
A Kulturális Javak Bizottsága 2008. november 5-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. A ferencvárosi volt Pest-Buda mozi épületében (1098 Budapest Dési Huber utca 25-27.) 

található mozaik védési eljárása (a 2008. júli. 9-i ülés után második tárgyalásra) 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A jelenlévő KJB tagok nem javasolják a mozaik védetté nyilvánítását, de indokoltnak tartják, 

hogy a KÖH Műtárgyfelügyeleti Irodája helytörténeti jelentősége miatt helyi védelemre 

javasolja a műtárgyat a IX. kerületi önkormányzatnál. Továbbá kérik a helyi védelemmel 

kapcsolatos döntésről szóló későbbi tájékoztatást. 

 

2. A Polgár Galéria 2007. október 18-i aukcióján árverezett Zsolnay kerámia tervek és 

műtárgyak védési eljárása. (összesen 30 tétel) 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A bizottsági tagok elvben támogatják a védetté nyilvánítást, de szakvélemény kiegészítést kérnek 

a következőkre vonatkozóan: 

 a dokumentumok egyediek-e; fellelhető-e további példányuk hazai közgyűjteményekben 

őrzött fazon- illetve dekorkönyvekben,  

 a védési eljárás során el kell készíteni az egyes darabok leírását és fotódokumentációját, 

 szükség van egy összefoglaló szakvéleményre, mely leírja a tárgyak jelentőségét, 

provenienciáját (amelyik esetében ez ismerhető). 

 

3. A Polgár Galéria 2008. október 16-i aukcióján árverezett Zsolnay kerámia tervek védési 

eljárása. (összesen 5 tétel) 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A bizottsági tagok elvben támogatják a védetté nyilvánítást, de szakvélemény kiegészítést kérnek 

a következőkre vonatkozóan: 

 a dokumentumok egyediek-e; fellelhető-e további példányuk hazai közgyűjteményekben 

őrzött fazon- illetve dekorkönyvekben,  

 a védési eljárás során el kell készíteni az egyes darabok leírását és fotódokumentációját, 

 szükség van egy összefoglaló szakvéleményre, mely leírja a tárgyak jelentőségét, 

provenienciáját (amelyik esetében ez ismerhető). 

 

4. A hódmezővásárhelyi görögkeleti ortodox templom (műemlék; törzsszáma: 2727) 

berendezésének és az épületben őrzött, az egyházközség tulajdonában lévő liturgikus 

használati tárgyak (ikonosztáz, padozat, csillárok, pénztárasztal, ötvösművek, zászlók, 

keresztek, könyvek stb.) védési eljárása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottsági tagok javasolták szakvélemény kiegészítés bekérését. A szakvéleménynek a 

következő kérdésekre kell választ adnia: 

 a hazai szerb (szerb) ortodox emlékanyaghoz viszonyítva milyen jelentős az együttes? 

  mennyire tekinthető minden darab tartozéknak? (mennyire képez szerves egységet az 

egész, mennyire kapcsolódnak a liturgiához, a helyi gyülekezethez? Van-e köztük olyan, 

ami csak úgy „véletlenül” került oda?  

 képviselnek-e a tárgyak bármilyen helyi sajátosságot és melyek azok? (tematikában, 

ikonográfiában stb.) 

 

5. „70 db honvédtiszti portré-fotográfia” (vizitkártya 1866-ból, Grisza Ágostonnak dedikálva) (az 

Antiquarium Hungaricum 22. árverésének 76. tétele) védési eljárása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 



A bizottsági tagok elfogadva a szakvéleményben foglaltakat egyhangúlag javasolták a 

tárgyegyüttes védetté nyilvánítást, annak egyedisége, forrásértéke és fotótörténeti jelentősége 

okán. 

 

6. „Budapesti fotógyűjtemény” (XIX. század második fele, 21 db látkép, méretük kb. 6×10 cm és 

4 db portré a kor nagyjairól) (az Antiquarium Hungaricum 22. árverésének 75. tétele) védési 

eljárása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB állásfoglalása szerint a műtárggyal kapcsolatban újabb szakvéleményt kell bekérni arra 

vonatkozóan, hogy az albumnak mint egységnek az eredetisége bizonyosra vehető-e. (A 

fényképek saját koruk [vagy legalább az 1880-as évek] elrendezésében vannak és nem cserélték 

ki őket, vagy esetleg utólag állították csak össze az 1860-80-as évekből való városképekből?) 

 

7. Dionysi(us) Halicarnass(nsis): Dionisii Halicarnassei scripta quae extant, omnia, et historica, 

et rhetorica. Opera & studio Friderici Sylburgii Veterensis. Tomus 1-2. (Egybekötve.) 

[Frankfurt] Francofurdi, 1586, Apud heredes Andreae Wecheli. [16] + 792 + 169 + [3] p. [12] 

+ 280 + 94 + [2] p. Folio. Mindkét címlapon és az utolsó leveleken díszes, fametszetű 

nyomdászjelvény. RMK III. 5464. (a Studio Antikvárium 22. árverésének 34. tétele)védési 

eljárása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tagok elfogadva a szakvélemény és szakvélemény-kiegészítés állításait, többségi 

szavazattal javasolják a könyvtári dokumentum védetté nyilvánítását.   

 

8. Magyar Csillag. [Szépirodalmi és kulturális folyóirat] Szerk.: Illyés Gyula, Schöpflin Aladár. 

IV. évf. 8. szám 1944. április 15. 442-488.l. 23,8 cm [Betiltott, elkobzott, utolsó szám!](az 

Antiquarium Hungaricum 22. árverésének 73. tétele) védési eljárása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tagok a szakvéleményben foglaltak és a tudomásukra jutott információk alapján 

egyhangúlag javasolják a folyóirat védetté nyilvánítását. 


