A Kulturális Javak Bizottsága 2022. március 17-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:
1. Erdély Miklós (Budapest, 1928 – Budapest, 1986): (készítő ismeretlen): Bor-is Borozó
mozaikja és berendezése (1975 ?) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 3527
Miskolc, Ady Endre u. 20. (kerámia, mozaik, fém, gyűjtemény-nyilvántartási
azonosítószám: 300536) címen nyilvántartott berendezés védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság az Erdély Miklós (Budapest, 1928 – Budapest, 1986): (készítő ismeretlen): Boris Borozó mozaikja és berendezése, 1975 (?) címen nyilvántartott tárgyegyüttes falakon
elhelyezett fotómozaik részét, a kivitelezés technikájára, az alkotó életművében betöltött
jelentőségére, és ingatlanhoz kötődő jellegére, helytörténeti értékeire tekintettel, a
szakvéleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes kulturális örökség kiemelkedő
jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását
többségi szavazattal támogatja.
2. Németh László (Nagybánya, 1901 – Budapest, 1975) autográf, aláírt levele és három
levelezőlapja Földessy Gyulának (1943-1956) ((4 darab) (papír, kézírás, gépírás)
gyűjtemény-nyilvántartási azonosítószám: 300249. proveniencia: Abaúj Antikvárium 81.
árverés (2016. március 31.) 230. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentumok
védett tárgyegyüttessé nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság Németh László (Nagybánya, 1901 – Budapest, 1975) autográf, aláírt levele és
három levelezőlapja Földessy Gyulának, 1943-1956 (4 darab) címen nyilvántartott
dokumentumokat, filológiai és irodalomtörténeti forrásértékük miatt, továbbá Németh
László életútjának kutatásához fontos egyedi forrásként, a szakértői véleményt is
figyelembe véve, a magyar irodalomtörténet és filológia kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan könyvtári forrásainak tekinti, ezért védett tárgyegyüttessé nyilvánításukat
többségi szavazattal támogatja.
3. Gazdasági terv báró Bánffy Ferenc (Apanagyfalu, 1869 – Budapest, 1938) SzolnokDoboka vármegye bethleni járásának Felsőoroszfalu község határában fekvő „Pietris”
nevű tölgyerdejére és hozzá tartozó kéziratos térképek (7 tétel), 1927-1936 (kézírás,
gépelt) (A térképek közül egy papíron, kettő pauszpapíron, kettő kasírozva (foltosak) és
egy vászonra rajzolt. A gépiratok és a térképek közös mappában, a mappa előlapján
kéziratos
címfelirattal, kissé viseltes
állapotban.
gyűjtemény-nyilvántartási
azonosítószám: 300313. proveniencia: Honterus Antikvárium 94. árverés (2016.
december 17.) 209. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentumok védett
tárgyegyüttessé nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság a Gazdasági terv báró Bánffy Ferenc (Apanagyfalu, 1869 – Budapest, 1938)
Szolnok-Doboka vármegye bethleni járásának Felsőoroszfalu község határában fekvő
„Pietris” nevű tölgyerdejére és hozzá tartozó kéziratos térképek (7 tétel), 1927-1936 címen
nyilvántartott dokumentumokat, amelyek lokális, helyi iratok és csak egy szűk kutatói
réteget érintenek, a szakértői vélemény javaslata ellenére, nem tekinti a magyar
történettudomány, gazdaságtörténet, a Bánffy család birtoktörténete és családtörténete
kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának, ezért védetté nyilvánításukat
többségi szavazattal nem támogatja.
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A Bizottság fenti állásfoglalását abban az esetben tartja fenn, amennyiben a
dokumentumról a Magyar Nemzeti Levéltárban biztonsági fotómásolat készül.
4. Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek, iratok és képek
(összesen 57 db) (papír, kézírás, nyomtatás), gyűjtemény-nyilvántartási azonosítószám:
300541. proveniencia: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. tulajdonában lévő”Széchenyi
István hagyaték”) címen nyilvántartott tárgycsoport védett tárgyegyüttessé nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek, iratok és
képek (összesen 57 db) címen nyilvántartott dokumentumokat, amelyeknek gyűjteményi
egysége nem bizonyított sem a tulajdoni jegyek, sem a kötések, vagy más ismérvek alapján,
a szakértői véleményt is figyelembe véve, gyűjteményként nem tekinti a magyar és
egyetemes történettudomány és Széchényi Ferenc életműve kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan forrásértékű dokumentumainak, ezért védett gyűjteménnyé nyilvánításukat
egyhangú szavazattal nem támogatja.
A Bizottság a dokumentumok egyedileg történő védetté nyilvánításáról kialakítandó
állásfoglaláshoz a Magyar Nemzeti Levéltár szakvéleményének kiegészítését kéri
tételenkénti javaslattal a védetté nyilvánításra vagy annak elutasítására vonatkozóan.
5. 1896-os Millenniumi Kiállítási népkonyhával kapcsolatos gyűjtemény (összesen: 68 db)
gyűjtő: Hieronymi Károlyné (Várady Borbély Gabriella) (Cannstatt, 1850 – Budapest,
1929) (papír, kézírás, nyomtatott, fénykép) gyűjtemény-nyilvántartási azonosítószám:
300569. proveniencia: Központi Antikvárium 155. árverés (2020. november 23.) 61. tétel
címen nyilvántartott levéltári dokumentumok védett tárgyegyüttessé nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a 1896-os Millenniumi Kiállítási népkonyhával kapcsolatos gyűjtemény
(összesen: 68 db) címen nyilvántartott dokumentumokat, amelyek az iratanyag és a
fényképfelvételek tekintetében is hiánypótló források a nőtörténeti kutatásokhoz és a
népkonyhák működésének kutatásához, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar
történettudomány és társadalomtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári
forrásainak tekinti, ezért védett tárgyegyüttessé nyilvánításukat egyhangú szavazattal
támogatja.
6. Gróf Apponyi Albert, gróf (Bécs, 1846 – Genf, 1933), "Felhívás a nemzethez", 1927-es
postai borítékjával (papír, kézírás, 4 oldal) Apponyi Albert 1912. december 9-én olvasta
fel a kéziratot a Függetlenségi és 48-as Párt gyűlésén, és 1927. november 8-án küldte el
Sümegi Vilmos, a Magyarország című napilap szerkesztője részére. A megkímélt állapotú
kézirathoz egy szakadt boríték tartozik. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám:
321602.proveniencia: Honterus Antikvárium 91. árverés (2015. december 12.) 290. tétel
címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Gróf Apponyi Albert (Bécs, 1846 – Genf, 1933), "Felhívás a nemzethez",
1927-es postai borítékjával címen nyilvántartott dokumentumot, amelyben a nyomtatásban
megjelent változathoz képest jelentős javítások és változtatások találhatók, a szakértői
véleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes történettudomány és jogtörténet
kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté
nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
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7. Bajcsy-Zsilinszky Endre (Szarvas, 1886 – Sopronkőhida, 1944) levele ismeretlenhez
(Kelt: Budapest, 1938. szeptember 27.) (papír, kézírás, 1 oldal) A Szabadság című
politikai hetilap fejléces papírján, Bajcsy-Zsilinszky Endre autográf aláírásával.
Címzettje azonosíthatatlan politikus, feltehetően Bajcsy-Zsilinszky elvbarátja. Tartalma a
küszöbön álló területi revízió esélyei és az ezzel kapcsolatos teendők, a fegyveres
szabadcsapatok felállításának ügye. (műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 321603.
proveniencia: Honterus Antikvárium 91. árverés (2015. december 12.) 293. tétel címen
nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Bajcsy-Zsilinszky Endre (Szarvas, 1886 – Sopronkőhida, 1944) levele
ismeretlenhez. Kelt: Budapest, 1938. szeptember 27. címen nyilvántartott dokumentumot,
amely Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai kapcsolataira, terveire és ideológiai
meggyőződésére hiánypótló forrás, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar és
egyetemes történettudomány kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
8. Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) "Vér: ős áldozat" című költeményének
autográf, aláírt kézirata. Keltezés nélkül (papír, kézírás, 3 oldal) Javításokkal, áthúzással,
kézzel számozott lapokon. A vers először 1915-ben jelent meg a "Nyugat" című
folyóiratban, később 1923-ban az "Utolsó hajók" című posztumusz kötetben. műtárgynyilvántartási azonosítószám: 326901. proveniencia: Szőnyi Antikvárium 39. árverés
(2017. november 18.) 289. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté
nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság az Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) "Vér: ős áldozat" című
költeményének autográf, aláírt kézirata. Keltezés nélkül címen nyilvántartott
dokumentumot, amely a költő életműve egyik fontos darabjának autográf kézirata, és
amelyben a nyomtatásban megjelent változathoz képest javítások és változtatások
találhatók, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes
irodalomtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű könyvtári
dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
9. Schweidel József honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú osztrák nemességét igazoló
címereslevele. (Kelt: Bécs, 1848. május 2.) kibocsátó: V. Ferdinánd, Habsburg (Bécs,
1793 – Prága, 1875) (papír, kézírás, bársonykötés, 7 oldal) Selyemszalagokkal
megköthető bársonykötésben, fémdobozban. A zsinóron függő, fémtokba zárt viaszpecsét
teljesen ép. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327060 proveniencia: Központi
Antikvárium 147. árverés (2018. június 1.) 121. tétel) címen nyilvántartott levéltári
dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság I. Ferdinánd, Habsburg ausztriai császár (Bécs, 1793 – Prága, 1875) által
kiadott ausztriai nemesség- és címeradományozó oklevél Schweidel József honvéd
vezérőrnagy, aradi vértanú (Zombor, 1796 – Arad, 1849) részére. Kelt: Bécs, 1848. május
2. című oklevelet az adományos személyére tekintettel, a szakértői véleményt is figyelembe
véve, a magyar és egyetemes történettudomány, társadalomtörténet, családtörténet és a
diplomatika kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért
védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
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10. Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Percy Bysshe Shelley: A
megszabadított Prometheus. A dráma gépelt kéziratoldalai Weöres Sándor kisebb
javításaival. (26 gépelt lap) A lapok tiszta, gyűrődésmentes állapotban. Kézírásos
javítások. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327673. proveniencia: Honterus
Antikvárium 103. árverés (2019. december 4.) 266. tétel) címen nyilvántartott levéltári
könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú kérése az állásfoglalása kialakításához:
A Bizottság a Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Percy Bysshe Shelley:
A megszabadított Prometheus. A dráma gépelt kéziratoldalai Weöres Sándor kisebb
javításaival címen nyilvántartott dokumentum védetté nyilvánítása ügyében kialakítandó
állásfoglaláshoz az alábbiakat kéri:
1. Az Országos Széchényi Könyvtár szakvéleményének kiegészítését kéri arra vonatkozóan,
hogy a publikált szöveghez képest a kézirat milyen egyedi jellegzetességeket tartalmaz,
mik a kézirat egyedi, sajátos értékei.
2. A három, összetartozó, a szakvélemény által is együtt tárgyalt kéziratos tétel egyszerre
történő tárgyalását kéri.
11. Thék Endre (Orosháza, 1842 – Balatonfüred, 1919) asztalos gyára Budapest Szűz-utcza 3
szám VIII. ker. - Tischlerei Jungfren-Gasse No. 3 VIII. Bezirk. [Budapest, s. n., 1875
után] (papír, kézírás, litográfia, 120 t.fol.) Thék Endre asztalosgyára (Budapest VIII.
kerület Szűz utca 3.) mintakatalógusa. Az albumban 120 levélen beragasztva összesen
176 bútor kézzel rajzolt, művészi igényű ábrája látható (szekrények, könyvszekrények,
ágyak, asztalok, székek stb.) A rajzok nagy részén a tervező Thék Endre aláírása, illetve
árkalkulációi, bejegyzései, vagy bélyegzője látható. Az első kötéstábla verzóján a gyár
litografált reklámnyomata, melyet Friedrich Vinasch készített Pesten. Korabeli,
vászonnyílásos, enyhén kopottas félbőr kötésben. Az első táblán aranyozott T. E.
monogrammal. műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328091. proveniencia: Krisztina
Antikvárium 50. árverés (2020. november 7.) 354. tétel) címen nyilvántartott könyvtári
dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Thék Endre (Orosháza, 1842 – Balatonfüred, 1919) asztalosgyára Budapest
Szűz-utcza 3 szám VIII. ker. – Tischlerei Jungfren-Gasse No. 3 VIII. Bezirk. [Budapest, s.
n., 1875 után] címen nyilvántartott dokumentumot, amely az 1870-es évekből egyedülállóan
fennmaradt, konkrét bútorgyárhoz köthető kézirajzú, korabeli terveket tartalmazó
dokumentum, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes
iparművészet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásának tekinti, ezért védetté
nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.

