
A Kulturális Javak Bizottsága 2010. június  30-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

 

1. Péli Tamás (Budapest, 1948 – Budapest, 1994): A cigányság és a magyarság összefonódó 

történetének jelenetei (Megérkezés), [1983, vászon, olaj / pannó, 460x910 cm, őrzési hely: 

Tiszadob, Andrássy-kastély] című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Péli Tamás Megérkezés című alkotását a magyar képzőművészetben, valamint az  

életműben betöltött szerepe miatt kulturális örökségünk kiemelkedő és pótolhatatlan elemének 

tartja, védetté nyilvánítását  egyhangúlag támogatja.  

 

 

2. Kemény György (Budapest, 1936 –): Falkép [walkid, kb. 48,5 m
2 

] című képzőművészeti 

alkotás védetté nyilvánítása  

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Kemény György Falképét mint a 60-as, 70-es évek fontos kordokumentumát 

komplexitása és ritkasága miatt kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

elemének tartja, védetté nyilvánítását egyhangúlag támogatja. 

 

 

3. Szász Endre (Csíkszereda, 1926 – Mosdós, 2003): Dózsa-pannók, 2 db [hollóházi porcelán-

lapok, kb. 2,5x12 m / db, őrzési helye: Budapest, M3-as metróvonal Dózsa György úti 

állomása] című képzőművészeti alkotások védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Szász Endre Dózsa-pannóit az alkotás vitatható kvalitása, diszfunkcionalitása és 

jelenlegi rossz és nem, illetve nehezen javítható állapota miatt nem tartja kulturális örökségünk 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan elemeinek, védetté nyilvánításukat nem támogatja. 

 

 

4. Báthory Gábor erdélyi fejedelem Kolozsvárott kiadott bőr adománylevele, melyben Kraszna 

városának vásártartási jogot adományoz. A fejedelem saját kezű aláírásával, sérült 

függőpecséttel. [Megviselt állapotban. 1609. 07. 15. 60x30 cm.] című levéltári irat védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a szóban forgó uralkodói adománylevelet a magyar történelem szempontjából való 

fontosságuk és máshonnan nem megismerhető forrásértékük miatt kulturális örökségünk 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan elemeinek tartja, védetté nyilvánításukat egyhangúlag 

támogatja. 

 

 

5. Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem adománylevele, Kraszna városáról, saját kezű 

aláírásával, függőpecséttel. [Megviselt állapotban. 1607. 12. 03.] című levéltári irat védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a szóban forgó uralkodói adománylevelet a magyar történelem szempontjából való 

fontosságuk és máshonnan nem megismerhető forrásértékük miatt kulturális örökségünk 



kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan elemeinek tartja, védetté nyilvánításukat egyhangúlag 

támogatja. 

 

 

6.  Rákóczi György adománylevele, Kraszna városának, melyben megerősíti a Báthory Gábor 

által adományozott vásártartási jogot. A fejedelem saját kezű aláírásával és sérült 

függőpecséttel. [Megviselt állapotban. 1641. 70x60 cm.] című levéltári irat védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a szóban forgó uralkodói adománylevelet a magyar történelem szempontjából való 

fontosságuk és máshonnan nem megismerhető forrásértékük miatt kulturális örökségünk 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan elemeinek tartja, védetté nyilvánításukat egyhangúlag 

támogatja. 

 

 

7.  Raulin, Johannes: Doctrinale mortis sacrarum litterarum… Parisii, 1520, expensis… 

Johannis de Warnef. [130+(6) lev. A 24. levél hátán magyar nyelvű bejegyzéssel. Számos 

lapszéli latin beírással és tulajdonosjeggyel. A címlapon fametszetes kiadói jelvénnyel. Kottás, 

vörös és kék iniciálékkal tagolt pergamen kódexlapba kötve. A kötésből kijár. Az utolsó 

levélen apró, szöveget is érintő hiánnyal, utolsó levelei enyhén foltosak.] című könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása  

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Raulin, Johannes Doctrinale mortis című művét magyar nyelvű bejegyzéssel, 

kódextöredékbe kötve a példány bizonyított több évszázados magyar használata miatt és a 

további kutatás lehetővé tétele céljából kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan elemének tartja, védetté nyilvánítását egyhangúlag támogatja. 

 

 

8. Horae intemerate Virginis Marie secundum verum usum Romanum cum pluribus orationibus 

tam in Gallico et in Latino. [Paris, 1501. május 1. Thielman Kerver. 96 sztl. lev. (A8-M8). 

Díszesen aranyozott, francia stílusú, XVIII. századi bőrkötésben.] című könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a nemzetközi könyvritkaságnak számító, Párizsban kiadott hóráskönyvet annak 

kiemelkedő nyomdászattörténeti és esztétikai értéke miatt kulturális örökségünk kiemelkedő 

jelentőségű és pótolhatatlan elemének tartja, védetté nyilvánítását egyhangúlag támogatja. 

 

  

9.  Petrus de Palude: Sermones thezauri novi de sanctis. [Nuremberge, 1496. Koburger. [388] p. A 

kötet jó része rubrikálva, korabeli kézírásos bejegyzésekkel. Hozzákötve: Petrus de Palude: 

Sermones quadragesimales Thesauri novi. Nure[m]berge, 1496. Koberger. [204] p.] című 

könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása  

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

 A Bizottság Petrus de Palude két egybekötött ősnyomtatványát, ami egykor a móri kapucinus 

rend tulajdonában volt, magyar egyháztörténeti és művelődéstörténeti jelentősége miatt 

kulturális örökségünk kiemelkedő és pótolhatatlan elemének tartja, védetté nyilvánítását 

egyhangúlag támogatja. 


