A Kulturális Javak Bizottsága 2022. május 12-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

1. Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900): Naplemente, 1873 körül (Fa,
olaj, 64,5 x 94,5 cm, jelezve balra lent: M Munkácsy. Műtárgy-nyilvántartási
azonosítószám: 328157. Proveniencia: Andrássy család gyűjteménye, Kiss Emil New
York –i bankár gyűjteménye. Virág Judit Galéria és Aukciósház 54. téli árverés
2016. december 18. 131. tétel, Virág Judit Galéria és Aukciósház 65. téli árverés
2020. december 18. 146. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté
nyilvánítása (második tárgyalás a KJB 2021. szeptember 1-i ülése után)
A KJB egyhangú javaslata:
A Bizottság a Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900): Naplemente,
1873 körül című festmény tárgyalásának az elhalasztását kezdeményezi egyhangú
szavazattal, tekintettel a festmény származására és művészettörténeti megítélésére
vonatkozó olyan lényeges új információk előkerülésére, amelyek nem részei a
rendelkezésükre bocsátott előterjesztésnek. Ezért a Bizottság egyhangú kérése, hogy az
állásfoglalás kialakítása érdekében a Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály az új
információkkal kiegészítve terjessze a Bizottság elé az ügyet.
2. Báthory Zsigmond (Nagyvárad, 1572 – Libochovice, 1613) erdélyi vajda saját kezű
aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele. Kelt: Gyulafehérvár, 1584. július 3. (Papír,
kézírás. Papíroklevél Báthory Zsigmond papírfelzetes viaszpecsétjével. Báthory
mellett Kovacsóczy Farkas kancellár – Báthory kiskorúsága idején az Erdélyt
kormányzó hármas tanács tagja – aláírásával. A hajtások mentén — apró
szöveghiányt is okozó — szakadásokkal, amelyeket a hátlapra ragasztott
papírcsíkokkal javítottak. Enyhén foltos. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám:
327468. Proveniencia: Központi Antikvárium 150. árverés 2019. június 7. 107. tétel)
címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Báthory Zsigmond (Nagyvárad, 1572 – Libochovice, 1613) erdélyi vajda
saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele. Kelt: Gyulafehérvár, 1584. július
3. címen nyilvántartott dokumentumot, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a
magyar történelem, társadalomtörténet, családtörténet és az Erdélyi Fejedelemség
története szempontjából kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásnak
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
3. Thököly Imre, gróf (Késmárk, 1657 – Izmit, 1705) Felső-Magyarország fejedelme
saját kezűleg aláírt, magyar nyelvű levele ismeretlen vármegyéhez. Sárospatak,
1683. június 29. (papír, kézírás, 1 beírt oldal, a címzést levágták, papírfelzetes
viaszpecséttel, műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 327469, proveniencia:
Központi Antikvárium 150. árverés 2019. június 7. 109. tétel) címen nyilvántartott
levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Thököly Imre, gróf (Késmárk, 1657 – Izmit, 1705) Felső-Magyarország
fejedelme saját kezűleg aláírt, magyar nyelvű levele ismeretlen vármegyéhez.
Sárospatak, 1683. június 29. címen nyilvántartott dokumentumot, a szakértői
véleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes történelem szempontjából
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kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásnak tekinti, ezért védetté
nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
4. Kossuth Lajosnak (Monok, 1802 – Torino, 1894), az Országos Honvédelmi
Bizottmány elnökének 1848. november 12-én kelt válaszlevele Konstantin Raić
őrnagynak a szerbekkel való megbékélés feltételeivel kapcsolatban (Papír, kézírás, 2
folio, 3 beírt oldal német nyelven. Maga az irat másolat vagy aláíratlan tisztázat, a
kézírás Kossuth titkáráé, Stuller Ferencé. A hátoldalon szereplő "Projectumom"
szöveg viszont Kossuth kézírása. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 328093.
Proveniencia: Krisztina Antikvárium 50. árverés 2020. november 7. 237. tétel)
címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Kossuth Lajosnak (Monok, 1802 – Torino, 1894), az Országos
Honvédelmi Bizottmány elnökének válaszlevele Konstantin Raić őrnagynak a
szerbekkel való megbékélés feltételeivel kapcsolatban. Kelt: Pest, 1848. november 12.
címen nyilvántartott dokumentumot, amely az 1848-49-es magyar-szerb kapcsolatok
hiánypótló forrása, a szakértői véleményt is figyelembe véve, a magyar és egyetemes
történelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásnak
tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
5. Horthy Miklós kormányzó (Kenderes, 1868 – Estoril, 1957) autográf, német nyelvű
levele Adolf Hitler német kancellárhoz "Lieber Herr Führer und Reichskanzler!"
megszólítással. Kelt: Budapest, 1938. november 19. (Papír, kézírás. "Magyarország
kormányzója" feliratú, fejléces levélpapíron. Műtárgy-nyilvántartási azonosítószám:
326917. Proveniencia: Központi Antikvárium 145. árverés, 2017. december 1., 65.
tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása (második
tárgyalás a KJB 2021. szeptember 30-i ülése után)
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Horthy Miklós kormányzó (Kenderes, 1868 – Estoril, 1957) autográf,
német nyelvű levele Adolf Hitler német kancellárhoz "Lieber Herr Führer und
Reichskanzler!" megszólítással. Kelt: Budapest, 1938. november 19. című
dokumentumot, amelyben Magyarország történetét alapjaiban meghatározó olyan
személyek érintettek, akiktől igen kevés mennyiségű irat áll rendelkezésre, a szakértői
véleményt figyelembe véve, a magyar és egyetemes történelem kiemelkedő jelentőségű
és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú
szavazattal támogatja.
6. Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) autográf, aláírt levele
Földessy Gyulának. Kelt: Budapest, 1946. július 13. (papír, kézírás, 1 beírt oldal,
műtárgy-nyilvántartási azonosítószám: 321939, proveniencia: Abaúj Antikvárium
81. árverés 2016. március 31. 231. tétel) címen nyilvántartott könyvtári dokumentum
védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) autográf, aláírt
levele Földessy Gyulának. Kelt: Budapest, 1946. július 13. címen nyilvántartott
dokumentumot, tekintettel a források hiánya miatt az irodalomtörténet számára
rendkívül kevéssé ismert, a levélben ajánlott Darázs Endre személyére, továbbá
Földessy és Weöres, továbbá Weöres és Darázs kapcsolatának szintén forráshiány
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miatti kutatási hiányára, és Weöres Sándor hagyatékának hozzáférhetetlenségére, 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.

