A Kulturális Javak Bizottsága 2009. október 7-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:
(Napirenden kívül:)
a) A mérki orgona védett nyilvánítása ügyében 2009. ápr. 8-i ülésen hozott KJB állásfoglalás
felülvizsgálata
b) Orgonaemlékek és védett épületek orgonái kezelésére, fenntartására, a védetté nyilvánított
orgonákkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó IRÁNYELVEK (KÖH, Budapest, 2005)
alkalmazhatósága a műtárgy-védési ügyekben
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság egyhangúan elutasítja a mérki orgona folyamatban lévő, másodfokú védési
eljárásban történő közreműködést, mert azt ellentétesnek tartja a Bizottság feladatára vonatkozó
szabályzatokkal és az eddig is következetesen folytatott gyakorlattal. Elutasítja továbbá azért is,
mert az adott ügyet korábban megtárgyalta, véleményét megfogalmazta, és azon nem kíván
változtatni.

1.

Váli Dezső (Budapest, 1942 – ): Sötét hónapok (Hölderlin) (1982-1983 farost, olaj, 136x110
cm, jelezve jobbra lent: „Váli D. 82 83”, jelezve hátoldalon: „A/82/50” (proveniencia: Virág
Judit Galéria és Aukciósház 33. Művészeti Árverés 2009. május 18. 143. tétel) című
képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság Váli Dezső Sötét hónapok (Hölderlin) című alkotását a szakvélemény alapján
kiemelkedő jelentőségűnek tartja, de az életmű jelentős közgyűjteményi reprezentáltsága, és a
Sötét hónapok (Hölderlin) előtörténete alapján a védetté nyilvánítását többségi szavazattal nem
támogatja.

2.

Nikelszky Géza: Zsolnay dekorterv virágmotívummal (Vegyes technika, papír, 24 x 19 cm,
J.j.l.: „NG” Ideiglenes védési száma: KÖH 401/1509/2008.) (proveniencia: Polgár Galéria és
Aukciósház, 78. Aukció, 37. tétel.) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása (2008.
okt. 5-i KJB ülés nyomán második tárgyalásra)
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Nikelszky Géza által a Zsolnay Gyár részére készített virágmotívumot ábrázoló
dekorterv egyetlen ismert, jelzett eredeti példányát, a szakértő érveit figyelembe véve,
dokumentum- és forrásértéke miatt kiemelkedő jelentőségűnek és pótolhatatlannak tekinti, ezért
védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja.

3.

Nikelszky Géza: Zsolnay dekorterv „Ősvilág” motívummal (Vegyes technika, papír, 27 x 33
cm, J.j.l.: „NG” Ideiglenes védési száma: KÖH 401/1509/2008. Polgár Galéria és Aukciósház,
78. Aukció, 40. tétel) című képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása (2008. nov. 5-i KJB
ülés nyomán második tárgyalásra)
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Nikelszky Géza által a Zsolnay Gyár részére készített „Ősvilág” motívumot ábrázoló
dekorterv egyetlen ismert, jelzett eredeti példányát, a szakértő érveit figyelembe véve,
dokumentum- és forrásértéke miatt kiemelkedő jelentőségűnek és pótolhatatlannak tekinti, ezért
védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja.

4.

(Jagelló) II. Lajos (1506-1526) magyar király latin nyelvű adománylevele (Pergamenoklevél,
papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Buda, 1519. VIII. 28. A felső részen halvány folttal, ettől
eltekintve teljesen ép darab.) (proveniencia: Központi Antikvárium 111. árverés 85. tétel) című
levéltári irat védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság II. Lajos magyar király latin nyelvű adománylevelét a szakvélemény, ill. az ülésen
elhangzott kiegészítés alapján a középkori magyar család-, birtok-, és hivataltörténet kiemelkedő
jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását
egyhangúan támogatja.

5.

Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem által sajátkezűleg aláírt, latin nyelvű oklevél (A
fejedelem mellett Bethlen János kancellár is kézjegyével látta el. Zsinóron függő
viaszpecséttel. Kelt: Fogaras vára, 1666. II. 19. (proveniencia: Központi Antikvárium 111.
árverés 87. tétel) című levéltári irat védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Apafi Mihály erdélyi fejedelem által saját kezűleg aláírt, latin nyelvű oklevelet a
szakvélemény, és az ülésen elhangzott kiegészítés alapján a középkori magyar család-, hivatal-,
és kultúrtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan dokumentumának tekinti, ezért védetté
nyilvánítását egyhangúan támogatja.

6.

Petőfi (Alexander): Ausgewählte Gedichte von - -. Aus dem ungarischen übersetzt von Adolf
Dux. Wien, 1846. Mörcher und Bianchi. (3), II, 102 p. (proveniencia: Az Új Magyar Athenas
ajánlójegyzék 316. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság tagjai az Adolf Dux, Petőfi első fordítójának német nyelvű versfordításait
tartalmazó, egyetlen kiadást megért fordításkötetet, amely a költő világirodalmi megjelenésének
meghatározó eseménye, és amelyből egyetlen hazai közgyűjtemény sem őriz példányt,
kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan dokumentumnak tekinti, ezért védetté nyilvánítását
egyhangúan támogatja.

7.

Arany János levele Lauka Gusztávnak. Pest, 1862. november 4. 1 folio, 1 beírt oldal, hátulján
címzéssel és pecséttel. Tintaírás, aláírás: Arany János. (proveniencia: Az Új Magyar Athenas
ajánlójegyzék 520. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Arany János Lauka Gusztávnak 1862-ben írt levelét – amelyben a Szépirodalmi
Figyelő átalakítási és új lapkiadási terveinek támogatását kéri – a lap átalakításának folyamata
és a készülő kritikai kiadás munkálatainak szempontjából kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan forrásnak tartja, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja.

8.

Kosztolányi Dezső levele ismeretlenhez. Budapest, 1908. december 10. 2 folio (2 beírt oldal)
178x111 mm. Tintaírás, aláírás: Kosztolányi Dezső. Hozzá: [Kosztolányi Dezső ford.]:

Maupassant, Guy de összes versei. Bp. [1908], (Jókai ny.) 91 p. Kiadói, illusztrált
papírborítóban 181 cm. A fenti levél a kötetbe beragasztva. (proveniencia: Az Új Magyar
Athenas ajánlójegyzék 532. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Kosztolányi Dezső 1908-ban írt levelét, amelyben a Budapesti Napló folyóiratban az
ellentétek ellenére megjelent Maupassant fordításkötete méltatásának megjelentetését
megköszöni, a kutatás és a készülő kritikai kiadás számára kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan dokumentumnak tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja.
9.

Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. Földes, 1916. június 13. 4 folio (8
beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás, aláírás: Józsi. (proveniencia: Az Új Magyar Athenas
ajánlójegyzék 537. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú kérése:
A Bizottság az állásfoglalás kialakításához kéri a Csáth Géza életművét kutató Szalybély Mihály
véleményét arra vonatkozóan, hogy a levél tartalma más források alapján ismert-e a kutatás
előtt.

10. Juhász Gyula: A gyermeket, ha alszik… című versének fogalmazványa. [1925]. 1 folio (1 beírt
oldal) 216x156 mm. Tintaírás, aláírás: Juhász Gyula. (proveniencia: Az Új Magyar Athenas
ajánlójegyzék 538. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú kérése:
A Bizottság az állásfoglalás kialakításához a szakvéleményt készítő Rózsafalvi Zsuzsanna és a
Petőfi Irodalmi Múzeum kiegészítését kéri arra vonatkozóan, hogy Juhász Gyulának hány
kézirata található meg közgyűjteményben, és ebből mennyi ismert a kutatás előtt, illetve az adott
vers jelentősége vonatkozásában is.
11. Karinthy Frigyes levele Babits Mihályhoz. [Budapest], 1935. április 14. 4 folio (1 beírt oldal)
170x128 mm, boríték: 99x142 mm. Tintaírás, aláírás: Karinthy F. (proveniencia: Az Új
Magyar Athenas ajánlójegyzék 545. tétele) című könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú kérése:
A Bizottság az állásfoglalás kialakításához kéri Kelevéz Ágnesnek, Babits kutatójának
megkeresését, és szakértői véleményét a dokumentumnak a Nyugat szerkesztési folyamatára
vonatkozó jelentőségére, és az alkotók életművében betöltött szerepére tekintettel.

