A Kulturális Javak Bizottsága 2012. január 18-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:
1. Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927): Karcsú nő vázával (vászon, olaj,
187x74 cm, jelezve balra lent: „Rónai 92”, KÖH műtárgy-nyilvántartási azonosító: 5974)
címen nyilvántartott védett, törzsanyagba sorolt képzőművészeti alkotás védettségének
feloldása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Rippl-Rónai József Karcsú nő vázával című festményét a magyar kulturális
örökség olyan kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan alkotásának tekinti, amelynek méltó
helyen, a világ második legnagyobb modern gyűjteményében, az Art Institute of Chicago
állandó kiállításán van lehetősége a magyar képzőművészet nemzetközi elismertségét növelni
és hirdetni, az impresszionista és posztimpresszionista festészet külföldi klasszikusai között.
Ennek a kiemelt kulturális célnak az érdekében a Bizottság egyhangúan támogatja a
festménynek az Art Institute of Chicago múzeumi leltárba vételét, ottani állandó bemutatását
a végleges kiviteli engedély megadásával és a védettség megszüntetésével.
2. Magyar Állami Földtani Intézet – Országos Földtani Múzeuma gyűjteményei címen
nyilvántartott természettudományi gyűjtemény védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Magyar Állami Földtani Intézet – Országos Földtani Múzeuma gyűjteményeit,
amely összességében a legjelentősebb hazai földtudományi gyűjtemény egyedülálló
mennyiségű hazai őslénytani, rétegtani, kőzettani és ércteleptani anyagával, valamint
földtudományi tudománytörténeti gyűjteményével, a szakértő véleményét is figyelembe véve, a
magyar természettudományos örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan
gyűjteményének tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja.
3. Bethlen Gábor (1580-1629) erdélyi fejedelem oklevele, melyben öccsének, Bethlen
Istvánnak és feleségének, Csáki Krisztinának adományozza Huszt várát, Visk mezővárossal
és számos máramarosi faluval együtt. Kolozsvár, 1618.10.20. Kihirdették: Kolozsvár,
1618.10.24. (proveniencia: Központi Antikvárium 121. árverés, 136. tétel) védetté
nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629) oklevelét, amelyben öccsének,
Bethlen Istvánnak és feleségének, Csáki Krisztinának adományozza Huszt várát, a szakértő
véleményét is figyelembe véve, tekintettel az oklevélnek a Magyar Országos Levéltár által
őrzött Esterházy levéltárból való származására, és a benne foglalt tulajdonosváltozást
elsődlegesen bizonyító forrásértékére, a magyar történettudomány és levéltártörténet
kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását
egyhangú szavazattal támogatja.
4. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1593-1648) által kiadott adománylevél, melyben
nagyernyei Siko Györgyöt és Pált a székely lófők sorába emeli. Várad, 1632.09.26.
(proveniencia: Központi Antikvárium 121. árverés, 138. tétele) védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
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A Bizottság Rákóczi György erdélyi fejedelem (1593-1648) által kiadott adománylevelet,
amelyben nagyernyei Siko Györgyöt és Pált a székely lófők sorába emeli, a szakértő
véleményét is figyelembe véve, az erdélyi és székely társadalom történetének ritka forrásaként
a magyar történettudomány kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári
dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
5. Kossuth Lajos (1802-1894) levele gróf Kreith Bélához az 1848/49-iki Emlékek
Gyűjteménye és Kossuth Múzeum létrehozása és lokalizálása tárgyában (proveniencia:
Krisztina Antikvárium 28. árverés, 292. tétel) védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú kérése:
A Bizottság Kossuth Lajos (1802-1894) gróf Kreith Bélához az 1848/49-iki Emlékek
Gyűjteménye és Kossuth Múzeum létrehozása és lokalizálása tárgyában írt levelének
védésével kapcsolatos állásfoglalás kialakításához Nyulásziné Dr. Straub Évának, a Magyar
Országos Levéltár által delegált bizottsági tagnak, mint a szakterület kutatójának szakmai
véleményét kéri az irat eredetiségére vonatkozóan.

