
A Kulturális Javak Bizottsága 2014. június 2-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

Napirend előtt: A KJB Elnökének megválasztása 

A tagok titkos szavazással és egyszerű többséggel Dr. Király Erzsébetet választják meg a 

Bizottság elnökének, aki ezt elvállalja. Dr. Király Erzsébet 6 szavazatot, Nyulásziné Dr. 

Straub Éva 1 szavazatot kapott. 

1. Állásfoglalás az egyetemes kultúra emlékeinek magyar kultúrtörténeti vonatkozásairól (a 

KJB 2014. 04. 07-i és 2014. 05. 05-i üléseit követő harmadik tárgyalás) 

A Bizottság állásfoglalása: 

A Bizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja az egyetemes kultúra emlékeinek magyar 

kultúrtörténeti vonatkozásairól szóló állásfoglalás tervezetét, és felkéri Dr. Buzinkay Pétert, 

hogy az állásfoglalást továbbítsa a másodfokú hatóság, a Forster Központ elnöke részére. 

 

2. Petrini, Paolo (1693 – 1710): Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, Bosnia, 

Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone. Come al presente si trouano tra La Casa 

D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o Gouerni di 

Buda, di Temisvar e di Bosnia. Térkép. Színezetlen rézmetszet. 403 x 515 mm. Teljes 

lapméret: 463 x 661 mm. M.: 1 : 2 200 000. Verzóján a széleken apró sérülések, de 

összességében jó példány. Üveglap mögött, paszpartuzva, keretezve. Proveniencia: Emerici 

Czapski (gyűjteményi bélyegzés a hátlapon). Studio Antikvárium 29. árverés (2013. 

november 28.) 511. tétel címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása  

A KJB egyhangú kérése: 

A Bizottság Paolo Petrini (1693 – 1710): Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, 

Bosnia, Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone. Come al presente si trouano tra La 

Casa D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o Gouerni 

di Buda, di Temisvar e di Bosnia” című térképének védetté nyilvánításával kapcsolatos 

állásfoglalás kialakításához egyhangú szavazattal a szakvélemény kiegészítését kéri a 

következő szempontok kifejtésével: 

1. A török kori Magyarországot ábrázoló térképek között a tárgyalt térkép milyen helyet 

foglal el. 

2. Az előképnek tekintett Nicolas Samson térképétől mennyiben tér el. 

3. Az előképnek tekintett Nicolas Samson térkép hazai közgyűjteményben megtalálható-e. 

4. Milyen viszonyban áll a tárgyalt térkép a kiadásban megjelent térképpel (mit jelent a 

próbanyomat stb.). 

A Bizottság kéri továbbá a szakvélemény kiegészítését a térkép provenienciájára vonatkozó 

adatokkal. 

 

3. Temesvári Pelbárt (Pelbartus de Temesvár) (Temesvár, 1435 körül – Buda, 1504): 

Pomerium sermonum quadragesimalium. Et est ob temporis exigentiam: et christifidelium 

necessariam eruditionem triplicatum. Primum. De penitentia et eius partibus. Secundum. 

De uitijs in genere et specie. Tertium. De decalogi preceptis. (Impressum Parisius per 

Johannem bienayse pro honestis viris Johanne Petit, Francisco regnault: et Ponceto 

lepreux. Anno christi millesimo quingentesimoseptimo [!]) [Párizs, 1517] a
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lev. – 8° Csonka, a címlap és a tabula hiányzik. A kolofon verzóján nyomdászjelvénnyel. 
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Tintával írt, kézírásos bejegyzésekkel. Korabeli pergamenkötésben, kisebb sérülésekkel. Az 

RMK III. 147. sz. alatt tévesen 1507-ben megjelentként vették fel, a kolofonban szereplő 

évszám azonban hibás, a „decimus” kimaradt. Proveniencia: Krisztina Antikvárium 31. 

árverés (2013. május 11.) 515. tétel címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté 

nyilvánítása  

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság Temesvári Pelbárt (Pelbartus de Temesvár) (Temesvár, 1435 körül – Buda, 

1504): Pomerium [Párizs, 1517] című művét, amely a szerző egyik főműve, a szakvéleményt 

és annak szóbeli kiegészítését figyelembe véve, a magyar irodalomtörténet, egyháztörténet, 

művelődéstörténet és könyvtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan könyvtári 

dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.  

 


