
A Kulturális Javak Bizottsága 2012. november 19-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

1. Gorka Géza (Nagytapolcsány, 1895 – Verőce, 1971) és Lux Alice, G. [Gregersenné] 

(Bustyaháza, 1906 – Budapest, 1988) épületdíszítő kerámiái, Gubacsi úti lakótelep, 12 db 

(Kerámia, mázas, 1952-1953) címen nyilvántartott iparművészeti tárgyegyüttes védetté 

nyilvánítása (második tárgyalás) 

A KJB egyhangú kérése: 

A Bizottság Gorka Géza és Lux Alice, G. által jelzett, a Gubacsi úti lakótelep házain található 

épületdíszítő kerámiák védetté nyilvánítási eljárásában kialakítandó állásfoglaláshoz a 

szocialista realista építészet kutatóitól – elsősorban Prakfalvi Endrétől – a szakvélemény 

kiegészítését kéri a következő szempontok szerint: 

1. A kerámiák hogyan illeszkednek bele a szocialista realista korszak ideológiai 

kontextusába, a korszak épületdíszítő művészetének kontextusába, valamint hogyan 

illeszkednek Gorka Géza életművébe.  

2. Fejtse ki a szakértő, hogy miért nem minősíti a kerámiákat a kulturális örökség 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan alkotásainak. 

 

2. Kossuth Lajos (Monok, 1802  – Torino, 1894) autográf, datált és aláírt levele Brázay 

Kálmán részére. (Turin [Torino], 1884. okt. 13. 3 beírt oldal 20,5 cm. Fekete szegélyű, 

merített levélpapíron, hajtásnyomokkal, alsó sarkán kb. 3 mm-es hiánnyal, ma is olvasható 

kiváló állapotban, vászon tékába helyezve. Proveniencia: Antiquarium Hungaricum 29. 

árverés (2012. április 25.) 123. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Kossuth Lajos Torinóban 1884. október 13-án kelt autográf levelét Brázay 

Kálmán részére, amely Kossuth élete utolsó korszakának magánéletére, életvitelére, a 

személyére és szokásaira tartalmaz más forrásokból nem megismerhető információkat – a 

szakvéleményt és annak kiegészítését figyelembe véve – a magyar történelem kiemelkedő 

jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú 

szavazattal támogatja. 

 

3. Habsburg-Lotharingiai Rudolf (Laxenburg, 1858 – Mayerling, 1889) osztrák trónörökös 

autográf, magyar nyelvű levele bizalmasának, ifj. Szögyény-Marich Lászlónak címezve, 

„Kedves Szögyény!” megszólítással. (Bécs, 1887. december 9. 2 beírt oldal, fejléces 

levélpapíron. Proveniencia: Központi Antikvárium, 123. árverés (2012. június 1.) 58. tétel.) 

címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Habsburg-Lotharingiai Rudolf (Laxenburg, 1858 – Mayerling, 1889) osztrák 

trónörökös bizalmasának ifj. Szögyény-Marich Lászlónak írt autográf, magyar nyelvű levelét, 

amely az Osztrák-Magyar Monarchia történetére vonatkozóan más forrásokból nem ismert 

adatokat tartalmaz, a szakértő véleményét és annak kiegészítését figyelembe véve, a magyar 

és egyetemes történelem kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, 

ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 
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4. Báthory Zsigmond (Nagyvárad, 1572 – Libochovice, 1613) erdélyi fejedelem saját kezű 

aláírásával ellátott, latin nyelvű levele Alfonso Visconti pápai nunciusnak. (Kelt: Temesvár 

alatti tábor, 1596. június 23. Papíroklevél, a viaszpecsét maradványával. Proveniencia: 

Központi Antikvárium 123. árverés (2012. június 1.) 99. tétel) címen nyilvántartott levéltári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú kérése: 

A Bizottság Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű 

levele Alfonso Visconti pápai nunciusnak dokumentum védetté nyilvánítási eljárásában 

kialakítandó állásfoglaláshoz a szakvélemény kiegészítését kéri arra vonatkozóan, hogy 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Visconti pápai nuncius kapcsolatáról találhatók-e 

dokumentumok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára által őrzött Erdélyi 

kancelláriai levéltár iratai között. 

 


