
A Kulturális Javak Bizottsága 2010. május 5-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. az új összetételű KJB bemutatása, elnök megválasztása a következő két éves időszakra 

 

2. III. Károly (1711-1740) magyar király Száraz Péternek és általa feleségének, Szokoly 

Juditnak adományozott címeres nemeslevele. (1719. szeptember 23. Bécs. ; proveniencia:  

Vatera.hu Kft. 2009. november15 – december 6-i internetes árverés) című levéltári irat védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság III. Károly (1711-1740) magyar király által Száraz Péternek és feleségének 1719-

ben adományozott címereslevelét, a szakértő érveit figyelembe véve, díszítésének 

művészettörténeti jelentősége miatt is kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan történeti 

forrásértékű dokumentumnak tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan indokoltnak tartja. 

 

 

3. Topiarius Flandrus, Aegidius: Conciones in evangelia et epistolas, … Hozzákötve: Conciones 

… moderni temporis…(Parisiis, 1578 – 1577, M. Sonnium. ; proveniencia: Krisztina 

Antikvárium 25. árverés, 457. tétel) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása  

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Topiarius Flandrus, Aegidius 1578-ban és 1577-ben kiadott műveinek kolligátumát 

a szakértői véleményt figyelembe véve provenienciájára és ritkaságára tekintettel kiemelkedő 

jelentőségű és pótolhatatlan dokumentumnak tartja, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan 

támogatja. 

 

4. H. Rámer Mária (Budapest, 1911 - Kanada, 1998) (?): Üzlet bejáratának kapubéllete 

(kerámiadombormű, mázas, őrzési hely: 1055 Bp. Szent István krt. 21. Papír-írószer Szaküzlet 

bejárata) című iparművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú kérése: 

A Bizottsága a Szent István krt. 21. szám alatt lévő Papír-írószer Szaküzlet bejárata 

kapubélletében található mázas kerámiadombormű védetté nyilvánítási eljárásához szükséges 

állásfoglalás kialakításához az alkotóra, a készítés idejére és a fellelhető további adatok 

felkutatására, valamint az Iparművészeti Múzeum szakvéleményének a beszerzésére kéri a 

Műtárgyfelügyeleti Irodát. 

 

5.  Régészeti leletek: 20 darabból álló régészeti tárgyegyüttes 18. (Kőtöredék latin nyelvű 

felirattal, faragott) és 19. (Sírépítmény-töredék faragott szarvassal) tételének védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Magyarország területéről származó, római kori latin nyelvű felirattal rendelkező 

faragott kőtöredéket és a faragott szarvassal díszített sírépítmény töredéket, a szakvéleményt és 

a MNM delegáltjának szakmai érveit figyelembe véve, kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

régészeti emléknek tekinti és védetté nyilvánítását, a készítés időpontjára és a tárgyak méretére 

vonatkozó adatok megállapítását követően, egyhangúan indokoltnak tartja. 

 

6. Heinrich Ede (Pest, 1819 – Miláno, 1885): Attila lakomája (vászon, olaj, 103x138 cm, jelezve 

balra fent:: „HE 1863”) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 



A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Heinrich Ede Attila lakomája című, 1863-ban készült festményét, amely a Vigadó 

ebédlője tervezett díszítését szolgáló pályamű olajkép változata, a szakvéleményt és az MNG 

delegáltjának szakmai kiegészítését figyelembe véve, ikonográfiája, történeti kontextusa, 

valamint provenienciája miatt kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan alkotásának tekinti, ezért 

védetté nyilvánítását egyhangúan indokoltnak tartja. 

 

 

7. Domenico Gargiuolonak  (Micco Spadaro 1609 – 1675 k.) tulajdonított Szent Bertalan 

mártíromsága (1640-1650 között, olaj, vászon, 178x260 cm, jelzés nélkül ; proveniencia: 

Edgar Hanfstaengel udvari tanácsos gyűjteménye, München, Galerie Helbing 1909. május 

11. 33. tétel) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Domenico Gargiuolonak (Micco Spadaro 1609 – 1675 k.) tulajdonított Szent 

Bertalan mártíromsága című, 1640-1650 között készült festményt a szakvélemény és az SZM 

képviselőjének szakmai érveit figyelembe véve, nagy mérete, sajátos ikonográfiája, jó 

provenienciája és attraktív ábrázolásmódja miatt a 17. századi egyetemes barokk festészet 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását 

egyhangúan indokoltnak tartja. 


