A Kulturális Javak Bizottsága 2022. április 21-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

1. Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919) levelei (5 db) Keleti (Kelety)
Gusztávhoz (Pozsony, 1834 – Budapest, 1902) és Keleti Gusztáv levélfogalmazványa (1 db),
1880–1881. (Papír, kézírás, tus. Gyűjtemény-nyilvántartási azonosítószám: 300640.
Proveniencia: Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, Gerlóczy
Gedeon és örökösei, BÁV Aukciósház és Galéria, 78. Művészeti Aukció, 2021. december 7–
8. 312. tétel) címen nyilvántartott dokumentumok védett tárgyegyüttessé nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919) levelei (5 db)
Keleti (Kelety) Gusztávhoz (Pozsony, 1834 – Budapest, 1902) és Keleti Gusztáv
levélfogalmazványa (1 db), 1880–1881 címen nyilvántartott dokumentumokat, amely
Csontváry életműve kutatásához hiánypótló levéltári irategyüttest képez, a szakvéleményt is
figyelembe véve, a magyar képzőművészet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan
forrásának tekinti, ezért védett tárgyegyüttessé nyilvánításukat egyhangú szavazattal
támogatja.
2. Mária Terézia, Habsburg (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) magyar királynő (1740 – 1780) által
kiadott magyar nemesség- és címeradomány Olsavszky János és családja részére. Kelt:
Bécs, 1754. február 25. (Címerfestménnyel és címerleírással. Papír, tinta, viasz, kézírás.
Pergamenoklevél, zsinóron függő, fatokba helyezett viaszpecséttel. Mária Terézia saját
kezű aláírásával, valamint Nádasdy Lipót kancellár és Koncsek Bernát ellenjegyzésével,
latin nyelven. Kelt: Bécs, 1754. február 25. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327289.
Proveniencia: Központi Antikvárium 148/2. árverés 2018. december 7. 144. tétel) címen
nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Mária Terézia, Habsburg (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) magyar királynő (1740 –
1780) által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Olsavszky János és családja részére.
Kelt: Bécs, 1754. február 25. című oklevelet, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a
magyar társadalomtörténet, családtörténet, birtoktörténet és a diplomatika kiemelkedő
jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú
szavazattal támogatja.
3. Mária Terézia, Habsburg (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) magyar királynő német nyelvű
parancslevele Kempelen Farkas (Pozsony, 1734 – Bécs, 1804) részére. Kelt: Bécs, 1769.
június 25. (Papír, tinta, kézírás, 1 beírt oldal. Mária Terézia saját kezű aláírásával.
Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 326332. Proveniencia: Honterus Antikvárium 94.
árverés 2016. december 17. 239. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté
nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Mária Terézia, Habsburg (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) magyar királynő német
nyelvű parancslevele Kempelen Farkas (Pozsony, 1734 – Bécs, 1804) részére. Kelt: Bécs,
1769. június 25. című dokumentumot, amely Kempelen Farkas jelentőségére, továbbá a
Temesi Bánság 1768 utáni újabb megszervezésének módjára vonatkozó hiánypótló forrás, a
szakértői vélemény alapján, a magyar és egyetemes történettudomány kiemelkedő jelentőségű
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és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal
támogatja.
4. Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) levele gr. Csáky Lászlónak (Bécs, 1820 –
Budapest, 1891) a Vörösmarty-árvák ügyében. Kelt: Pest, 1855. december 23. (Papír, viasz,
kézírás, 3 beírt oldal. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327846. Proveniencia: Laskai
Antikvárium 33. árverés 2017. november 25. 271. tétel) címen nyilvántartott levéltári
dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság a Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) levele gr. Csáky Lászlónak (Bécs,
1820 – Budapest, 1891) a Vörösmarty-árvák ügyében. Kelt: Pest, 1855. december 23. című
dokumentumot, amely Vörösmarty Mihály korabeli interpretációjának és a kapcsolati hálók
kutatásának hiánypótló forrása, a szakértői véleményt figyelembe véve, a magyar politika-,
társadalom-, és családtörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának
tekinti, ezért védetté nyilvánítását többségi szavazattal támogatja.
5. Ismeretlen magyar fényképész, 19. század második fele: Budapest nagyméretű panoráma
látképe, 1880 körül (Papír, vászon, karton, kasírozott, ragasztott. 4 db 165 x 265 mm
méretű fénykép, enyhén barnás tónusú felvételek. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám:
328130 Proveniencia: Honterus Antikvárium 106. árverés 2020. december 2. 291. tétel)
nyilvántartott fotótörténeti dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú kérése az állásfoglalása kialakításához:
A Bizottság az Ismeretlen magyar fényképész, 19. század második fele: Budapest nagyméretű
panoráma látképe, 1880 körül címen nyilvántartott dokumentum védetté nyilvánítása ügyében
kialakítandó állásfoglaláshoz az alábbi kérdésekre kéri a szakvélemény kiegészítését:
1.
2.
3.

A panorámakép készítőjének a meghatározása.
A panorámakép készítési idejének minél pontosabb meghatározása.
A panorámakép ritkaságértékének a kifejtése.

6. Bottlik József (Budapest, 1897 – Budapest, 1984) (?): Grafikai munkások kabaré és
táncmulatsága (Művész-Színpad, 1924. febr. 2.) (Papír, kőnyomat, 1 oldal. Műtárgynyilvántartási azonosítószám: 310516. Proveniencia: Pest-Budai Árverezőház 8.
plakátárverés 2013. december 13. 229. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás
védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Bottlik József (Budapest, 1897 – Budapest, 1984) (?): Grafikai munkások
kabaré és táncmulatsága (Művész-Színpad, 1924. febr. 2.) címen nyilvántartott grafikai
alkotást, amely az önreflexiós témája miatt igen ritka, továbbá egy három darabos sorozat
eddig nem ismert darabja, a szakvéleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes
kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
7. Hóman Bálint (Budapest, 1885 – Vác, 1951) "Kérdések - feleletek" című kéziratának
részletei és levele Varjú Elemérhez (Felsőludány, 1873. – Budapest, 1945.), 1926 (papír,
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tinta, ceruza, kézírás, gépelt, korabeli, keménytáblás félvászon irattartóban, hátul hiányos,
sérült, javított felzettel)
A védett tárgyegyüttes elemei:
1) Hóman Bálint, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának autográf, aláírt levele Varjú
Elemér igazgatónak. Kelt: Budapest, 1926. október 4. Iktatószám: 196/1926. Tartalma: a
Magyar Nemzeti Múzeum épületének felújítása miatt a fegyvertár anyagát helyezzék
biztonságba;
2) Hóman Bálint "Kérdések - feletek" című, részben kézzel, részben géppel írt kéziratának
részletei. Összesen 41 (34,5 x 21,5 cm méretű) kéthasábos levél, 74 beírt oldal. Kézzel írt
rész: 2., 4-9., 16-21. kérdés, többféle tintával, helyenként ceruzával, többfajta papíron.
Gépiratos rész: 2., 5-7., 9. 17-21. kérdés, 28 beírt oldal, kéthasábos gépirat.
Gyűjtemény-nyilvántartási azonosítószám: 300407.
Proveniencia: Krisztina Antikvárium 41. árverés (2016. december 10.) 303. tétel
címen nyilvántartott levéltári dokumentumok védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság a Varjú Elemér (Felsőludány, 1873. – Budapest, 1945.) "Kérdések - feleletek"
című kéziratának részletei Hóman Bálinthoz (Budapest, 1885 – Vác, 1951), 1925. Hóman
Bálintnak Varjú Elemérhez szóló levelének egykorú másolatával, 1926. október 4.
Iktatószám: 196/1926. [Főigazgatóság] címen nyilvántartott dokumentumokat, amelyek a
Magyar Nemzeti Múzeum történetére vonatkozó hiánypótló források tekintettel a
Főigazgatóság iratanyagának 1945-ben történt megsemmisülésére, a szakértői véleményt is
figyelembe véve, a magyar és egyetemes történettudomány és művelődéstörténet kiemelkedő
jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű levéltári dokumentumainak tekinti, ezért védett
tárgyegyüttesé nyilvánításukat többségi szavazattal támogatja.

