
A Kulturális Javak Bizottsága 2009. április 8-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. Orgona (1908, Op. 204 Cégjelzés: Kerékgyártó István, Debreczen, 1908 – 204 sz.) védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Kerékgyártó István 1908-ban a mérki református templom számára épített, az 

orgonaregiszter szerint Op. 204. számon nyilvántartott orgonáját a kapott szakvélemény alapján 

nem tartja kulturális örökségünk kiemelkedő és pótolhatatlan elemének, védetté nyilvánítását 

nem támogatja.  

 

2. Antimenzion (1761 Fametszet, vászon, 45,5x56 cm. Jobb alsó sarkában óegyházi  román  

nyelvű, cirill betűs speciális betűszám olvasható: Krisztus évében 1761.) védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság tagjai az 1761-ben készült antimenziont az egyetemes kultúrtörténet, egyháztörténet 

és liturgiatörténet, valamint a román történelem szempontjából önmagában is kiemelkedő 

jelentőségű, ritka és pótolhatatlan tárgynak tekintik, ezért védetté nyilvánítását feltétlenül 

indokoltnak tartják. 

 

3. A Polgár Galéria 75. árverésén szereplő, a Zsolnay-gyár művészi dekor-és  formalapjainak (22 

tételben leírt gyűjteménye. A tételek a következők: 40; 41; 42; 43; 51; 52; 53; 85; 86; 240; 

241; 242; 277; 285; 286; 302; 304; 326; 327; 328; 336; 341.) védetté nyilvánítása (második 

tárgyalás, az első 2008. november 5-én történt) 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Zsolnay-gyár művészi dekor-és formalapjainak 22 tételben leírt gyűjteményét 

művészi kvalitása, egyedisége és forrásértéke miatt kulturális örökségünk kiemelkedő és 

pótolhatatlan elemének tartja, védetté nyilvánítását támogatja. 

 

4. [Osvát Ernővel kapcsolatos dokumentumok] Füst Milán levele Kassák Lajoshoz, Osvát Ernő 

haláláról. (Budapest, 1929. december 11.) védetté nyilvánítása (második tárgyalás, az első 

2009. február 18-án történt) 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság Füst Milán Kassák Lajoshoz írt levelét annak kevésbé jelentős forrásértéke és 

publikáltsága miatt nem tartja kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan 

elemének, és védetté nyilvánítását nem támogatja. 

 

5. Martinovics Ignác, Hajnóczy József, Laczkovics János, gróf Sigray Jakab és Szentmarjay    

Ferenc halálos ítéletének kihírdetése. Kétnyelvű nyomtatvány. (1795. május.) védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a Martinovics összeesküvés részvevői halálos ítéletének kihirdetése céljából készített 

kétnyelvű nyomtatvány védetté nyilvánításával kapcsolatban további információ megszerzését 

javasolja. Helyszíni szemlén dokumentálni kellene a magyar és német szöveget, ezután a 



szakvélemény kiegészítését kérni a német szövegvariáns közgyűjteményi előfordulására, 

valamint arra vonatkozólag, hogy ez a nyomtatvány kiadását tekintve kétnyelvű-e. 

 

6. Proclamation. / Proclamatio. [Schönbrunn, 1809.] védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság a bibliográfiailag ismeretlen, háromnyelvű proklamáció védetté nyilvánítását annak 

fontos történelmi eseményhez köthető, kiemelkedő kulturális értéke, ritkasága (magyar 

közgyűjteményekben nincsen belőle példány), forrásértéke, valamint a kutatás szempontjai miatt 

indokoltnak tartja. 

 

7. Kemény Zsigmond (1814-1875) író, politikus sajátkezű levele Szentiványi Vincének 

(„Méltóságos Úr!” megszólítással a Vörösmarty-árvák ügyében. 2 levél, 1 beírt oldal. Piros 

viaszpecséttel. Kelt: Pest, 1855. XII. 16.) védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Kemény Zsigmond Szentiványi Vincének szóló levelét a Vörösmarty-árvák ügyében 

az író személye és a levél tartalma miatt kiemelkedő jelentőségűnek, provenienciája miatt pedig 

pótolhatatlannak tartja, védetté nyilvánítását támogatja.  

 

8. Báthori Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelem latin nyelvű oklevele. Papíroklevél. (A 

viaszpecsét hiányzik. Kelt: Marosvásárhely, 1585. IV.) védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Báthori Zsigmond fejedelem latin nyelvű oklevelének védetté nyilvánításával 

kapcsolatban kéri a szakvélemény kiegészítését az oklevél tartalmára, forrásértékére, valamint 

arra vonatkozólag, hogy levéltárban elérhető-e az oklevél fogalmazványa. 

 

9. I.Rákóczy György (1593-1648) erdélyi fejedelem sajátkezűleg aláírt, magyar nyelvű levele. 

Papíroklevél.(Kelt: Mezőpetri, 1639. XII. 16. Enyhén foltos darab.) védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság I. Rákóczy György erdélyi fejedelem magyar nyelvű levelének védetté 

nyilvánításával kapcsolatban kéri a szakvélemény kiegészítését a levél forrásértékére, valamint 

történelmi hátterére vonatkozólag. 


