
A Kulturális Javak Bizottsága 2009. november 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

 

1. Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959): Csinszka (vászon, olaj, 60,3x49,4 cm, 

jelezve fent: „Móricz Zsigának Csinszka emlékével Márffy Ödön”, jelezve balra, 

függőlegesen: „CSINSZKA” ; proveniencia: Abigail Galéria és Aukciósház 2009. március 8. 

árverés, 184. tétel) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Márffy Ödön Csinszkáról készült portréját annak művészi kvalitása és 

kultúrtörténeti értéke miatt kiemelkedő jelentőségűnek és pótolhatatlannak tartja, védetté 

nyilvánítását egyhangúlag támogatja.  

 

 

2. Karinthy Frigyes levele Babits Mihályhoz ([Budapest], 1935. április 14. 4 folio (1 beírt oldal) 

170x128 mm, boríték: 99x142 mm. Tintaírás, aláírás: Karinthy F. ; proveniencia: Új Magyar 

Athenas ajánlójegyzék, 545. tétel) című kézirat védetté nyilvánítása [második tárgyalásra a 

KJB 2009. okt. 7-i ülése nyomán] 

 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság Karinthy Frigyes levelét Babits Mihályhoz annak irodalomtörténeti forrásértéke 

miatt, különös tekintettel a folyamatban lévő Babits kritikai kiadás munkálataira kulturális 

örökségünk kiemelkedő és pótolhatatlan elemének tartja, védetté nyilvánítását többségi 

állásfoglalással támogatja. 

 

3. Márai Sándor: A búvár. Novella (Bp. 1936. március hó, „az iskola tanműhelyében” (szedte: 

Doór Lajos, nyomta: Halász Kálmán.) [12] p. Kartonra ragasztva, 115 mm. ; proveniencia: Új 

Magyar Athenas ajánlójegyzék, 373. tétel) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság A búvár című Márai nyomtatvánnyal kapcsolatban a szakvélemény kiegészítésére 

tesz javaslatot, a megjelenés körülményeinek tisztázásával kapcsolatban a MOL megfelelő 

osztályától további információ beszerzését indítványozza. 

 

4. Márai Sándor: Hölgyek a ring körül (Bp. 1936, „az iskola tanműhelyében” (szedte: Buxbaum 

József) 12 p. Kartonra ragasztva, 159 mm. ; proveniencia: Új Magyar Athenas ajánlójegyzék, 

374. tétel) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Hölgyek a ring körül című Márai nyomtatvánnyal kapcsolatban a szakvélemény 

kiegészítésére tesz javaslatot, a megjelenés körülményeinek tisztázásával kapcsolatban a MOL 

megfelelő osztályától további információ beszerzését indítványozza. 

 

 

Napirenden kívül: 

 Király Erzsébet (MNG) beszámolója az MNG-ben, az épületdíszítő falképek témájában folyt 

kutatás eredményeiről. 


