
 

 

A Kulturális Javak Bizottsága 2016. július 21-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

1. Ismeretlen festő, 18. század második fele: Gróf Nádasdy I. Mihály családjával, 1780 

körül (fára erősített papír, akvarell, gouache, 31 x 28 cm, műtárgy-nyilvántartási 

azonosító: 321523, proveniencia: Virág Judit Galéria 2015. Téli Aukció 2015. 

december 20. 218. tétel) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság az Ismeretlen festő, 18. század második fele: Gróf Nádasdy I. Mihály 

családjával, 1780 körül című festményt, amely a Magyarország történelmében jelentős 

szerepet játszó Nádasdy család tagjainak hiteles ábrázolása, és korábban a 

nádasdladányi Nádasdy-kastély berendezéséhez tartozott, a szakértői véleményt is 

figyelembe véve, a magyar és az egyetemes kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű 

és pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását 

egyhangú szavazattal támogatja. 

 

2. Kárpát-medencei lelőhelyekről származó ásványgyűjtemény (Kövecses-Varga Lajos 

gyűjteménye, Ásványmúzeum, műtárgy-nyilvántartási azonosító: 300206) című 

természettudományi emlék védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Kövecses-Varga Lajos Kárpát-medencei lelőhelyekről származó 

ásványgyűjteményének 871 darabját, melyek vagy típuslelőhelyekről, azaz ásvány első 

előfordulási helyéről származnak, vagy az adott lelőhelyre nézve ritkák, vagy 

didaktikus megjelenésűek, azaz az adott fajra vonatkozó alaki vagy egyéb 

megjelenésbeli jellegzetességekkel rendelkeznek, a szakértői véleményt is figyelembe 

véve, a magyar és az egyetemes kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan természettudományi emlékeinek tekinti, ezért védett gyűjteménnyé 

nyilvánításukat egyhangú szavazattal támogatja. Továbbá a Bizottság, a 

szakvéleményt figyelembe véve, a gyűjtemény egészének nemzeti érdekű nyilvános 

gyűjteményé történő minősítését javasolja szintén egyhangú szavazattal. 

 

3. Heltai (Heltner, Helth) Gáspár (Kaspar) (Nagydisznód ?, 1510 ? – Kolozsvár, 1574): 

Catechismvs, mellybe a mennyei tvdomannac Sommája, a deréc szent irásból, es soc 

keresztyén Tanitóknac irásokból röuideden egybe szereztetött es befoglaltatott Heltai 

Gaspartol, a colosvari plebanostol az együgyü keresztyényeknec építésére. 

Colosvarba [Kolozsvár], 1553. [88] fol. (Az utolsó ív hiányzik. Kézírásos bejegyzés a 

B5a levélen: „Martinus Szekely [...] 1792”. Néhány lap enyhén foltos, egyes 

leveleken tollpróbákkal, firkálásokkal. Későbbi pergamenkötésben. Proveniencia: 

Központi Antikvárium 139. árverés 2016. június 10. 163. tétel) címen nyilvántartott 

könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Heltai (Heltner, Helth) Gáspár (Kaspar) (Nagydisznód ?, 1510 ? – 

Kolozsvár, 1574): Catechismvs … Colosvarba [Kolozsvár], 1553. [88] fol. című 

dokumentumot, amely Luther Márton 1550-ben Kolozsvárott megjelent magyar nyelvű 

katekizmusának bővített kiadása Heltai átdolgozásában, és amely a mű egyetlen ismert 

teljes példánya, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar irodalom- és 

nyomdatörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan könyvtári dokumentumának 

tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 
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4. Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) autográf, aláírt levele 

sógorához, Szél Kálmánhoz. Kelt: Budapest, 1884. június 11. (2 beírt folio és egy 

"Nagytiszteletű Szél Kálmán ref. lelkész urnak" Nagyszalontára címzett boríték. 

Proveniencia: Darabanth Aukciósház 219. árverés 2014. február 1. 11794. tétel) 

címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság az Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) autográf, aláírt 

levele sógorához, Szél Kálmánhoz. Kelt: Budapest, 1884. június 11. iratot, a szakértői 

vélemény alapján, a magyar történettudomány, irodalomtörténet, filológia, 

kultúrtörténet, valamint Arany János élete és életműve kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú 

szavazattal támogatja. 

 

5. Radnóti Miklós (Budapest, 1909 – Abda, 1944) „Csodálkozol barátném ...” című 

versének autográf kézirata. 1 folio, keltezés nélkül. („Miklós” aláírással. A vers 

címzettje Beck Judit festőművész. A szöveg néhány magánhangzó hosszúságában 

eltérést mutat a nyomtatásban megjelentektől. Proveniencia: Központi Antikvárium 

137. árverés 2015. december 4. 83. tétel) címen nyilvántartott könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Radnóti Miklós (Budapest, 1909 – Abda, 1944) „Csodálkozol barátném 

...” című versének autográf kézirata. 1 folio, keltezés nélkül című dokumentumot, 

amely származástörténete miatt Radnóti Miklós életútja és a Csodálkozol barátném… 

című versének keletkezéstörténetére vonatkozó, más forrásból nem ismert, jelentős 

adatokat tartalmaz, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar 

irodalomtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan könyvtári forrásának tekinti, 

ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 


