, Handlein Mária Erzsébet részére. Kelt:
Laxenburg, 1727. május 13. (Pergamen, fa, viasz, tinta, kézírás, festett. Tartalma: latin nyelvű oklevél az
uralkodó, Batthyány Lajos (1696 – 1765) főpohárnokmester és Koller József írnok aláírásával. A dekoratív
címerábrázolás mellett rendkívül szép, arany-vörös-kék intitulációs szöveggel. Zsinóron függő, ép viaszpecséttel,
fatokban. Műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326923. Proveniencia: Központi Antikvárium, 145. árverés 2017.
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4.

Mária Terézia (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) magyar királynő által kiadott címereslevél Dragits Karakasevits
részére. Kelt: Bécs, 1751. március 1. (Pergamen, tinta, kézírás, festett. Tartalma: Az uralkodó Dragits
Karakasevitsnek, a moholi sánc egykori hadnagyának, hadi érdemeiért nemességet adományoz. Az irat
megnevezi feleségét, Sztoja Mediczkát és fiait is. Az uralkodó neve és címei arannyal íródtak, a
címerábrázolás kék és arany festékkel készült. Mária Terézia aláírásával, valamint Nádasdy Lipót
(Felsőlendva, 1697 – ?, 1758)kancellár és Koncsek Bernát (Privigye, 18. század eleje – ?, 1763)
ellenjegyzésével. Hozzá tartozik: "Moholi KarakasevichDragity nemesi czímere." A családi címer
nagyméretű, selyemre festett ábrázolása, kartonlapra vonva. Műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326671.
Proveniencia: Központi Antikvárium, 143. árverés 2017. június 2. 130. tétel) címen nyilvántartott levéltári
dokumentum védetté nyilvánítása

5.

Arany János (Nagyszalonta, 1817 – Budapest, 1882) autográf, aláírt levele "Tekintetes Ügyvéd Úr!"
megszólítással. Kelt: Budapest, 1877. március 27. (Papír, tinta, kézírás; 1 p. Tartalma: a Tudományos
Akadémia főtitkáraként kéri a címzettet, hogy az Eggenberger-féle könyvkereskedő cég, mint a Tudományos
Akadémia bizományosa ügyében járjon el. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326904. Proveniencia:
Szőnyi Antikvárium, 39. árverés 2017. november 18. 291. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum
védetté nyilvánítása

6.

Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878 – Budapest, 1933) autográf levele Kosztolányi Dezsőnek "Drága
Dezsőm" megszólítással. Kelt: Budapest, 1932. szeptember 7. (Papír, tinta, kézírás; 21x17,5 cm; 1 p.
Tartalma: A levélben gratulál Kosztolányinak a Francia Köztársaság Becsületrendjéhez. Emellett
megjegyzést tesz arra, hogy a kitüntetés "kellő időben jött" és nem egy évvel korábban. "Öreg barátod"
aláírással. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327065. Proveniencia: Központi Antikvárium, 147.
árverés 2018. június 1. 56. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
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7. Babits Mihály (Szekszárd, 1883 – Budapest, 1941) "Előszó" című autográf, aláírt kézirata. Kelt: 1919. március
(21 x 31,5 cm, 1 p., papír, tinta, kézírás. Tartalma: Fodor Dezső "Élet előtt" című verseskötetéhez írt előszó
kézirata. Kartonlapon, fólia alá helyezve. Hajtogatás nyomával, néhány helyen a hajtásnál szakadással. A második
sor emiatt nehezen olvasható. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326934. Proveniencia: Krisztina
Antikvárium, 43. árverés 2017. december 9. 150. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté
nyilvánítása
8. Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) "Ellentétek" című versének autográf kézirata (Papír,
tinta, kézírás, gépelt; 1 p. Tartalma: Kihúzásokkal, javításokkal. A szöveg több helyen eltér a publikált változattól.
Hátoldalán gépelt verstöredék. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326937. Proveniencia: Krisztina
Antikvárium, 43. árverés 2017. május 12. 162. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté
nyilvánítása
9. Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Az új évezred szelleme és Próza-futamok "A
reménytelenség könyve" előtt és után című versének, illetve prózaversének (2. rész) autográf kézirata. Keltezés
nélkül. (Papír, tinta, kézírás; 2 p. Tartalma: A versben több helyütt átírásokkal, javításokkal, a verspróza javítatlan
tisztázat. Verzóján a költő tintával írt politikai, filozófiai gondolatai, cím nélkül; töredék. Kitépett jegyzetlapon,
alul, felül kis szöveghiánnyal. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326607. Proveniencia: Múzeum Antikvárium,
30. árverés 2017. május 12. 219. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
10. Kossák József (Temesvár, 1855 – Temesvár, 1922) fényképész: Magda – Nikolaus von Horthy als Brautpaar.
Arad, 1901. július 19. (Papír, tinta, fénykép, kézírás. A kabinetkép fotográfia Horthy Miklóst (1868-1957) és
leendő feleségét, mint jegyespárt ábrázolja. A felvétel közvetlenül házasságkötésük előtt, Aradon készült Kossák
József aradi műtermében. A hátoldalon ajánlással: "Zur Erinnerung meiner lieben [Attikám?]! Von Ihrer [???]
Arad, 1901. VII. 19." A menyasszony családjának Arad környékén voltak birtokai, így az esküvőt a városban
tartották három nappal a kép elkészülte után. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327053. Proveniencia:
Központi Antikvárium, 147. árverés 2018. június 1. 22. tétel) címen nyilvántartott fényképészet-történeti
4
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1) II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott,
magyar nyelvű levele Ugocsa vármegyének a "bújdosók" élelmezése ügyében.
Kelt: Sárospatak, 1709. július 21.
(Papír, kézírás. Tartalma: A fejedelem utasítja a vármegyét, hogy „Erdélyből ki bujdosott hívei” és „egyéb exulansok” számára a
nevezetes, 1708 őszi országgyűlésen meghatározott ellátást biztosítsa. Mivel május eleje óta csak a szokásos nyári katonai élelmezést
kapták, elrendeli, hogy a fejadagot pótlólag egészítsék ki húsz font húsra és fél köböl kenyérgabonára. Papíroklevél, a papírfelzetes
viaszpecsét nyomával. A címzést tartalmazó levélen javított sérüléssel, a szöveget nem érintő hiánnyal. A levelet az oklevélről levágták. A
fejedelem mellett Aszalay Ferenc kancelláriai titkár aláírásával.)
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(Papír, kézírás. Tartalma: A fejedelem utasítja a vármegyét, hogy „Erdélyből ki bujdosott hívei” és „egyéb exulansok” számára a
nevezetes, 1708 őszi országgyűlésen meghatározott ellátást biztosítsa. Mivel május eleje óta csak a szokásos nyári katonai élelmezést
kapták, elrendeli, hogy a fejadagot pótlólag egészítsék ki húsz font húsra és fél köböl kenyérgabonára. Papíroklevél, a papírfelzetes
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2) III. Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott magyar nemesség- és
címeradomány Temesváry János és családja részére. Kelt: Bécs, 1719. szeptember 11.
(Pergamen, fa, viasz, tinta, kézírás, festett; 53,7x74,5 cm. Tartalma: Armalis pergamen oklevél Temesváry Jánosnak, feleségének, Kun
Zsuzsannának, leányuknak, Teréziának, valamint összes jövendőbeli, mindkét nemű leszármazottaiknak. Jogaika, szabadságaik,
privilégiumaik stb. ettől fogva azonosak az összes ősi nemesével. Temesváry János és családja jogosult a címer viselésére nemesi jelként a
szokásos tárgyakon, illetve minden olyan helyzetben, ahol viselése indokolt, hadban, párbajban st b. Az oklevél hátlapján Kelemen János
vármegyei jegyző tanúsítványa arról, hogy a nemességet 1720. március 3-án, Bács vármegye közgyűlésén, Baján kihírdették.
Címerfestéssel, zsinóron függő fa tokban viaszpecséttel.)
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3) III. Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány
Thanhoffer Jakab, Eszterházy Pál Antal kismartoni számvevőtisztje és felesége, Handlein Mária
Erzsébet részére. Kelt: Laxenburg, 1727. május 13.
(Pergamen, fa, viasz, tinta, kézírás, festett. Tartalma: latin nyelvű oklevél az uralkodó, Batthyány Lajos (1696 – 1765) főpohárnokmester
és Koller József írnok aláírásával. A dekoratív címerábrázolás mellett rendkívül szép, arany-vörös-kék intitulációs szöveggel. Zsinóron
függő, ép viaszpecséttel, fatokban.)
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4) Mária Terézia (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) magyar királynő által kiadott címereslevél Dragits
Karakasevits részére. Kelt: Bécs, 1751. március 1.
(Pergamen, tinta, kézírás, festett. Tartalma: Az uralkodó Dragits Karakasevitsnek, a moholi sánc egykori hadnagyának, hadi érdemeiért
nemességet adományoz. Az irat megnevezi feleségét, Sztoja Mediczkát és fiait is. Az uralkodó neve és címei arannyal íródtak, a
címerábrázolás kék és arany festékkel készült. Mária Terézia aláírásával, valamint Nádasdy Lipót (Felsőlendva, 1697 – ?, 1758)kancellár
és Koncsek Bernát (Privigye, 18. század eleje – ?, 1763) ellenjegyzésével. Hozzá tartozik: "Moholi Karakasevich Dragity nemesi
czímere." A családi címer nagyméretű, selyemre festett ábrázolása, kartonlapra vonva.)
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5) Arany János (Nagyszalonta, 1817 – Budapest, 1882) autográf, aláírt levele "Tekintetes Ügyvéd Úr!"
megszólítással. Kelt: Budapest, 1877. március 27.
(Papír, tinta, kézírás; 1 p. Tartalma: a Tudományos Akadémia főtitkáraként kéri a címzettet, hogy az Eggenberger-féle könyvkereskedő
cég, mint a Tudományos Akadémia bizományosa ügyében járjon el.)
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6) Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878 – Budapest, 1933) autográf levele Kosztolányi Dezsőnek "Drága
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(Papír, tinta, kézírás; 21x17,5 cm; 1 p. Tartalma: A levélben gratulál Kosztolányinak a Francia Köztársaság Becsületrendjéhez. Emellett
megjegyzést tesz arra, hogy a kitüntetés "kellő időben jött" és nem egy évvel korábban. "Öreg barátod" aláírással.)
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7) Babits Mihály (Szekszárd, 1883 – Budapest, 1941) "Előszó" című autográf, aláírt kézirata.
Kelt: 1919. március
(21 x 31,5 cm, 1 p., papír, tinta, kézírás. Tartalma: Fodor Dezső "Élet előtt" című verseskötetéhez írt előszó kézirata. Kartonlapon, fólia
alá helyezve. Hajtogatás nyomával, néhány helyen a hajtásnál szakadással. A második sor emiatt nehezen olvasható.)
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8) Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) "Ellentétek" című versének autográf kézirata
(Papír, tinta, kézírás, gépelt; 1 p. Tartalma: Kihúzásokkal, javításokkal. A szöveg több helyen eltér a publikált változattól. Hátoldalán
gépelt verstöredék.)
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9) Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Az új évezred szelleme és Próza-futamok "A
reménytelenség könyve" előtt és után című versének, illetve prózaversének (2. rész) autográf kézirata.
Keltezés nélkül.
(Papír, tinta, kézírás; 2 p. Tartalma: A versben több helyütt átírásokkal, javításokkal, a verspróza javítatlan tisztázat. Verzóján a költő
tintával írt politikai, filozófiai gondolatai, cím nélkül; töredék. Kitépett jegyzetlapon, alul, felül kis szöveghiánnyal.)
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10) Kossák József (Temesvár, 1855 – Temesvár, 1922) fényképész: Magda – Nikolaus von Horthy als
Brautpaar. Arad, 1901. július 19.
(Papír, tinta, fénykép, kézírás. A kabinetkép fotográfia Horthy Miklóst (1868-1957) és leendő feleségét, mint jegyespárt ábrázolja. A
felvétel közvetlenül házasságkötésük előtt, Aradon készült Kossák József aradi műtermében. A hátoldalon ajánlással: "Zur Erinnerung
meiner lieben [Attikám?]! Von Ihrer [???] Arad, 1901. VII. 19." A menyasszony családjának Arad környékén voltak birtokai, így az
esküvőt a városban tartották három nappal a kép elkészülte után.)
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