
 

 

A Kulturális Javak Bizottsága 2021. december 2-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. Gyártó: Wertheim Felvonógyár Rt. (Budapest): Budapest-vízivárosi bérház liftjei (2 db), 

1932 (anyag: mahagóni, vas; gyűjtemény-nyilvántartási azonosítószám: 300616) címen 

nyilvántartott műszaki emlékek védett tárgyegyüttessé nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Wertheim Felvonógyár Rt. (Budapest): Budapest-vízivárosi bérház liftjei (2 

db), 1932 címen nyilvántartott műszaki emlékeket, amelyek eredeti helyükön eredeti 

állapotukban maradtak fenn komplett liftegységként, illeszkedve az épület építészeti 

stílusához, tekintettel a ritkaság értékükre és az eredeti épülethez tartozásukra, a 

szakvéleményt is figyelembe véve, a magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan műszaki és építészettörténeti emlékeinek tekinti, ezért védett tárgyegyüttessé 

nyilvánításukat egyhangú szavazattal támogatja. 

 

2. I. (Nagy) Lajos, Anjou (Visegrád, 1326 – Nagyszombat, 1382) privilégiuma, amelyben 

átírja Kun László 1273. június 21-én kelt Sághyaknak szóló adományát. Kelt: Visegrád, 

1378. augusztus 20. (pergamen, tinta, kézírás, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 

327478, proveniencia: Központi Antikvárium 152. árverés 2019. december 6. 105. tétel) 

címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása:  

A Bizottság I. (Nagy) Lajos, Anjou (Visegrád, 1326 – Nagyszombat, 1382) privilégiuma, 

amelyben átírja Kun László 1273. június 21-én kelt Sághyaknak szóló adományát és amely  

Kelt: Visegrád, 1378. augusztus 20. című oklevelet, amely a nemesség, köznemesség 

kialakulására és a királyi szervienssé emelkedés folyamatára vonatkozó egyedi forrás, a 

szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar társadalomtörténet, politikatörténet, a 

középkori magyar királyi kancellária történet,  továbbá a családtörténet, birtoktörténet és a 

diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté 

nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 

3. I. Miksa, Habsburg (Bécs, 1527 – Regensburg, 1576) nemesség- és címeradományozó 

oklevele Szelisevics Györgynek. Kelt: Bécs, 1564. szeptember 14. (pergamen, tinta, kézírás, 

műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327477, proveniencia: Központi Antikvárium 152. 

árverés 2019. december 6. 108. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása:  

A Bizottság I. Miksa, Habsburg (Bécs, 1527 – Regensburg, 1576) nemesség- és 

címeradományozó oklevele Szelisevics Györgynek. Kelt: Bécs, 1564. szeptember 14. című 

oklevelet, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar társadalomtörténet, 

családtörténet, birtoktörténet és a diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 

4. Báthory Gábor, somlyai (Nagyvárad, 1589 – Nagyvárad, 1613) erdélyi fejedelem saját 

kezűleg aláírt, latin nyelvű címereslevele Ferenczy Péter és Albert számára. Kelt: 

Gyulafehérvár, 1608. május 21. (pergamen, viasz, tinta, kézírás, festett, függőpecséttel; 1 

beírt oldal, a fejedelem mellett Kendi István kancellár kézjegyével, műtárgy-nyilvántartási 
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azonosítószám: 327667, proveniencia: Központi Antikvárium, 152. árverés 2019. december 

6. 109. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Báthory Gábor, somlyai (Nagyvárad, 1589 – Nagyvárad, 1613) erdélyi fejedelem 

saját kezűleg aláírt, latin nyelvű címereslevele Ferenczy Péter és Albert számára. Kelt: 

Gyulafehérvár, 1608. május 21. című oklevelet, amely egy kettős adományozás egyik ritka 

dokumentuma, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar társadalomtörténet, 

családtörténet, birtoktörténet és a diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 

5. Thurzó György (Zsolnalitva, 1567 – Nagybiccse, 1616) Thurzó György nádor 

adományozólevele rokona, Thurzó Szaniszló szepesi örökös főispán, királyi tanácsos 

familiárisa, Kovács Balázs nemes javára, Sopornya, 1613. október 25. (papír, viasz, tinta, 

kézírás; 1 beírt oldal, Thurzó György aláírásával, Györffy Tamás ítélőmester 

ellenjegyzésével, rányomott papírfelzetes viaszpecséttel, a hátulján későbbi feljegyzések és 

jelzetek láthatóak, latin nyelvű, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328268, 

proveniencia: Darabanth Aukciósház, 387. gyors árverés 2021. február 4. 12392. tétel) 

címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Thurzó György (Zsolnalitva, 1567 – Nagybiccse, 1616) Thurzó György nádor 

adományozólevele rokona, Thurzó Szaniszló szepesi örökös főispán, királyi tanácsos 

familiárisa, Kovács Balázs nemes javára, Sopornya, 1613. október 25. című dokumentumot, 

amely a nádori intézmény működésére és a nádori jogkör alakulására vonatkozó hiánypótló 

forrás, a szakértői vélemény és annak szóbeli kiegészítése alapján, a magyar politika-, 

társadalom-, család-, birtoktörténet és a diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 

6. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű 

aláírásával ellátott latin nyelvű címereslevél. Kelt: Nagyszeben, 1624. február 20. 

(pergamen, tinta, kézírás; 1 beírt oldal, függőpecséttel, műtárgy-nyilvántartási 

azonosítószám: 327661, proveniencia: Központi Antikvárium 151. árverés 2019. november 

29. 324. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem 

saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű címereslevél. Kelt: Nagyszeben, 1624. február 20. 

című oklevelet, amely a hiányos állapota ellenére is az erdélyi társadalomtörténet 

egyedülálló forrása, a szakértői vélemény alapján, a magyar politika-, társadalom-, család-, 

birtoktörténet és a diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának 

tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 

7. Hajdú János latin nyelvű címerkérő folyamodványa, Kelt: Hely nélkül, 1660. április 28. 

előtt (papír, tinta, kézírás; festett, Borsod vármegyében hirdették ki 1663. február 2-án, 

műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327105, proveniencia: Darabanth Aukciósház 324. 

gyorsárverés 2018. június 21. 11885. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum 

védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 
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A Bizottság a Hajdú János latin nyelvű nemesség- és címerkérő folyamodványa, Kelt: Hely 

nélkül, 1660. április 28. előtt című dokumentumot, amely irattípusként is nagyon ritka forrás, 

a szakértői vélemény alapján, a magyar politika-, társadalom-, család-, birtoktörténet és a 

diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté 

nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 

8. Festetics László, gróf (Ság, 1785 – Bécs, 1846) császári és királyi kamarás autográf, német 

nyelvű levele Lehrmann Józsefnek. Kelt: Keszthely, 1824. november 10. (papír, tinta, 

kézírás; 3 beírt oldal, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328118, proveniencia: 

Központi Antikvárium, 155. árverés 2020. december 4. 56. tétel) címen nyilvántartott 

levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Festetics László, gróf (Ság, 1785 – Bécs, 1846) császári és királyi kamarás 

autográf, német nyelvű levele Lehrmann Józsefnek. Kelt: Keszthely, 1824. november 10. című 

dokumentumot, amely a keszthelyi Georgikon mezőgazdasági tangazdaság történetéhez 

hiánypótló forrás, a szakértői vélemény alapján, a magyar gazdaság-, társadalom-, család- 

és birtoktörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért 

védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 

 

9. Kossuth Lajosnak (Monok, 1802 – Torino, 1894), az Országos Honvédelmi Bizottmány 

elnökének német nyelvű válaszlevele Konstantin Raić őrnagynak katonai alkalmazásával 

kapcsolatban. Kelt: Pest, 1848. november 24. Tisztázat Kossuth Lajos aláírásával. (papír, 

tinta, kézírás; 1 beírt oldal, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328094, proveniencia: 

Krisztina Antikvárium, 50. árverés 2020. november 7. 238. tétel) címen nyilvántartott 

levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság Kossuth Lajosnak (Monok, 1802 – Torino, 1894), az Országos Honvédelmi 

Bizottmány elnökének német nyelvű válaszlevele Konstantin Raić őrnagynak katonai 

alkalmazásával kapcsolatban. Kelt: Pest, 1848. november 24. címen nyilvántartott 

dokumentumot, amely az 1848-1849-es szabadságharc időszakából a magyar-szerb 

kapcsolatok kevésbé ismert területére vonatkozó egyedi forrás, a szakértői véleményt is 

figyelembe véve, a magyar és egyetemes történettudomány és hadtörténet kiemelkedő 

jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű levéltári dokumentumának tekinti, ezért védetté 

nyilvánítását többségi szavazattal támogatja. 

 

10. Dr. Korbuly Dezső (?, 1874 – Ógyalla, 1925) Várfogságom története. Ógyalla, 1919 (papír, 

vászon, tinta, kézírás; 93 p, a szerző 11 t.fol. rajzával, korabeli félvászon kötésben, 

műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328092, proveniencia: Krisztina Antikvárium, 50. 

árverés 2020.november 7. 236. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Dr. Korbuly Dezső (?, 1874 – Ógyalla, 1925) Várfogságom története. Ógyalla, 

1919 címen nyilvántartott dokumentumot, amely a Tanácsköztársaság időszakából az északi 

hadjárat eseményeihez kapcsolódó, személyes tapasztalatokat örökít meg, a szakértői 

véleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes történettudomány és hadtörténet 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű levéltári dokumentumának tekinti, ezért 

védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja. 


