
A Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

 

1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 – 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő 

Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül [olaj, vászon, 84 x 68 cm] címen nyilvántartott 

képzőművészeti alkotás törzsanyagba történő átsorolása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Jacopo Pontormonak tulajdonított festményt annak esztétikai értéke, valamint az 

erősen megalapozott feltevés okán, hogy a manierizmus korszakalkotó mestere festette, 

kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának 

tekinti, védését egyhangúlag támogatja.  

 

 

2. (Enyedi György – Nagyenyed, 1555? – Kolozsvár, 1597): Explicationes locorum Veteris et 

Novi Testamenti, ex quibus Trinitatis dogma statabiliri solet. [Kolozsvár, 1598. Heltai. 

Hozzákötve: (Dávid Ferenc – Kolozsvár, 1520 – Déva, 1579 ): Dehortatio et descriptio Dei 

tripersonati. Gyulafehérvár, 1569. Hoffhalter. Korabeli bőrkötésben, tábláin kis sérüléssel. 

Első tábláján I. M. V. monogram és 1610-es évszám olvasható. Számos jegyzettel és 

tulajdonosi bejegyzéssel ; proveniencia: Központi Antikvárium, 88. árverés]címen 

nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság az  Enyedi György és Dávid Ferenc műveiből álló kolligátumot a művek 

művelődéstörténeti, valamint egyháztörténeti jelentősége, ritkasága és a könyvben található 

kézírásos szövegek forrásértéke miatt kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan elemének tekinti, védését egyhangúlag  támogatja. 

 

3. Torquatus, Antonius (XV-XVI. század): Prognosticon de eversione Europae, & alia quaedam, 

quorum catalogum sequens docebit pagina. [Antwerpen, 1552, apud Martinum. 51 p. ; 

proveniencia: Múzeum Antikvárium 2010. december 8. –  online árverés] címen nyilvántartott 

könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása  

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Torquatus Prognosticon című művét fontos magyar vonatkozása és ritkasága miatt, 

valamint azért, mert a szóban forgó kiadásból nincsen közgyűjteményi példány  kulturális 

örökségünk kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan elemének tekinti, védését egyhangúlag  

támogatja. 

 

4.  [Jordanus Tamás] Iordan(us), Th[omas] (Kolozsvár, 1539? – Brünn, 1585): Brunnogallicvs, 

seu Luis Novae In Moravia Exortae Descriptio: ad Mag. Et Clar. V. D. D. Iulium Alexand. 

Trident. III. Ex Ordine Imppp. Auggg. Archiatrum. Editio II. Cum censura Cratoniana. 

[[Frankfurt] Francofurti, 1583. Apud haeredes Andreae Wecheli. 97 + [7] p. ; proveniencia: 

Studio Antikvárium 28. árverés] címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság Jordanus Tamás művét híres magyar szerzője és a könyv ritkasága miatt kulturális 

örökségünk kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan elemének tekinti, védését többségi 

szavazattal támogatja. 



 

5. B. Füredi emlék. Erinnerung an B. Füred. [Veszprém, é.n. Raimann Rudolf ny. 14 t. ; 

proveniencia: Központi Antikvárium 117. árverés] címen nyilvántartott könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a B. Füredi emlék című szabadlapos albummal kapcsolatban a szakvélemény 

kiegészítésére tesz javaslatot a fellelhető másik két említett múzeumi sorozat teljességét illetőleg. 

 

6. V. Rudolf magyar király (1576 – 1608) Prágában kiadott és saját kezűleg aláírt címeres-levele 

Tarczali Kis András és általa felesége Szinthei Borbála, valamint fivérei (Demeter és Balázs) 

és fiai (Gergely és János) részére… [1604. Kihírdetve Zemplénben, 1607-ben. Pergamen, 

viaszpecsét nélkül, 68 x 57 cm. ; proveniencia: Darabanth Kft. 12. nemzetközi  árverése] 

címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság V. Rudolf magyar király (1576 – 1608) Prágában kiadott és saját kezűleg aláírt 

címereslevelét Tarczali Kis Andrásnak történelmi forrásértéke és egyedisége okán kiemelkedő 

jelentőségű és pótolhatatlan dokumentumnak tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan 

indokoltnak tartja. 

 

7. A Garamszentbenedeki konvent latin nyelvű oklevele. [Tudatja, hogy Osztrolukai Zyma fia 

Mihály, lányai, Gunde és Erzsébet a maguk és nővéreik, Klára, Ilona és Margit nevében 

megjelentek Kont Miklós nádor előtt, és kérték Miklós fia, Myko és János fia, Péter 

osztrolukai részéből az őket megillető lánynegyedet. Kelt: Garamszentbenedek, 1358. III. 24. 

Alul chirographummal és vörös-sárga sodraton függő ép pecséttel. ; proveniencia: Központi 

Antikvárium 117. árverés] címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Garamszentbenedeki konvent által kiadott oklevelet a középkori hivatali 

írásbeliség, elsősorban a hiteleshelyek, másrészt a középkori család-, hely-, birtok- és 

egyháztörténet szempontjából más forrásból nem megismerhető információtartalma miatt 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan dokumentumnak tekinti, ezért védetté nyilvánítását 

egyhangúlag támogatja. 

 

8. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1593 – 1648) magyar nyelvű levele Szatmár 

vármegyéhez: [az 1645-ben, Rákóczy és III. Ferdinánd között megkötött linzi béke 

végrehajtása, többek között a hét északkeleti vármegye átadása a fejedelemnek évekig 

elhúzódott, több alkalommal is tárgyaltak a részletekről. Kelt: (Bihar-) Diószeg, 1647. XI. 8. ; 

proveniencia: Központi Antikvárium 117. árverés] címen nyilvántartott levéltári dokumentum 

védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1593 – 1648) magyar nyelvű levelét Szatmár 

vármegyéhez kiemelkedő jelentőségűnek és pótolhatatlannak tekinti, mivel az irat publikálatlan 

és forrásértékű dokumentuma a koraújkori politika- és diplomáciatörténeti kutatásoknak, védetté 

nyilvánítását egyhangúlag támogatja. 

 

9.  I. Ferdinánd magyar király (1526 – 1564) gyönyörűen díszített, latin nyelvű címereslevele, 

amelyben a debreceni származású Sántha Pál nagyszombati polgárnak nemességet 



adományoz. [Pergamenoklevél, a függőpecsét hiányzik. Kelt: Bécs, 1550. IV. 16. ; 

proveniencia: Központi Antikvárium 117. árverés] címen nyilvántartott levéltári dokumentum 

védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság I. Ferdinánd magyar király (1526 – 1564) gyönyörűen díszített, latin nyelvű 

címereslevelét, történelmi forrásértéke és egyedisége okán kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan dokumentumnak tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan indokoltnak tartja. 


