
A Kulturális Javak Bizottsága 2011. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. Plan von dem bey Pest Jaerlich beziehenden Lagers und dressen gegend auf drey Meilen in 

halben Umkreis. [Aufgenommen im Jahr 1775 von J. v. Koncsek Oberlieutnt. von Jugen 

[Ingen]: Corps. S. Br. v. Beler Unterlieutnt. von Do., Carl Bibus Unterlieutnt. von der Feld 

Artil: Desinée par H’Annasch l’an: 1776. Kéziratos térkép, Pest város közvetlen környékét 

ábrázolja; vászonra vonva, hajtogatva; enyhén sérült, korabeli kartontokban; mérete: 

1540x1630 mm; proveniencia: Központi Antikvárium 86. árverés] címen nyilvántartott 

könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Pest város közvetlen környékét ábrázoló kéziratos térképet egyedisége, történelmi 

forrásértéke és provenienciája miatt, valamint azért, mert hazai közgyűjteményben ehhez 

hasonló sem található, kulturális örökségünk kiemelkedő és pótolhatatlan elemének tekinti, 

védetté nyilvánítását egyhangúlag támogatja. 

 

 

2. Deák Ferenc levele ismeretlennek „Tisztelendő lelkész Úr” megszólítással a Vörösmarty árvák 

ügyében. 1856. I. 4. [2 lev. 2 beírt oldal; proveniencia: Központi Antikvárium 72. árverés] 

címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Deák Ferencnek a Vörösmarty árvák ügyében írott, szóban forgó levelét nem tartja 

a kulturális örökség pótolhatatlan elemének, mivel a körlevél több, szövegében a tárgyalt 

levéltől kis eltérést mutató példánya magyar közgyűjteményben is megtalálható. Védését 

egyhangúlag nem tartja indokoltnak. 

 

3. (Habsburg) I. Lipót császár és király által aláírt és sajátkezű, néhány soros megjegyzésével 

ellátott oklevél, melyet a Magyar Kir. Kancellária adott ki a Nagy György ellen 1688-ban 

benyújtott pénzhamisítási és becsületsértési ügyben. [méret: 21x33,5 cm; proveniencia: 

Pastinszky Antikvárium 34. árverés] címen nyilvántartott levéltári irat védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság az I. Lipót császár által aláírt és néhány soros megjegyzésével ellátott oklevelet 

történelmi forrásértéke, egyedisége és közirat jellegére tekintettel kulturális örökségünk 

kiemelkedő és pótolhatatlan elemének tartja, védetté nyilvánítását egyhangúlag támogatja. 

 

4. II. Ferdinánd császár és király: A Tarnóczi család nemeslevele. Bécs, 1631. aug. 6. II. 

Ferdinánd nemességet adományoz Tarnóczi Györgynek és általa rokonának Stiaszny 

Gáspárnak általános érdemeiért [címerképpel, függőpecséttel. Méret: 60x45 cm; 

proveniencia: Pastinszky Antikvárium 34. árverés] címen nyilvántartott levéltári irat védetté 

nyilvánítása 

5.  

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság II. Ferdinánd császár által a Tarnóczi családnak adott nemeslevelet történelmi 

forrásértéke és egyedisége miatt kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

elemének tartja, védetté nyilvánítását egyhangúlag támogatja.  

 

 

 



6. Nagyatádi Faszobrász Alkotótelep műtárgyai, 1975-2010 között [összesen 134 db – tulajdonos 

bejelentése szerint: 112 db, mert 22 db teljesen megsemmisült; elhelyezésük: Nagyatád 

szoborparkja, ill. különböző helységek közterei] címen nyilvántartott képzőművészeti 

alkotások (tárgyegyüttes) védetté nyilvánítása 

 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság a Nagyatádi Faszobrász Alkotótelep műtárgyainak tárgyegyüttesként való védelmét 

annak egyedisége, országos jelentősége miatt, valamint az alkotási folyamat fenntartása 

érdekében kulturális örökségünk kiemelkedő és pótolhatatlan együttesének tekinti, védetté 

nyilvánítását többségi szavazattal támogatja. 

 

7. Ismeretlen németalföldi festő, 17. század első fele [Juvenel, Esther (?)]: Templombelső (fa, 

olaj; 20x30 cm, védési szám: Szépművészeti Múzeum: 1/95, KÖH műtárgy-nyilvántartási 

azonosító: 79736, Törzsanyag) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védettségének 

megszüntetése (2010. dec. 8-i , majd 2011. márc. 31-i ülést követő harmadik tárgyalás) 

 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság a Templombelső című képzőművészeti alkotást nem tartja kulturális örökségünk 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan elemének a mű nem kiemelkedő kvalitása és alkotójának 

meghatározatlansága miatt, így többségi szavazattal a védettség megszüntetését javasolja. 


