
A Kulturális Javak Bizottsága 2008. július 9.-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. John Ellicott: Asztali zenélő óra, 1765 körül, London. (Ébenfa, fém óraszerkezettel, 

negyedütős zenélő szerkezettel, rugóhajtással, ingaszabályzóval, Graham 

gátszerkezettel, 82x52x33 cm, számlapján és belül a szerkezet hátoldalán jelzett: 

Ellicott, London, ép, működőképes.) védetté nyilvánítása 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság a szakvélemény-kiegészítés és az elhangzott érvek alapján a bizonyított, 

régebbi proveniencia hiányában is a ritka, az ismert hazai köz- és magángyűjteményi 

anyagban egyedülálló, különleges szerkezetű óra védetté nyilvánítása mellett foglal 

állást. 

 

2. Dionysi(us) Halicarnass(nsis): Dionisii Halicarnassei scripta quae extant, omnia, et 

historica, et rhetorica. Opera & studio Friderici Sylburgii Veterensis. Tomus 1-2. 

(Egybekötve.) [Frankfurt] Francofurdi, 1586, Apud heredes Andreae Wecheli. [16] + 

792 + 169 + [3] p. [12] + 280 + 94 + [2] p. Folio. Mindkét címlapon és az utolsó 

leveleken díszes, fametszetű nyomdászjelvény. RMK III. 5464. (A Studio Antikvárium 

22. árverésének 34. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság elfogadta a szakértői vélemény indokait elsősorban a Dudith András 

személyéhez fűződő magyar vonatkozás kiemelkedő jelentőségére tekintettel, és a 

dokumentum védetté nyilvánítását javasolja. 

 

3. Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek, bíboros négy művének első kiadásait 

tartalmazó gyűjtőkötet. (A Studio Antikvárium 22. árverésének 97. tétele) című 

könyvári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság a Pázmány Péter négy művének első kiadásait tartalmazó kolligátumot a 

szakvélemény indoklását elfogadva, és a harmadik vitairat ritkaságát kiemelve 

pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségűnek tekintik. Védetté nyilvánítását többségi 

szavazattal indokoltnak tartják. 

 

4. Rerum in Transsylvania anno Domini 1613. Toto Mense Octobri Gestarum Ordo & 

Series. Nec non articuli trium nationum eiusdem regni Transsylvaniae… Ac electio… 

Gabrielis Bethlen… in principem Transsylvaniae… Inauguratio item…(Kolozsvár, 

1613.) Typis Helthanis. (15) p. RMNy 1058. (A Központi Antikvárium 107. árverésének 

61. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság egyhangú állásfoglalása szerint a magyar történelem és nyomdászattörténet 

kiemelkedő dokumentuma a kézírásos bejegyzések és Bethlen Gábor sajátkezű aláírása 

miatt egyedi és pótolhatatlan, ezért védetté nyilvánítása feltétlenül indokolt. 

 



5. Az ipolysági konvent által kiadott latin nyelvű oklevél, amely szerint Hédervári Lőrinc 

nádor 1441. július 14-én kelt parancsára beiktatják Zelchen-i Osvátot a Hont 

vármegyei Nagyfalu birtokába. Pergamenoklevél. A függőpecsét zsinórjával. Kelt: 

1441. VIII. 17. (A Központi Antikvárium 107. árverésének 82. tétele) című levéltári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az ipolysági konvent által kiadott középkori magyar oklevelet a történeti kutatás számára 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan dokumentumnak tekinti, ezért védetté 

nyilvánítását egyhangúlag támogatja. 

 

6. A jászói konvent által kiadott latin nyelvű oklevél. Fassionalis (ún. felvalló levél) a 

Torna vármegyei Komjáti birtokrészeiről. Pergamenoklevél, a zsinóron függő 

viaszpecsét maradványával. Kelt: 1507. IV. 13. A szöveg néhol elmosódott, a hajtogatás 

mentén egy helyen szakadással. (A Központi Antikvárium 107. árverésének 83. tétele) 

című levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság tagjai a jászói konvent által kiadott oklevelet kiemelkedő történeti 

forrásértéke miatt egyedi és pótolhatatlan dokumentumnak tartják, és védetté 

nyilvánítását feltétlenül javasolják. 

 

7. A ferencvárosi volt Pest-Buda mozi épületében található mozaik védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A mozaikkal kapcsolatos állásfoglalás kialakításához az arra illetékesektől részletesebb 

adatokat és szakértői véleményt kérnek. 


