
A Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-iki rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. Franz Schrotzberg (1811- 1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 

127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94. febr. 3 SzM., Műtárgynyilvántartási azonosítója: 

67444) című, védett képzőművészeti alkotás védettségének megszüntetése 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A vizsgált műtárgy történeti forrásértéke, és magyarországi gyűjtéstörténete miatt elvben 

védendő, viszont a döntés végső kimondásához szükségesek további adatok a mű 

provenienciájára vonatkozó restitúciós kutatások eredményei alapján.  

 

 

2. Kehely, XVIII. század Győr, Szent Benedek Rend (IK mesterjeggyel és 17 (?)3. évi bécsi 

városjeggyel. Aranyozott, ezüst, domborított, cizellált, felhúzott. Méretei: magassága: 28,7 cm, 

talpátm.: 18,7 cm, szájátm.: 10,7 cm.) című iparművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A felterjesztett tárgy védettsége indokolt. Mivel a három összetartozó kehelynek eltérő, önálló – 

és külön-külön is – igen ritka ikonográfiai programja van, együtt – az összetett ikonográfiai 

program különlegessége miatt – kiemelkedő jelentőségű a magyarországi közgyűjteményekben 

lévő – kis számban előforduló, hasonló – egyházművészeti alkotások között. 
  

3. Azonos püspöki címerrel ellátott ötvöstárgy-készlet darabjai, XVIII. század Győr, Szent 

Orsolya Rend Szent Anna temploma című liturgikus tárgyegyüttes védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A szakértői véleményben leírtakkal egyetértve megállapítható, hogy a magyarországi 

közgyűjteményi anyagban sem található egy adott tulajdonoshoz köthető, ilyen kiváló kvalitású 

egyházművészeti együttes, amely a 18. századi ötvösművészetben is kiemelkedő helyet foglalna 

el. Ezért a most felbukkant elsőrangú, összetartozó ötvösművészeti alkotások tárgyegyüttesként 

való védettsége indokolt és szükséges. 

 

4. Kétszárnyú ajtó (XVIII. század első negyede, magyarországi mester) című iparművészeti 

alkotás védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A műemléki szakkutatás által feltárt provenienciája, történeti jelentősége, és művészi értékei 

alapján – másodlagos elhelyezéssel is – indokolt a védettség kimondása. 

 
5. Sztankovánszky Imre Tolna vármegye jegyzője levele Csapó Dánielhez, 1837. május 8. [Csapó 

Dániel: mezőgazdász, gazdasági szakíró] című levéltári irat védetté nyilvánítása (Szerepelt a 

2007. június 18-iki KJB ülés napirendjén, de a MOL kérésére megvitatását a Bizottság 

elhalasztotta.) 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A vizsgált levéltári irat ritka, magánlevél jellegű forrásértéke miatt védendő. 

 

6. Wesselényi Miklós levele Csapó Dánielhez, 1837. május 19. című levéltári irat védetté 

nyilvánítása (Szerepelt a 2007. június 18-iki KJB ülés napirendjén, de a MOL kérésére 

megvitatását a Bizottság elhalasztotta.) 



 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A vizsgált levéltári irat forrásértéke, és a levélíró kiemelkedő történeti jelentősége miatt 

védendő.  

 

7. Wesselényi László, előbb füleki, majd szendrői kapitány, Wesselényi Ferenc nádor és Széchy 

Mária – a murányi vénusz – fia 1665. július 27-én Szendrő várából írt magyar nyelvű 

autográf átvételi elismervénye. (320x200 mm) című levéltári irat védetté nyilvánítása 

(Szerepelt a 2007. június 18-iki KJB ülés napirendjén, de a MOL kérésére megvitatását a 

Bizottság elhalasztotta.) 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tudomásul vette, hogy a MOL a védési javaslatot a szakértői vélemény kiegészítése 

alapján visszavonta. 

 

8. Berzsenyi Dániel levele Döbrentei Gáborhoz, Mikla [!], 1930. március 8-i keltezéssel, „Kedves 

Barátom” megszólítással. (Négy, tintával teleírt oldal, 187x117 mm) című kézirat védetté 

nyilvánítása  

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Berzsenyi hagyaték ritkán felbukkanó darabjaként védése feltétlenül szükséges. Indokolja ezt 

többek között a készülő kritikai kiadáson túl, gyűjtéstörténeti jelentősége és fontos tartalma is, 

mely színháztörténeti forrásértékkel is rendelkezik. 

 

9. Kisfaludy Károly 1820 előtt írott német nyelvű levele Csapó Dánielhez „Kedves barátom” 

megszólítással (Hozzá tartozik: Kisfaludy Károly hagyatéka árverezésének hirdetménye 1831-

ből. Négyoldalas (240x195 mm), három oldalon tintával írott levél „Pest, június 24-i” 

keltezéssel) című kézirat védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Mind a levél, mind a nyomtatvány védendő: az eredeti szövegében ismeretlen és tartalmilag is 

jelentős autográf kézirat regisztrálása elengedhetetlenül fontos a Kisfaludy levelek majdani 

modern kiadásához. Az aprónyomtatvány pedig, amellett hogy a Kisfaludy-biográfia szerves 

része, a 19. század első felében szerveződő magyar „műkereskedelem”, műtárgyforgalom 

történetéhez is fontos adalék. 

 

10. Madách Imre levele Lónyay Menyhértnek – Alsósztregova, [1838.] szept. [28. előtt] 

politikushoz, ekkor diáktársához „Kedves szeretett Menyusom!” (Két fólió (az első fólió 

rektóján) 220x132 mm tintaírás. Aláírás: Madách Imre. Félbehajtott levélpapíron. A 48x166 

mm méretűre hajtogatott levél címzése: „Al.Sztregova / A Monsieur Melchior de Lónyay 

/Szakál / Miskóltz / Ungvár / a / N. Lónya”. Az  összehajtogatott levél verzóján kézírással: 

„C”, mellette: „Unghvar” feliratú hosszúbélyegző, majd ismét kézírással: „28/9 38”. A levél 

datálása: „A. Sztregova / 9”)  című kézirat védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A felterjesztett könyvtári dokumentum esetében további kutatások szükségesek, a Madách-

kutatás a levél tartalmi, és Madách valamint Lónyay személyes kapcsolatait vizsgálva támassza 

alá konkrét adatokkal a védettség kimondásának szükségességét. A szakértői vélemény 

kiegészítéséig az állásfoglalás elnapolva. 

 



11. Móricz Zsigmond 1929-es kéziratos naplója. 340 számozatlan lap (741x180 mm), részben 

tintával, részben ceruzával írt szövegekkel, helyenként újságkivágások, színházi programok 

beragasztásával. Nem szerepel minden lapon bejegyzés, de a fejlécen olvasható a dátum, 

Móricz Virág kézírásával., című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A vizsgált könyvtári dokumentum védendő, mivel az mind Móricz 50. születésnapjához, mind a 

Nyugatban vállalt szerepéhez jellegzetes és fontos („kulcsjelentőségű”) eddig kiadatlan forrás. 


