A Kulturális Javak Bizottsága 2022. január 20-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

1. Bogdány Jakab (Eperjes, 1660 körül – London, 1724) Gyümölcscsendélet papagájjal (olaj,
vászon, 33 x 47 cm, jelezve balra lent: „J. Bogdani”, műtárgy-nyilvántartási
azonosítószám: 327282, proveniencia: Nagyházi Galéria és Aukciósház 238. aukció, 108.
tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Bogdány Jakab (Eperjes, 1660 körül – London, 1724) Gyümölcscsendélet
papagájjal címen nyilvántartott festményt, tekintettel a kvalitására és a mérete miatt az alkotó
életművében előforduló ritkaságára, a szakvéleményt is figyelembe véve, a magyar és
egyetemes kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti
alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
2. Bercsényi Miklós gróf (Temetvény, 1665 – Rodostó, 1726), a Rákóczi-szabadságharc egyik
vezetője Ung vármegyéhez írt levele a hadak ellátásáról történő terménybeszolgáltatásról.
Kelt: Kassa, 1710. április 11. (1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel, papír, viasz, tinta,
kézírás, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327669, proveniencia: Központi
Antikvárium 152. árverés 2019. december 16. 117. tétel) címen nyilvántartott levéltári
dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság a Bercsényi Miklós gróf (Temetvény, 1665 – Rodostó, 1726), a Rákócziszabadságharc egyik vezetője Ung vármegyéhez írt levele a hadak ellátásáról történő
terménybeszolgáltatásról. Kelt: Kassa, 1710. április 11. címen nyilvántartott dokumentumot,
a szakértői véleményt is figyelembe véve, alacsonyabb forrásértéke miatt nem tekinti a
magyar politikatörténet, gazdaságtörténet és hadtörténet, továbbá a Rákóczi-szabadságharc
története kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának, ezért védetté
nyilvánítását többségi szavazattal nem támogatja.
3. Lahner György (Necpál, 1795 – Arad, 1849) tábornok, aradi vértanú autográf, német
nyelvű utasítása az állami fegyvergyár elszállításáról. Kelt: Arad, 1849. augusztus 5. (1
beírt oldal, papír, kézírás, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327473, proveniencia:
Központi Antikvárium 150. árverés 2019. június. 116. tétel) címen nyilvántartott levéltári
dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangúi állásfoglalása:
A Bizottság Lahner György (Necpál, 1795 – Arad, 1849) tábornok, aradi vértanú autográf,
német nyelvű utasítása az állami fegyvergyár elszállításáról. Kelt: Arad, 1849. augusztus 5.
címen nyilvántartott dokumentumot, amely a szabadságharc válságos időszakában keletkezett
és a katonai igazgatás kevésbé ismert területét, egy fegyvergyár (Nagyvárad) leszerelésének
körülményeit teszi világosabbá, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar
történettudomány és hadtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
4. Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) távirata sógorához, Szél Kálmánhoz.
Kelt: [1886.] június 16. (Papír, kézírás. Tartalma: Szél Piroska kritikus állapota. Műtárgynyilvántartási azonosítószám: 326911. Proveniencia: Darabanth Aukciósház 28.
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nagyárverés 2017. november 27. 11383. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum
védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) távirata sógorához, Szél
Kálmánhoz. Kelt: [1886.] június 16. című iratot, amely a Szél család és az Arany család
levelezésének részét képezi, a két család hagyatékának kutatásához azonban nem
nélkülözhetetlen forrás, a szakértői véleményt is figyelembe véve, nem tekinti a magyar
társadalomtörténet, családtörténet, kultúrtörténet és életmódtörténet kiemelkedő jelentőségű
és pótolhatatlan levéltári forrásának, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal nem
támogatja.
5. Győrffy-Bengyel Sándor (Budapest, 1886 – Budapest, 1942), a 6. hadosztály vezérkari
főnökének kéziratos hadműveleti naplója. Kelt: 1919. május 27. – 1919. július 24. (38
számozott, beírt oldal, papír, kézírás, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327277,
proveniencia: Honterus Antikvárium 100. árverés 2018. november 27. 45. tétel) címen
nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangúi állásfoglalása:
A Bizottság Győrffy-Bengyel Sándor (Budapest, 1886 – Budapest, 1942), a 6. hadosztály
vezérkari főnökének kéziratos hadműveleti naplója. Kelt: 1919. május 27. – 1919. július 24.
címen nyilvántartott dokumentumot, amelynek ritkaságértéke, hogy a későbbiekben is magas
rangot betöltő katonai személy feljegyzéseit tartalmazza, a szakértői véleményt is figyelembe
véve, a magyar történettudomány és hadtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan
levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
6. Ismeretlen metsző (17. század) Aigentlicher Abriss Der Königlichen Stadt Stulweissenburg.
Erobert Den 20. Sept. A: D: 1601. (papír, rézkarc, 280 mm x 355 mm. Műtárgynyilvántartási azonosítószám: 327071. Proveniencia: Központi Antikvárium 147. árverés
2018. június 1. 102. tétel) címen nyilvántartott alkotás védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság az Ismeretlen metsző (17. század) Aigentlicher Abriss Der Königlichen Stadt
Stuhlweissenburg. Erobert Den 20. Sept. A: D: 1601. című dokumentumot, amely a
tizenötéves háború történetére vonatkozó korábban ismeretlen, egyedi forrás, a szakértői
véleményt is figyelembe véve, a magyar történettudomány, hadtörténet, művészettörténet, a
kartográfia, a nyomdatörténet és Székesfehérvár város története kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan térképészeti forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal
támogatja.
7. Missae in festis propriis sanctorum Regni Hungariae ab... Petro... Cardinale Pazmany,
ArchiEpiscopo Strigoniensi, Primatae Hungariae, et Sanctae Sedis Apostolicae Legato
nato, sacrae Rituum Congregationi propositae: et ab eadem Congregatione … Papae
Urbani VIII. authoritate approbatae, Viennae Austriae, 1632, apud Mishaelem Rictium.
Elékötve: Missale Romanum ex decr.to sacros.i concilii Tridentini restitutum... Venetiis,
1650 apud Iuntas. 1t. (rézmetszetes címkép)+(46)+543+(1)+XCVII+(1)p. Elékötve: Missae
propriae festorum ordinis fratrorum minorum... Velence?, é.n. ny.n. 31p. (Papír, bőrkötés,
nyomtatott. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 32749. Proveniencia: Központi
Antikvárium 150. árverés 2019. június 7. 126. tétel) címen nyilvántartott könyvtári
dokumentum védetté nyilvánítása
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A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Missae in festis propriis sanctorum Regni Hungariae ab... Petro... Cardinale
Pazmany, ArchiEpiscopo Strigoniensi, Primatae Hungariae, et Sanctae Sedis Apostolicae
Legato nato, sacrae Rituum Congregationi propositae: et ab eadem Congregatione … Papae
Urbani VIII. authoritate approbatae, Viennae Austriae, 1632, apud Mishaelem Rictium.
címen nyilvántartott dokumentumot, amely a hazai és a nemzetközi szakirodalom által sem
ismert, és amely a korai katolikus megújulásra vonatkozó egyedi forrás, a szakértői
véleményt is figyelembe véve, a magyar egyháztörténet és művelődéstörténet kiemelkedő
jelentőségű és pótolhatatlan könyvtári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását
egyhangú szavazattal támogatja.
8. Radnóti Miklós (Budapest, 1909 – Abda, 1944) költő, műfordító "Első ecloga" című
versének autográf, aláírt piszkozata, Kelt: H.n., 1938. május 10. (3 beírt oldal, papír, tinta,
kézírás, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327491, proveniencia: Központi
Antikvárium 150. árverés 2019. június 7. 65. tétel) címen nyilvántartott könyvtári
dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Radnóti Miklós (Budapest, 1909 – Abda, 1944) költő, műfordító "Első ecloga"
című versének autográf, aláírt piszkozata. Kelt: H.n., 1938. május 10. címen nyilvántartott
dokumentumot, amelyben a nyomtatásban megjelent változathoz képest jelentős javítások és
változtatások találhatók, ezért a mű alakulásának folyamatára egyedi forrás, 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. Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) három versének autográf, aláírt
kézirata. Keltezés nélkül (papír, kézírás, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327069,
proveniencia: Központi Antikvárium 147. árverés 2018. június 1. 63. tétel) címen
nyilvántartott könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) három versének autográf,
aláírt kézirata. Keltezés nélkül címen nyilvántartott dokumentumot, amelyben a nyomtatásban
megjelent változathoz képest jelentős 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 többségi szavazattal támogatja.
10. Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881 – New York, 1945) levelei Székely Zoltán (Kocs, 1903
– Calgary, 2001) részére (43 db). Kelt: 1923. január 19-től 1940. december 10-ig. (37 levél,
14 boríték, 14 képeslap, 1 fénykép, 1 árlista, papír, kézírás, gyűjtemény-nyilvántartási
azonosítószám: 300477, proveniencia: Sotheby’s árverés, London, 2017. november 28. 5.
tétel) címen nyilvántartott zenetörténeti emlékek védett tárgyegyüttessé nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881 – New York, 1945) levelei Székely Zoltán
(Kocs, 1903 – Calgary, 2001) részére (43 db). Kelt: 1923. január 19-től 1940. december 10ig címen nyilvántartott dokumentumokat, amelyek a két művész levelezésének egységesen és
szinte teljes egészében fennmaradt dokumentumai, és amelyek Bartók egyik főművének, a
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Székely Zoltán megrendelésére készült nagy Hegedűversenynek a keletkezését is
dokumentálják, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes zenetörténet
kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű dokumentumegyüttesének tekinti, ezért
védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.

