
A Kulturális Javak Bizottsága 2015. március 2-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalása: 

1. Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953): Emergé. [Plakát.] 1934. Papír, ofszet. 

126 x 95 cm. Jobbra lent: Berény. „Made in Hungary" felirattal, 1934. májusi palesztinai 

pecséttel. Proveniencia: Budapest Poster Gallery 2. árverés (2014. december 8.) 110. tétel 

címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953): Emergé. [Plakát.] 1934. 

című grafikai plakát védetté nyilvánítása tárgyában az Országos Széchényi Könyvtár által 

készített szakértői vélemény kiegészítését kéri az alábbi adatok vonatkozásában. 

1. Egyedi-e a plakát: van-e másik ismert példánya köz- vagy magángyűjteményben. 

2. A plakáton ábrázolt export-tevékenységnek van-e más hasonló jellegű, a szakkutatás 

előtt ismert dokumentumértékű tárgyi emléke. 

3. A héber nyelvű felirat magyar fordítása a tárgyleírás részeként. 

 

2. Latinovits Zoltán (Budapest, 1931 – Balatonszemes, 1976) saját kézzel, tintával írt, aláírt 

négy oldalas levele Ruttkai Évához. Kelt: Gyula, 1966. július 21. Mellékelve kettejük 

fényképe. Eredeti, felbélyegzett borítékban „Ruttkai Éva művésznő, dr. Földeák Sándor 

leveleivel, Szeged” címzéssel. Proveniencia: Studio Antikvárium 31. árverés (2014. 

december 12.) 370. tétel címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Latinovits Zoltán (Budapest, 1931 – Balatonszemes, 1976) saját kézzel, tintával 

írt, aláírt négy oldalas levele Ruttkai Évához, kelt: Gyula, 1966. július 21. című levéltári 

dokumentumot a szakvéleményt figyelembe véve, és tekintettel arra, hogy a szerzőnek 

egyetlen Ruttkai Évához írt írása sem található magyar közgyűjteményben, a magyar színház-

, művelődés-, és kultúrtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan színháztörténeti 

forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.  

 

3. Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága által adományozott díszoklevél Vitéz 

nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója számára, húszéves 

kormányzói jubileuma alkalmából. Kelt: Budapest, 1940. március 1. Négy aranyozott, 

kézzel festett, pergamenre készült oldal. Az utolsó oldalon Karafiáth Jenő főpolgármester, 

Szendy Károly polgármester és Keledy Tibor tanácsnok saját kezű aláírással. A tipográfia, 

grafikai kivitelezés és kötésterv Végh Gusztáv grafikus, iparművész munkája. Díszesen 

aranyozott egészbőr díszkötésben. Az első borítófedél külső oldalán Budapest város, belső 

oldalán a Horthy-család festett, aranyozott, vaknyomásos címerrajza. 37,2x32,5 cm 

Proveniencia: Studio Antikvárium 31. árverés (2014. december 12.) 541. tétel címen 

nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága által adományozott 

díszoklevél Horthy Miklós kormányzó számára húszéves kormányzói jubileuma alkalmából, 

kelt: Budapest, 1940. március 1. című levéltári dokumentumot, a szakértői vélemény és annak 

szóbeli kiegészítése alapján, a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

forrásértékű levéltári dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan 

támogatja. 


