A Kulturális Javak Bizottsága 2018. február 15-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:
1. Ismeretlen festő, 17. század második fele: Kollonitz János Henrik gyermekkori képmása,
1676 (vászon, olaj, 113 x 86 cm, jelzés nélkül, hátoldalán modern korú felirat: "Johan
Heinrich Graff von Kollonitz aetatis suae 4 An. 1676.", proveniencia: a Szentkirályi utcai
volt Károlyi palotából a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának hivatalos
átadásával került a Magyar Nemzeti Múzeumba 1949-ben, nyilvánosan megtekinthető,
őrzési helye: Magyar Nemzeti Múzeum, műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321930) című
képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság az Ismeretlen festő, 17. század második fele: Kollonitz János Henrik gyermekkori
képmása, 1676 című festményt, tekintettel a Magyarország területén fennmaradt magyar
arisztokrata gyermekportrék ritkaságára, a honosított külföldi család gyermekének magyar
öltözetben való ábrázolás egyedülállóságára, továbbá a festmény ismert és fontos
származástörténetére, a magyar és egyetemes kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú
szavazattal támogatja.
2. Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898): Gróf Nádasdy Ferencné, gróf
Zichy Ilona, 1877 (vászon, olaj, 220 x 160 cm, jelezve jobbra lent: „Barabás. 1877.”
Proveniencia: nádasdladányi Nádasdy-kastélyban elhelyezve (?); Kieselbach Galéria és
Aukciósház 47. Őszi aukciója 2014. október 6. 147. tétel, nyilvánosan is megtekinthető
őrzési helye: Nádasdy-kastély, 8145 Nádasdladány, Kastélypark 1. műtárgy-nyilvántartási
azonosító: 314349) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898): Gróf Nádasdy
Ferencné, gróf Zichy Ilona, 1877 című festményt, tekintettel az ábrázolt személy történeti
vonatkozására, a festmény kvalitására és a származástörténetére, a magyar és egyetemes
kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
3. A budai káptalan által privilégiális formában kiállított, latin nyelvű pergamenoklevél, kelt:
1496. június 21. (A káptalan zsinóron függő, mandorla alakú, hiányos viaszpecsétjével.
Tartalma: a budai káptalan előtt néhai ocskói (Vchko?) András fia, Ferenc a Nyitra
megyében fekvő Mikófalva (Mikoffalwa) nevű örökölt birtokát minden hasznával és
tartozékával 20 magyar aranyforintért – a zálogösszeg visszaadásának időpontjáig –
elzálogosítja Tepko (Stepko?) Jakabnak. Proveniencia: Központi Antikvárium 143. árverés
2017. június 2. 127. tétel. Műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326668) címen nyilvántartott
levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Budai káptalan által privilégiális formában kiállított, latin nyelvű
pergamenoklevél, kelt: 1496. június 21. című oklevelet, a szakértői véleményt és annak
kiegészítését is figyelembe véve, a magyar társadalom-, család- és birtoktörténet, valamint a
magyar diplomatika és hiteleshelyi oklevéladás kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan
levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
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4. II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) oltalomlevele a debreceni görög
kereskedők részére, kelt: Sámson mező, 1703. július 27. (Papíroklevél, 23 x 31 cm. Magyar
nyelvű oltalomlevél (litterae protectionales) II. Rákóczi Ferenc autográf aláírásával.
Tartalma: Rákóczi oltalmába veszi a debreceni görög kereskedőket, és megparancsolja
hadainak, hogy őket sem személyükben, sem javaikban ne háborgassák. Műtárgynyilvántartási azonosító: 326958) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté
nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) oltalomlevele a debreceni
görög kereskedők részére, kelt: Sámson mező, 1703. július 27. című dokumentumot, amely a
Rákóczi-szabadságharc hadellátásában is komoly szerepet játszó, Kelet-Magyarországon
elterjedt görög kereskedelemre vonatkozó hiánypótló forrás, a szakértői véleményt és annak
kiegészítését figyelembe véve, a magyar történelem, gazdaság- és egyháztörténet, valamint
Debrecen város története kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú igen szavazattal támogatja.
5. III. (Habsburg) Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott címer- és
nemességadomány Knipper János Bálint, győri német kapitány-helyettes és fiai, János
Károly és János Ádám részére, kelt: Bécs, 1715. február 8. (Címerfestéssel és
címerleírással, kék-sárga-vörös-fehér sodraton függő, fatokba helyezett ép, kettős királyi
viaszpecséttel. Az uralkodó saját kezű hitelesítő aláírásával, a plicán kihirdetési záradékkal,
mely szerint Győr vármegyének Győrben, 1715. június 25-én tartott közgyűlésén
Eörményesi Fiáth Ferenc jegyző által került kihirdetésre. Műtárgy-nyilvántartási
azonosító: 322236. Proveniencia: Darabanth Aukciósház 25. nagyárverés 2016. április 30.
11424. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság III. (Habsburg) Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által kiadott
címer- és nemességadomány Knipper János Bálint, győri német kapitány-helyettes és fiai,
János Károly és János Ádám részére, kelt: Bécs, 1715. február 8. című oklevelet, a szakértői
véleményt és annak kiegészítését is figyelembe véve, a magyar társadalom-, család-, hely-, és
művészettörténet, valamint diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári
forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
6. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) autográf, aláírt, francia nyelvű levele Benti
vezetéknevű azonosítatlan személyhez, „Cher Monsieur Benti” megszólítással, kelt:
[Torino], 1870. július 11. (1 folio. Proveniencia: Központi Antikvárium 141. árverés 2016.
december 2. 71. tétel. Műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326257) címen nyilvántartott
levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) autográf, aláírt, francia nyelvű
levele Benti vezetéknevű azonosítatlan személyhez, „Cher Monsieur Benti” megszólítással,
kelt: [Torino], 1870. július 11. címen nyilvántartott dokumentumot, amely Kossuth személyes
életének és egészségi állapotának egyedülálló dokumentuma, és amely diplomáciai
kapcsolatainak kutatásához fontos forrás, a szakértői véleményt és annak kiegészítését is
figyelembe véve, a magyar és egyetemes történettudomány, valamint Kossuth Lajos
magánéletének szempontjából kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásnak
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.

