
 

 

A Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

1. Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, 

olaj, 81,5 x 81,5 cm, jelezve jobbra fent: „Ferenczy Károly 1911”, Proveniencia: Virág 

Judit Galéria és Aukciósház 2015. évi tavaszi (49.) aukció (2015. május 18.) 163. tétel, 

korábban Fővárosi Képtár 3497 leltári szám) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás 

védetté nyilvánítása 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság a Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 

1911 című festményt, amely az egykori Fővárosi Képtár gyűjteményének része volt, és amely 

a második világháború során tűnt el, a szakvéleményeket is figyelembe véve, Ferenczy Károly 

kiemelkedő jelentőségű alkotásának tekinti, de a festmény tulajdonosának külföldi illetősége, 

illetve a tárgy tulajdonjogának vitatott volta miatt, valamint a külföldi műtárgybehozatal 

hosszabb távon történő élénkítése érdekében védetté nyilvánítását többségi szavazattal nem 

támogatja. 

 

2. Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956): Lapok a bécsi vázlattömbből, 1921, 27 db 

(papír, ceruza, 240 x 190 mm, jelezés nélkül, Proveniencia: Virág Judit Galéria és 

Aukciósház 2015. évi tavaszi (49.) aukció (2015. május 18.), 31. tétel) címen nyilvántartott 

képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956): Lapok a bécsi vázlattömbből, 

1921, 27 db című grafikai vázlatokat, amelyek Kádár Béla pályafutásának jelentős 

stílusváltását dokumentálják, művészi színvonalukra és ritkaságukra tekintettel, a szakértői 

véleményt figyelembe véve, a magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan képzőművészeti alkotásainak tekinti, ezért a védetté nyilvánítást egyhangú 

szavazattal támogatja. 

 

3. Mi csak Szántói Savanyúvizet iszunk! Budapest, Bakács Műintézet, 1909–1911. (Plakát, 

papír, ofszet. 95 x 63 cm, jobbra fent: Bakács Műintézet Budapest. Proveniencia: Julius 

Paul gyűjteménye; Budapest Poster Gallery 2. árverés (2014. december 8.) 54. tétel) címen 

nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Mi csak Szántói Savanyúvizet iszunk! Budapest, Bakács Műintézet, 1909–1911. 

című reklámgrafikát, amelyből közgyűjteményben nem ismert példány, a művészi színvonala, 

különleges, összetett kompozíciója és a magyar reklám- és kultúrtörténeti forrásértéke miatt, 

a szakvéleményt figyelembe véve, a magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú 

szavazattal támogatja. 

 

4. Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) aláírt, autográf, francia nyelvű levele 

ismeretlenhez. Kelt: 1849. december 30. (3 oldal. Proveniencia: Darabanth Aukciósház 22. 

nemzetközi árverés (2015. február 28.) 11190. tétel) címen nyilvántartott könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) aláírt, autográf, francia nyelvű 

levele ismeretlenhez. Kelt: 1849. december 30. című iratot, a szakértői vélemény alapján, a 
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magyar zenetörténetnek, valamint Liszt Ferenc személyiségének és a művész 1848-49-es 

szabadságharchoz fűződő viszonyának kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű 

levéltári dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja. 

 

5. Szél Árpád, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság igazgatója számára készült emlékalbum. 

Budapest, 1918. január 10. (A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság és társvállatainak 

főtisztviselői által Szél Árpád igazgató részére, születésének 50. és a társaságnál eltöltött 

szolgálati idejének 20. évfordulója alkalmából ajándékozott, Szél Árpád igazgató, valamint 

28 főtisztviselő fényképét tartalmazó emlékalbum. Címlapja kézzel rajzolt és festett. 

Aranyozott, fémveretes egészbőr kötésben, csont rátétekkel, a csat hiányzik. Proveniencia: 

Darabanth Kft. 23. nemzetközi árverés (2015. június 13.) 11307. tétel) címen nyilvántartott 

könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Szél Árpád, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság igazgatója számára készült 

emlékalbum. Budapest, 1918. január 10. című levéltári dokumentumot, a szakértői vélemény 

és annak szóbeli kiegészítése alapján, a magyar családtörténet, valamint a magyar 

tudomány-és közlekedéstörténet, különösen Budapest helytörténetének kiemelkedő 

jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű emlékének tekinti, ezért védetté nyilvánítását 

egyhangúan támogatja. 

 

6. III. (Habsburg) Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott magyar 

nemesség- és címeradomány Török István és családja részére. Kelt: Bécs, 1718. augusztus 

24. Címerfestménnyel és címerleírással, függőpecséttel. (Az uralkodó, valamint Erdődy 

László Ádám nyitrai püspök, a magyar udvari kancellária első ülnöke és Wanyeczy Illés 

kancelláriai titkár aláírásával. Kihirdették Heves és Külső-Szolnok vármegye Egerben 

tartott közgyűlésén 1718. október 1-jén. Proveniencia: Darabanth Kft. 245. árverés (2015. 

március 5.) 12000. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság III. (Habsburg) Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott 

magyar nemesség- és címeradomány Török István és családja részére. Kelt: Bécs, 1718. 

augusztus 24. című oklevelet, amely a családtörténeti szakirodalom által ismert, de fellelhető 

iratokkal nem rendelkező Török család részére kiállított nemesség- és címeradomány, a 

szakértői vélemény és annak szóbeli kiegészítése alapján, a magyar társadalom-, család-, 

művelődés- és művészettörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű 

levéltári dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja. 

 

7. Domonkos, az esztergomi Szent Tamás káptalan prépostja, eszetrgomi vikárius oklevele. 

Kelt: 1353. május 23. Pergamenoklevél, hátlapján befüggesztett pecsét nyomával. 

(Proveniencia: Honterus Antikvárium 90. árverés (2015. április 24.) 250. tétel) címen 

nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Domonkos, az esztergomi Szent Tamás káptalan prépostja, esztergomi vikárius 

oklevele. Kelt: 1353. május 23. című oklevelet, a szakértői vélemény és annak szóbeli 

kiegészítése alapján, a magyar társadalom-, család-, és birtoktörténet, valamint a középkori 

diplomatika és szfragisztika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű levéltári 

dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja. 


