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1) Catena, Vincenzo (Biagio) (Velence?, 1470 körül – Velence, 1531): Mária gyermekével (töredék) (1510-es évek első fele, nyírfa, olaj, tempera, 

28,2x21,5 cm, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 50113, proveniencia: magántulajdon) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté  

nyilvánítása 

2) Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976): Mértani formák a térben 1924, (vászon, olaj, 54 x 74 cm, jelezve balra lent: 

Bortnyik 1924, hátoldalán festve figurális kompozíció,  műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 329291. Proveniencia: magángyűjtemények, majd 

MNB Gyűjteménye) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

3) V. László (Utószülött), Habsburg (Komárom, 1440 – Prága, 1457) király 1457. évi oklevele, melyben a nádort pénzkifizetésre utasítja (Kelt: 

Budán, 1457. január 18.) (papír, viasz, tinta, kézírás), Tartalma: V. László király megparancsolja Garai Lászlónak, Magyarország nádorának, 

hogy Gúthi Ország Mihály és Lindvai Bánfi Pál ajtónállómesternek vagy ezek embereinek adjon ezer aranyat. Kelt: Budán, 1457. január 18. 

Eredeti, papíron, a királyi titkos pecséttel megerősítve. A vörös viaszba nyomott papírfelzetes pecsét sérült, a papírfelzet hiányzik. Az oklevél a 

hajtásoknál sérült, ezért ráragasztották egy másik papírlapra. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328470, proveniencia: magántulajdon) 

címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

4) Csáth Géza (Szabadka, 1887 – Kelebia és Szabadka közelében, 1919) autográf feljegyzései Kosztolányi Dezsőnek. Keltezés nélkül. (papír, tinta, 

kézírás, 4 beírt oldal) Tartalma: Csáth Géza azt a kérést hagyta unokatestvérére, Kosztolányira, hogy halála után írja meg élete történetét. Ehhez 

a soha el nem készült regényhez Csáth több instrukciót is papírra vetett utolsó éveiben. A kéziratot Bori Imre adta először közre 1988-ban, a 

Hídban. Számos javítást tartalmaz. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327064, proveniencia: Központi Antikvárium 147. átverés (2018. 

június 1.) 49. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

5) Horthy Miklós, vitéz nagybányai (Kenderes, 1868 – Estoril, 1957) kormányzó autográf, német nyelvű levele Habsburg József Ágost 

főhercegnek "Eure Hoheit!" megszólítással. (Kelt: 1921. július 18.) (papír, tinta, kézírás, 1 lap, 2 beírt oldal) Tartalma: Fejléces levélpapíron. 

Elnézést kér a késedelmes válaszért, majd megköszöni a címzett kedves sorait, amelyek ifjúkori emlékeket idéztek fel benne. Megígéri, 

haladéktalanul intézkedik arról, hogy a főherceg kívánsága teljesüljön. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326918, proveniencia: Központi 

Antikvárium 145. árverés (2017. december 1.) 66. tétel címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

6) Pálffy Károly (Károly János Ede Mária Frigyes), gróf (Breznice, 1900 – Mariapfarr im Lungau, 1979): Vadásznaplóm első kötete 1917 – 

1939.  (bőr, papír, selyem, tinta, kézírás, beragasztott fényképek, [292] + [8] fol.) Tartalma: Saját kézírással és fényképekkel illusztrált 

vadászkönyv. A fejlécezett, függőleges vonalakra osztott lapokon jól olvasható, egységesen szép folyóírással, pontosan adatolt leírások. műtárgy-

nyilvántartási azonosítószám: 328844, proveniencia: Honterus Antikvárium 109. árverés (2021. december 10.) 112. tétel) címen nyilvántartott 

levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

7) Esterházy Pál (Mária Lajos Antal), herceg galántai (Kismarton, 1901 – Zürich, 1989) Főméltóságú herceg Esterházy Pál magyar 

hitbizományi és magán házikezelésű mezőgazdasági üzemeinek adatai. 1940.  (s. l., s. n.) (papírvászon, gépelt, nyomtatott, [3 t.fol.], 238 p. + 

mell. 27 t.fol. térkép) Tartalma: Főméltóságú herceg Esterházy Pál magyar hitbizományi és magán házikezelésű mezőgazdasági üzemeinek adati 

1940-ből. Tartalmazza az intézőségek adatait, épületeket, szántóföldi termelés, holtleltári felszerelés adataival, intézőségeként térképekkel stb. 

Aranyozott, kissé kopott piros egészvászon-kötésben.műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328100, proveniencia: Darabanth Aukciósház 34. 

nagyárverés (2020. november 7.) 11422. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 
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6) Pálffy Károly (Károly János Ede Mária Frigyes), gróf (Breznice, 1900 – Mariapfarr im Lungau, 

1979): Vadásznaplóm első kötete 1917 – 1939.   
(bőr, papír, selyem, tinta, kézírás, beragasztott fényképek,  [292] + [8] fol.) 
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7) Esterházy Pál (Mária Lajos Antal), herceg galántai (Kismarton, 1901 – Zürich, 1989) 

Főméltóságú herceg Esterházy Pál magyar hitbizományi és magán házikezelésű mezőgazdasági 

üzemeinek adatai. 1940.  (s. l., s. n.) (papírvászon, gépelt, nyomtatott, [3 t.fol.], 238 p. + mell. 27 

t.fol. térkép)  


