
A Kulturális Javak Bizottsága 2008. január 17-iki rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. „Kiskép” (Őrzési hely: Dunaszeg, Liget 1709, felújítva 1948-ban, a néprajzi terminológiában 

képoszlopként, vagy kőképként említett, négyszögletes alaprajzú, sátortetős építmény, négy sarkán 

lizénákra helyezett, egyszerű dór oszlopokkal) védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság egyhangúan javasolta a területi műemléki felügyelő által említett dokumentáció 

megvizsgálását és szakvélemény bekérését Szilárdffy Zoltántól. A tárgy védettségével kapcsolatos 

állásfoglalást csak a hiányzó ismeretek birtokában tudnak adni. 

 

2. Rákóczy György (1593-1648) erdélyi fejedelem sajátkezű aláírásával ellátott, magyar nyelvű 

címereslevele Szatmár vármegye nemeseinek. 2 levél, 1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. 

Kelt: Várad, 1646. XII. 28. (A Központi Antikvárium 105. árverésének 82. tétele) védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság elfogadta a Magyar Országos levéltár álláspontját és javasolta a levéltári dokumentum 

védési eljárásának megszüntetését, mivel se forrásértéke, se más jellemzője nem indokolja a tárgy 

védetté nyilvánítását. 

 

3. Az Ipolysági Konvent által kiadott latin nyelvű oklevél, bizonyos Hont vármegyei hitbér és 

jegyajándék bevallásának hitelesítéséről. Pergamenoklevél. Kelt: Ipolyság, 1465. VIII. 15. (A 

Központi Antikvárium 105. árverésének 78. tétele) védetté nyilvánítása 

  

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság elfogadva a szakvéleményben foglaltakat, az oklevél tartalmi, szociológiai jelentősége 

és az 1526 előtti iratanyagok ritkasága miatt egyhangúan támogatta védetté nyilvánítását.    

 

4. Madách Imre levele Lónyay Menyhértnek – Alsósztregova, [1838.] szept. [28. előtt] politikushoz, 

ekkor diáktársához „Kedves szeretett Menyusom!”. Két fólió (az első fólió rektóján) 220x132 mm 

tintaírás. Aláírás: Madách Imre. Félbehajtott levélpapíron. A 48x166 mm méretűre hajtogatott 

levél címzése: „Al.Sztregova / A Monsieur Melchior de Lónyay /Szakál / Miskóltz / Ungvár / a / 

N. Lónya”. Az  összehajtogatott levél verzóján kézírással: „C”, mellette: „Unghvar” feliratú 

hosszúbélyegző, majd ismét kézírással: „28/9 38”. A levél datálása: „A. Sztregova / 9”. (Az 

Alexandra Antikvárium 1. árverésének 104. tétele) védetté nyilvánítása (A KJB  2007. szeptember 

12-én már  tárgyalta az ügyet és szakvélemény kiegészítését javasolta.)  

  

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság többségi szavazással a levél ismert provenienciájára, a levelezés többi ismert 

darabjához kapcsolódó voltára, valamint tartalmi jelentőségére tekintettel a védetté nyilvánítás 

mellett foglalt állást. 

 

 

5. Tóth Árpád (1886-1928) költő, műfordító, „Az öröm illan” című versének autográfja. (A Központi 

Antikvárium 105. árverésének 47. tétele) védetté nyilvánítása 



 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság javasolta a Petőfi Irodalmi Múzeumtól újabb, a kézirat védetté nyilvánításával 

kapcsolatos  álláspont kialakításához szükséges kiegészítő szakvélemény bekérését. 

 

6. Ásványráró település (Győr-Moson-Sopron megye) határában, az Árvai-zárásnál található, II. 

világháború idejéből származó, német betonhajó (Méretei (kb): hossza 20 m; magasság 3 m; 

szélesség 4-5 m) védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a betonhajó különleges ritkaságára való tekintettel egyhangúan támogatta a védetté 

nyilvánítást, hozzátéve, hogy a védési eljárás során „gazdát” kell keresni a műtárgynak. 

 

 

7. A BKV Zrt. (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) tulajdonában lévő muzeális értékű, a használatból 

kivont tömegközlekedési eszközök (összesen 137 db) védetté nyilvánítása 

 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság többségi szavazással elfogadta a szakvéleményben írottakat és a KÖH kiegészítését, és 

egyedülálló közlekedéstörténeti jelentőségére tekintettel a BKV tulajdonában lévő járműgyűjtemény 

védetté nyilvánítását. 

 

8. Egykor feltehetően a tápiószelei Blaskovich kúria berendezéséhez tartozó, az 1930-as-1940-es 

években készült fürdőszoba tartozékok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság egyhangúan ellenezte a tárgyak védetté nyilvánítását és a védési eljárás megszüntetését 

javasolta. 

 


