
 

A Kulturális Javak Bizottsága 2007. január 17-iki rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. A kislődi Rőthy Mihály vallási néprajzi gyűjtemény védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A népi vallásosság és a helyi életmódot tükröző tárgykultúra ritka, egységes koncepcióval 

alapított és formált, múzeum-szerű együttese, benne lokális és etnikai jellegű darabok 

folyamatos gyarapodásával. Védése indokolt. 

 

2. A kunszentmiklósi Római Katolikus templom orgonájának védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Alkotóhoz és műhelyéhez köthető, jól datálható, ritka és 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. 

 

3. Jókai Mór autográf  verskézirata: “Nem vagytok halva, ti Hősök! Az aradi vértanúk 25 éves 

emlékére”. 7 tintával beírt oldal, megkímélt állapotban. címen nyilvántartott könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Egy mindezidáig egyetlen publikációból ismert Jókai-vers hiteles kézirata. Minthogy a közlött 

szövegtől jelentős szövegeltéréseket mutat, filológiai kuriózumnak, és a mindenkori kritikai 

kiadás ősforrás értékű emlékének tekinthető. Védése indokolt. 

 

4. Herbertstein, Sigismundus: Rerum Moscoviticarum Commentarij Sigismundo Libero athore. 

Russiae brevissima description… Antverpiae, 1557, címen nyilvántartott könyvtári 

dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az 1526-ban hazánkban megfordult, német származású államférfinek és hadvezérnek, a mohácsi 

vész előtti Magyarország egykori diplomatájának egy fontos, egykor a könyvtáralapító 

Széchényi Ferenc példányát képező, forrás értékű, oroszországi útleírása; a Régi Magyar 

Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó Hungaricum. Védése indokolt. 

 

5. Budapesti sztereófényképek. Nagyobb része feliratozva és datálva. (1897 és 1911 között.) 

címen nyilvántartott könyvtári dokumentumok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Közgyűjteményben is ritka, ma már kuriózum-számba menő, a főváros műemlékeit, utcáit egyedi 

látásmóddal megörökített, amatőr sztereo-fénykép-gyűjtemény. Védése feltétlenül indokolt. 

 

6. Behamb, Joh(annes) Ferdinand(us): Tractatus theoretico-practicus juris private, de pro 

herede gestione. Von Einmischung in die Erbschafft. … [Regensburg] Ratisponae, 1674. 

címen nyilvántartott könyvtári dokumentumok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 



A 17. századi megjelenése óta rendkívül népszerű, magánjogi tárgyú (örökösödési jog) elméleti-

gyakorlati kézikönyvnek mára szinte hozzáférhetetlenné vált példánya. Védése indokolt. 

 

7. Mercurii Gallobelgici: sive, Rerum in Gallia et Belgio potissimum: Ungaria quoque, 

Germania; Polonia, Hispania, Italia, Anglia, alijsque Christiani orbis Regnis & Prouincijs, 

ab Annoe 1596. usq(ue) ad Annum 1598. gestarum. … [Köln] Coloniae Agrippinae, 1603. 

címen nyilvántartott könyvtári dokumentumok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A 16. század végi, európai horizontú, periodica-szerűen művelt történeti irodalom két fontos, 

egybekötött darabja, jelentős magyarországi híradásokkal. Mint hungaricum és mint ritkaság, 

védendő. 

 

8. [Moller Dániel Vilmos] Moller, Dan(iel) Guil(ielmus) - Disputationem circularem de L. 

Apulejo Mad. Sub. Praesidio Dan. Guil. Molleri, Histor. & Metaphys. Prof. Publ. juventuti [.. 

.] proponit David Stemler [.. .] (Altdorf, 1691). címen nyilvántartott könyvtári dokumentumok 

védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A 17. századi vita-irodalom, egyben az egyetemes recepciótörténet fontos emléke: a császárkori 

pogány író, Apuleius életével és munkásságával a középpontban, magyar szerző tollából. Védése 

feltétlenül indokolt. 

 

9. [Moller Dániel Vilmos] Moller, Dan(iel) Guil(ielmus) - Disputationem de gigantibus, sub 

praesidio Dan. Guil. Molleri, Com. Pal. Caes. atque Histor. & Metaph. Prof. Publ. publice 

ventilandam sistit Joh. Georg. Bünzelius [...] Altdorf, 1698. címen nyilvántartott könyvtári 

dokumentumok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Hungaricum-értékű mítoszkritikai elmélkedés a különböző vallási képzetekben megjelenő 

óriások természetéről, 17. századi magyar szerzőtől. Fontos forrása az összehasonlító 

vallástörténetnek. Védése feltétlenül indokolt. 

 

10. [Hungaria. Comitates Posoniensis, Nitriensis, Trenchiniensis, Liptoviensis, Turociensis et 

Arvensis]. Ad Franciscum Rakoczium Supplicatio & Protestatio sex Comitatuum In Causa 

exilii Societatis Jesu.  An den Frantz Rakoczy Bittschrifft und Protest: Deren sechs 

Gespahnschafften wider die Aussschaffung deren Geistlichen der Gesellschafft Jesu. H. n. 

[1705]. címen nyilvántartott könyvtári dokumentumok védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Hungaria: Jelentős tartalmú politikai irat 1705-ből a magyarországi jezsuitáknak az ausztriai 

rendtartományoktól való elválasztása ellen. Fontos dokumentuma mind a Rákóczi-kor köz-, ill. 

egyháztörténetének, mind pedig az egyetemes egyháztörténetnek. Védése feltétlenül indokolt. 


