
A Kulturális Javak Bizottsága 2008. február 13.-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. A 1900-1930 között készített agrártörténeti, illetve agrárműszaki emlékek védetté nyilvánítása 

 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A KJB többségi szavazattal, egy szavazat ellenében javasolta a Mezőgazdasági Múzeum 

szakvéleményében védésre felterjesztett négy darab mezőgazdasági gép védetté nyilvánítását 

azzal az indokkal, hogy a tárgyak kiemelkedő jelentőségű, ritka agrártörténeti- és műszaki 

emlékek. 

 

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

Központi Antikvárium 105. árverésének 47. tétele) című könyvtári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tagok egybehangzóan javasolják újabb szakvélemény bekérését egy Tóth Árpád 

szakértőtől, például Tóth Esztertől.    

 

3. Scharschmid, I. U.: Die Ragotzische Kriegs-Flamme, indem bedrängten Hungarn, 

Siebenbürgen und Oesterreich. Köln, 1704, s.typ. (A Honterus Antikvárium 49. árverésének 

277. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tagok egybehangzóan támogatták a könyvtári dokumentum védetté nyilvánítását annak 

érdekében, hogy a magyar vonatkozású, ritkaságnak számító mű fennmaradása biztosított 

legyen. 

 

4. Hippocrates: [Opera omnia] Basel, 1554, (A Múzeum Antikvárium 7. árverésének 117. tétele) 

című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tagok egyhangúlag szakvéleménypótlás bekérését javasolják. A szakvéleménynek arra 

kell választ adnia, hogy a műnek létezik-e magyar fordítása, és mennyire jelentős a tárgyalt kötet 

illetve annak ez a kiadása. 

 

5. Kossuth saját kezű levele Görgei Artúrhoz a cibakházi visszavonulásról, Vetterről, 

Damjanichról és a hadvezérek közötti egyetértésről. Debrecen, 1849. március 23. Éjjel. 2 folio 

(2 beírt oldal) – 482x253 mm – tintaírás aláírás: Kossuth. (Az Alexandra Antikvárium 2. 

árverésének 51. tétele) című levéltári iratok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A  KJB tagok egyhangúlag javasolták a Kossuth kézirat védetté nyilvánítását, mert a levél 

kiadásból nem ismert, tartalmi szempontból is kiemelkedő fontosságú dokumentum a 

tudományos kutatás számára, melynek történeti háttere és összefüggései is jelentősek. 

 

6. Deák Ferenc saját kezű levele Széchenyi István grófhoz „azon tárgyakban, melyeket 

anyagiaknak szeretünk nevezni”. Kehidán, 1844. március 4. 2 folio (4 beírt oldal) – 250x205 

mm – tintaírás – aláírás: Deák Ferencz. (Az Alexandra Antikvárium 2. árverésének 49. tétele) 

című levéltári iratok védetté nyilvánítása 

 



A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB  tagok elfogadva a szakvéleményben írottakat, miszerint a levél mind írójának (és 

címzettjének) személyét, mind pedig tartalmát tekintve is kiemelkedő dokumentum, egyhangúlag 

javasolták annak védetté nyilvánítását. Jelentőségét növeli, hogy a levél már a 19. század vége 

óta ismert, közölt darab, valamint az a tény is, hogy Deák Ferenc levelezése elpusztult. 

 

7. Széchenyi István saját kezű levele barátjának, Lonovics József püspöknek. Döbling, 1857. 

október 31. 1 folio (1 beírt oldal) – 276x231 mm – tintaírás – aláírás: Széchenyi István. (Az 

Alexandra Antikvárium 2. árverésének 54. tétele) című levéltári iratok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tagok elfogadva a szakvéleményben foglaltakat, egybehangzóan támogatták a kézirat 

védetté nyilvánítását, különös tekintettel írója, Széchenyi István személyére és a levél fontos, 

eddig publikálatlan tartalmára. 


