A Kulturális Javak Bizottsága 2012. június 6-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:
1. Dr. Tamási Judit, a KÖH elnöke köszönti az új összetételű KJB tagjait
2. Az új összetételű KJB tagjainak bemutatása
3. A KJB elnökének megválasztása
A tagok titkos szavazással maguk közül dr. Király Erzsébetet választják meg elnöknek
többségi szavazattal.
4. „SZŐKE TISZA II.” IV. Károly típusú gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (Ganz és Tsa.
Villamossági-, Gép-, Waggon-, és Hajógyár, Újpest, 1917) (nyilvántartási szám: U-10248)
(őrzési hely: Tápé öböl Tisza-folyó 177+000 fkm, jobb part) KÖH Műtárgy-nyilvántartási
azonosító: 305473) védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a „SZŐKE TISZA II.” IV. Károly típusú gőzüzemű oldalkerekes személyhajót, a
szakvéleményt figyelembe véve, a hajó rendkívül rossz állapota miatt nem tekinti alkalmasnak
a teljes körű védetté nyilvánításra, ezért azt egyhangú szavazattal nem támogatja. Azonban a
hajó egyes műszaki elemeinek az egyediségére tekintettel, a szakvéleményben védetté
nyilvánításra javasolt elemeket a magyar közlekedés- és hajózástörténet kiemelkedő
jelentőségű és pótolhatatlan műszaki emlékeinek tartja. Ezért a hajó következő elemeinek
védetté nyilvánítását egyhangú állásfoglalással támogatja: árbocrúd, árboctalp,
kéménybillentő mechanika, horgonycsörlő, szellőző kürtő, 3 hengeres expanziós gőzgép
(háromhengeres Compound gőzgép – dugattyú, henger, rúd, hajtórúd), kormányműkormányrendszer,
kormánylapát,
gőz-segédkormány,
lapátkerék-tengely
és
tengelycsapágyazás, a gép gyártmánytáblája.
5. ERMA Lakástextil Áruház portálja és neonreklámjai (1066 Budapest, Teréz krt. 4.) védetté
nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság az ERMA Lakástextil Áruház portálját és neonreklámjait, amely egyike az
átalakítás nélkül fennmaradt korabeli üzletportáloknak, a szakértő véleményét figyelembe
véve, a magyar kereskedelem-, reklám- és ipartörténet kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja.
6. Valkenburg (Valckenburg), Dirk (Dirck van, Theodor) (Amszterdam, 1675 – Amszterdam,
1721) köre, 18. század eleje: Csendélet kakassal, (vászon, olaj, 109,5 x 84,5 cm, jelzés
nélkül, hátoldalán, a feszítőrámán középen fent 18. századi cédulán felirat „Valkenburg
Theodor”) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása (második
tárgyalás)
A KJB állásfoglalása:
A Bizottság Valkenburg (Valckenburg), Dirknek (Dirck van, Theodor) (Amszterdam, 1675 –
Amszterdam, 1721) tulajdonított, 18. század eleje: Csendélet kakassal című festményt a
szakértői véleményt figyelembe véve, az ábrázolás egyediségére és a festmény kvalitására
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tekintettel, az egyetemes kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan
képzőművészeti alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal
támogatja.
7. Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés
nélkül; proveniencia: Nagyházi Galéria és Aukciósház 177. aukció [Régi mesterek és 19.
századi festmények, 2011. december 6.] 129. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti
alkotás védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú kérése:
A Bizottság az Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné című festmény
védetté nyilvánítási eljárásában kialakítandó állásfoglaláshoz a Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Képcsarnok szakvéleményének a kiegészítését kéri arra vonatkozóan, hogy a
Történeti Képcsarnok gyűjteményében lévő, szakvéleményük szerint hasonló, de
kvalitásosabb, Joseph Weidner által festett Erzsébet képmás ikonográfiáját, készítési korát és
készítési körülményeit tekintve mennyiben hasonló, illetve eltérő az eljárás alatt lévő,
feltehetően a nászúthoz kapcsolódó korai készítésű és egy páros portré részét képező
festményhez képest. A Bizottság kéri továbbá az állásfoglalás kialakításához a Joseph
Weidner-féle festmény fényképe megtekintésének a lehetőségét.
8. Magyar Államrendőrség. Rendőrségi bűnügyek iratanyaga képmellékletekkel, egy
rendőrségi előállítási könyv lapjaira felragasztva. (Évkör: 1945-1950, terjedelem: 0,05 ifm;
állapot: a kötet gerince hiányzik, a papír és az írógépfesték rossz minőségű; proveniencia:
Krisztina Antikvárium 29. árverés [2012. május 12.] 317. tétel) címen nyilvántartott
levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A Bizottság egyhangú kérése:
A Bizottság a Magyar Államrendőrség Rendőrségi bűnügyek iratanyagának védetté
nyilvánításával kapcsolatos állásfoglalás kialakításához kéri a tulajdonos álláspontjának
beszerzését az iratok digitalizálásáról.
9. Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1822 vagy 23 - Segesvár, 1849):Mit csinálsz mit varrogatsz ott
című vers autográf kézirata. (Pest, 1848). Két ország ölelkezése című vers autográf
kézirata. A munkácsi várban című vers első két strófája autográf kézirata. (A három vers
kézirata két, mindkét oldalán teleírt lapon. 1847-48, két fólió, négy beírt oldal.
Proveniencia: Csók István Antikvitás XII. kamaraárverés [2012. április 10.] 101. tétel)
címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása(harmadik tárgyalás)
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Petőfi Sándor Mit csinálsz mit varrogatsz ott című versének, a Két ország
ölelkezése című versének, és A munkácsi várban című vers első két strófájának kéziratát,
amely az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának szakvéleménye szerint nagyon nagy
valószínűséggel nem a költő kezétől származó kéziratokat tartalmaz, nem tekinti a magyar
irodalomtörténet kiemelkedő jelentőségő és pótolhatatlan könyvtári dokumentumának, ezért
védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal nem támogatja.
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10. V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király (Bécs, 1793 – Prága, 1875) által kiadott
nemesség- és címeradomány
Rampel József ezredes és családja részére. (kelt:
Schönbrunn, 1842. október 22., kihirdették: 1843. március 13-án Baranya vármegye
nemesi közössége előtt; állapot: kötetes formában, címerképpel és címerleírással;
proveniencia: Darabanth Kft. 13. nemzetközi árverés [2011. május 14]) 11041. tétel) címen
nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság V. Ferdinánd magyar király (Bécs, 1793 – Prága, 1875) által Rampel József
ezredes és családja részére kiadott nemesség- és címeradományt tartalmazó oklevelet a
szakértő véleményét figyelembe véve, a magyar történelem kiemelkedő jelentőségő és
pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal
támogatja.

