
A Kulturális Javak Bizottsága 2007. május 2-iki rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. Az 1871-ben épült gombosi gőzkomp közlekedéstörténeti emlék védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A vizsgált közlekedéstörténeti emlék védetté nyilvánítása indokolt, a védettség elősegítheti a 

megmaradt komptest szakszerű és történelmileg is hiteles, minél teljesebb mértékű 

rekonstrukcióját, valamint újrahasznosítását. 

 

2. A Nagyházi Galéria március 28-i árverésének anyagában szereplő, 536. tételszámú XV-XVI. 

századi német faragott tölgyfa láda című iparművészeti alkotás védési ügye – Esettanulmány 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az esettanulmányként bemutatott védési ügy példázza, hogy a magyarországi emlékanyag 

rendkívül sokszínű, és nem minden, ritkaságként felbukkanó tárgy esetében szükséges a 

védettség kimondása – ahogy itt sem. 

 

3. Szombathely, Zrínyi u. 11.,  6470/ 1,2 hrsz. alatti lakóépület kapuzatának védési ügye – 

Esettanulmány 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Mivel jelen esetben sem a műemléki, sem az ingó kulturális javakra vonatkozó védettség 

eszközeivel nem lehet élni, a KÖH Műtárgyfelügyeleti Irodája egy ajánlás megfogalmazásával 

tájékoztassa az érintett önkormányzatot a helyi – önkormányzati rendelettel kimondandó – 

védettség szükségességéről. 

 

4. Római katolikus templom orgonája, Koroncó, védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Építőhöz és műhelyéhez köthető, pontosan datálható, veszélyeztetett tárgytípus jó állapotú, ma is 

működő, kézműves készítésű, egyedi darabja; felépítésében, konstrukciójában és 

technológiájában egyaránt megőrizte az évszázadokon átívelő, hagyományos orgona-

építésmódot. Védése feltétlenül indokolt. 

 

5. Ary Scheffer (1795-1858): Férfiképmás (Olaj, vászon, 139 cm x 102,5 cm, Jelezve balra lent: 

Ary Scheffer 1849 című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú  állásfoglalása: 

A mű kvalitása, szerzőjének nemzetközi rangja és a vizsgált egyetemes művészettörténeti korszak 

(holland, 19. század, biedermeier) hiányos reprezentáltsága a magyarországi magánkézben, 

illetve közgyűjteményben lévő művek sorában, mind indokolttá teszik - az ábrázolt személy 

kilétének ismeretlensége ellenére is - a védettséget. 

 

6. Nicaise (Nicasius) de Keyser (1813 – 1887): Női képmás (Olaj, vászon, 138 cm x 103,5 cm, 

Jelezve balra lent: NDe Keyser, 1849) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A mű kvalitása, szerzőjének nemzetközi rangja és a vizsgált egyetemes művészettörténeti 

korszak, (19. századi belga romantika) hiányos reprezentáltsága a magyarországi magánkézben, 



illetve közgyűjteményben lévő művek sorában, mind indokolttá teszik - az ábrázolt személy 

kilétének ismeretlensége ellenére is - a védettséget. 

 

7. Csók István: A tavasz ébredése, 1900 (Vászon, olaj, 120x210 cm, Jelezve balra lent: Csók) 

című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A vizsgált képzőművészeti alkotás ritka, hiánypótló darabja a festő korai korszakának, amiből 

saját „képrombolásának” következtében alig maradt valami az utókorra. Egyben a 

modernizmus nagybányai eszméjének sajátos hordozója is. Védettsége mind a Csók életműben 

elfoglalt helye okán, mind a modernizmust zászlójára tűző nagybányai piktúra sajátos 

kordokumentumaként indokolt és szükséges. 

 

8. Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919): Teniszező társaság (vászon, 

olaj, 42x40 cm, jelzés nélkül) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása (Másodszori 

tárgyalásra.) 

 

A KJB többségi állásfoglalása: 

Bár a műkereskedelmi forgalomban felbukkant mű esetében az eredetiség-szerzőség kérdése 

egyértelműen megoldottnak tekinthető, a Csontváry kutatók védettségre vonatkozó álláspontja 

azonban megosztott. A védettség kérdésében nem alakult ki egyhangú bizottsági vélemény, így a 

KJB többségi szavazattal a védetté nyilvánítás ellen foglalt állást. 

 

9. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, 

melyben újból nemességet adományoz tasnádi Kardos Mihálynak, feleségének, Fegyverneki 

Erzsébetnek és fiaiknak (Pergamenoklevél. A fejedelem mellett Jósika István kancellár és 

Balásfi János titkár is ellátta kézjegyével. Kelt: Gyulafehérvár, 1597. V. 5. Középen javítva, kis 

szöveghiánnyal. Egykor a függőpecsétet tartó madzaggal.) című levéltári irat védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Ritkaságára, és a történeti forrásérték megőrzésére, valamint egyedi művészeti alkotás értékére 

való tekintettel védendő. 

 

10. (Habsburg) II. Ferdinánd német-római császár és magyar király (1619-1637) sajátkezű 

aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, amelyben Bodor Györgyöt és családját nemesi 

rangra emeli. Kelt: Bécs, 1635. V. 14. című levéltári irat védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Ritkaságára, történeti forrásértékére, valamint egyedi művészeti alkotás jellegére való tekintettel 

védendő. 

 

11. (Habsburg) I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király sajátkezű aláírásával 

ellátott, latin nyelvű címereslevele, melyben Urbányi Andrásnak nemességet adományoz. Kelt: 

Bécs, 1701. II. 20. Enyhén foltos. című levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Ritkaságára, történeti forrásértékére, valamint egyedi művészeti alkotás értékére való tekintettel 

védendő. 



 

12. Szapolyai János magyar király latin nyelvű oklevele, amelyben igazságot tesz Balog János és 

Rafael peres ügyében. Pergamenoklevél, zsinóron függő, enyhén sérült viaszpecséttel. Kelt: 

Buda, 1539. IX. 9. című levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Ritkaságára, történeti forrásértékére, valamint egyedi művészeti alkotás jellegére való tekintettel 

védendő. 

 

13. Boethius, Christoph: Ruhm-Belorberter Triumph-leuchtender/ und Glantz-erhöheter Kriegs-

Helm Dero Röm. Käyserl. auch zu Hungarn und Böhmen Königl. Majest. und Dero 

samtlichen Hohen Bunds-Verwandten/ Wider den Blut-besprengten Türckischen Tulband. I-

V. Theile [három kötetben] Nürnberg, 1688-1692. Johann Christoff Lochner című könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Mivel sem a magyarországi közgyűjteményekben, sem magánkézben nincs a vizsgált könyvtári 

dokumentumból teljes példány, és felbukkanása a nemzetközi antikvár kereskedelemben is 

ritkaságszámba megy, továbbá fontos Hungaricum jellege miatt is, a vizsgált mű védettsége 

indokolt és szükséges. 

 

14. A Budapesti telefon-hálózat előfizetőinek névsora. Budapest, 1885. január 1-én. Bp. 1885. 

Athenaeum ny. 1 lev. 1 nyomtatott oldal. Javított, felkasírozott példány néhány apró 

szöveghiánnyal. M.: 480x610 mm  című postatörténeti emlék védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Mivel Pesten elsőként 1881-ben jött létre az első távbeszélő-hálózat, a védésre felterjesztett 

dokumentum kiemelkedő távközlés-történeti jelentőséget hordozó ritkaság, melynek nincsen 

ismert közgyűjteményi példánya. Mind szakmai, mind kultúrtörténeti vonatkozásait tekintve 

egyedi, védettsége tehát indokolt. 

 

 

15. Hernach volgt des Bludthundts / der sych nennedt ein Türckischen Keiser / gethaten / so er 

und die seinen / nach eroberung der schlacht / auff den xxviij. tag Augusti nechtsvergangen 

geschehen.. . / an unsern mitbrüdern der Ungrischen lantschafften gantz unmenschlich 

triben hat / und noch teglichs tut. (Augsburg, 1526. Heinrich Steiner.) (8)p. című könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A védésre felterjesztett, 1526-os augsburgi kiadású könyvtári dokumentum tartalma alapján 

fontos Hungaricum. Ismereteink szerint hazai közgyűjteményben nem, csak egyetlen külföldi 

könyvtárban található példánya, ezért védettsége különösen indokolt. 

 

16. Hortulus animae. Luguduni, 1516. Johannis Clein, impensis Johannis Koberger. 

(1)+CCX+(8) lev. Példányunkból hiányzik 54 (a1-8, b1-8, c1-2, 3, I, XXV, XXXVI, XXXVII, 

XLII, LXXXVIII, XCVII-CIII, CVI, CIX, CXI, CXV-CXIX, CXXII, CXXVII, CXLI, CXLVI-

CLI, CLXXIV, CCVIII, CCX, E8, F1) levél. című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 



A korai lyoni imádságoskönyv csonkasága és erősen körülvágott volta ellenére is könyvtörténeti 

ritkaságnak számít. Metszeteit a korszak kiváló művészei készítették, majd kézzel színezték, és a 

kódexek szépségeszményét követve a nyomtatványban aranyozták is. Könyvművészeti ritkasága 

és egyedisége indokolttá teszik a védettség kimondását. 

 

17. Francus, Jacobus: Historicae relationis continuatio. Warhafftige Beschreibunge aller.. 

Historien, so sich.. . inn..Teutschlanden..Hungern.. . Siebenbürgen.. . 

Hiezwischennechstverschiener Franckfurter Herbstmess 1596.. . biss auff gegenwertige 

Fastenmess .. . 1597 Jahrs zugetragen unnd verlauffen haben. Wallstatt (Franckfurt am 

Main), 1597. ny.n.(8)+143p.+7t. (kihajt. rézmetszet) A címlap alja hiányzik. Hozzákötve: 

Historicae relationis continuatio. Warhafftige Beschreibunge aller. .. Historien, so sich hin 

und wider durch Europa als. .. Teutschlanden. .. Hungern. Siebenbürgen... Hiezwischen 

nechst verschiener Frankfurter Fastenmess 1597... biss auff gegenwertige Herbstmess. .. 1597 

Jahrs zugetragen unnd verlauffen haben. Wallstadt(Franckfurt am Main), 1597. 

ny.n.(8)+152p.+5t. (kihajt. rézmetszet) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a meglévő szakmai indokok alapján nem tartotta egyértelműnek a vizsgált könyvtári 

dokumentum esetében a védendő kulturális javakba történő besorolást. Úgy ítélte meg, hogy 

további kutatás szükséges, és javasolta a BTM, valamint a MNM Történelmi Képcsarnokának 

szakértőitől kiegészítő szakvélemény bekérését. 

 

18. Kalendarium, es ez ielen valo 1583. esztendey practika mynd az egh forgasaban, ideonek 

valtozasaban, es orszagokban valo teortenetekkel eggietemben.. . , melliet az Slouatius Peter 

Mester Craccai Astrologus iteleti szerent, mastan Pal Sebestyanmagyarulfordeitotta.Beczben, 

(1582.) Apffel Mihali. (86)p. 12 fametszetes hónapillusztrációval, kétszínnyomással, korabeli 

magyar nyelvű bejegyzésekkel című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a védettség ügyében addig nem kíván állást foglalni, míg a vizsgált mű 

provenienciája nem tisztázódik megnyugtatóan. Ha kiderülne, hogy a Batthyányi könyvtár 

darabjával van dolgunk, szükségessé válhat a jogszerű tulajdonlás kérdésének tisztázása is. 


