A Kulturális Javak Bizottsága 2012. július 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:
1. Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés
nélkül) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás. Proveniencia: Nagyházi Galéria és
Aukciósház 177. aukció (Régi mesterek és 19. századi festmények, 2011. december 6. 129.
tétel) képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása (második tárgyalás)
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság az Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné című festményt,
amelynek ábrázolása Magyarországon egyedülállóan ritka és az előtörténetére és
szerzőségére vonatkozó további kutatásokat igényel, a szakvéleményeket figyelembe véve, a
magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti
alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
2. I. Ferenc József magyar király (1867 – 1916) által kiadott nemesség-, előnév-, és
címeradomány dr. Bodó József nyugalmazott ezredorvos és általa feleségétől, Husserl
Elzától született gyermekei: Ferenc és Gerta számára Marosszentmihályi előnévvel. I.
Ferenc József magyar király és gróf Khun-Héderváry Károly miniszterelnök autográf
aláírásával.. Kelt: Bécs, 1911. január 31. Kötetes formában, négy, kézzel beírt, rajzolt és
színezett pergamen levél, dúsan aranyozott bőrkötésben, réztokban lévő királyi függő
viaszpecséttel, 37,8 cm. A pecsét minimálisan sérült, a selyem összekötő szalagok
hiányoznak. Proveniencia: Krisztina Antikvárium 29. árverés (2012. május 12.) 308. tétel
címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség-, előnév-, és
címeradományt dr. Bodó József nyugalmazott ezredorvos és családja részére, a szakvélemény
és annak szóbeli kiegészítése alapján a magyar történelem, családtörténet,
társadalomtörténet és művelődéstörténet szempontjából is kiemelkedő jelentőségű és
pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal
támogatja.
3. Ilosvay László és Szaruba László bizonyságlevele a Bereg vármegyei Dobrókai mezőben
fekvő kaszálóról. Kelt 1598. július 9-én Ilosván (Bereg megye, ma Irsava, Ukrajna).
Kézjegyével látta el Illosvay János, Lipcsey János, Komlóssy Gergely, Illosvay Pál, Kapossy
Miklós. Pecsétjével hitelesítette Illosvay János, Bilkey Tamás, Lipcsey Gáspár, Licsey
János, Illosvay Pál, Zejkan Tamás, Komlóssy Gergely, Kapossy Miklós és Pap Gergely.
Proveniencia: Honterus Antikvárium 84. árverés (2012. április 6.) 316. tétel címen
nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság Ilosvay László és Szaruba László 1598. július 9-én kelt bizonyságlevelét a Bereg
vármegyei Dobrókai mezőben fekvő kaszálóról, a szakvélemény és annak szóbeli kiegészítése
alapján a magyar jogtörténet, gazdaságtörténet, birtoktörténet és helytörténet kiemelkedő
jelentőségű és pótolhatatlan levéltári forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú
szavazattal támogatja.
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4. I. Lipót magyar király (1640-1705) által kiadott nemesség- és címeradomány Moll (Mohl)
Mihály és általa felesége Schremzer Anna Zsófia, fiai Mihály és György Farkas, valamint
lányai Anna Rozina és Judit Zsófia részére. Kötetes formában, címerképpel és
címerleírással. 12 beírt pergamen oldal, egy címerképpel, bordó bársony kötésben, hiányzó
összekötő szalagokkal, 26 x 35 cm. I. Lipót magyar király, Gubasóczy János kancellár,
nyitrai püspök és Maholány János királyi személynök saját kezű aláírásával. Kelt: Linz,
1680. november 20. Kihirdették: 1681. március 18-án Pozsonyban, majd 1831. december
12-én Kassán. Proveniencia: Darabanth Kft. 13. nemzetközi árverés (2011. május 14.)
11018. tétel címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság az I. Lipót magyar király (1640-1705) által Moll (Mohl) Mihály és családja
részére kiadott nemesség- és címeradományt a szakvélemény és annak szóbeli kiegészítése
alapján a magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári
forrásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
5. [Luis, de Granada]: R. P. F. Lvdovici Granatensis, ordinis S. Dominici, Introdvctionis Ad
Symbolvm Fidei, Compendivm, Qvatvor Libris Comprehensvm. In Qvibvs De Admirabili
opere Creationis, Fidei Christianæ præstantijs, Redemptionis humanæ Mysterijs, aduentûs
Christi certitudine, alijsque articulis tractatur. ... Nunc ver à Michaele ab Isselt Amorfortio
ex Italico sermone Latinitate donatum. Coloniæ, 1595, Apud Arnoldum Quentelium. [40],
583 p. A kötet elején és végén bejegyzésekkel, néhány helyen aláhúzással. Címlapja kijár. A
kötet elején és végén bejegyzésekkel, néhány helyen aláhúzással. Korabeli, bordázott
gerincű, német reneszánsz bőrkötésben. Csatjai hiányoznak. 17 cm. Proveniencia:
Krisztina Antikvárium 29. árverés (2012. május 12.) 355. tétel címen nyilvántartott
könyvtári dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság [Luis, de Granada]: R. P. F. Lvdovici Granatensis, ordinis S. Dominici,
Introdvctionis Ad Symbolvm Fidei, Compendivm, Qvatvor Libris Comprehensvm. In Qvibvs
De Admirabili opere Creationis, Fidei Christianæ præstantijs, Redemptionis humanæ
Mysterijs, aduentûs Christi certitudine, alijsque articulis tractatur. ... Nunc ver à Michaele ab
Isselt Amorfortio ex Italico sermone Latinitate donatum. Coloniæ, 1595, Apud Arnoldum
Quentelium. címen nyilvántartott kötetet, amely bejegyzései alapján a vágsellyei jezsuita
rendház tulajdonában volt, majd a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárának része volt,
a szakvélemény és a szakértő szóbeli kiegészítése alapján a magyar művelődéstörténet,
könyvtártörténet, egyháztörténet, és a magyar jezsuita rend története szempontjából
kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan könyvtári dokumentumnak tekinti, ezért védetté
nyilvánítását egyhangú szavazattal támogatja.
6. „Balaton” csavaros gőzhajó (ex Alexandra, ex Mohács, ex Irma, ex FK-312, épült: Újpest,
Veruda Péter hajógyára, 1872; hossza: 30,3 m, szélessége: 4,9 m, oldalmagassága: 1,98 m,
merülése: 1,3 m) (őrzési helye: 8630 Balatonboglár, Kikötő, hrsz: 1616/1.) címen
nyilvántartott közlekedéstörténeti emlék védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a „Balaton” csavaros gőzhajót, amely a legrégebbi balatoni hajó, azonban
jelenlegi állapotában az eredeti műszaki tulajdonságainak nagy részét már nem tartalmazza,
a szakvéleményt is figyelembe véve, nem tekinti a magyar műszaki és hajózástörténeti örökség
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kiemelkedő és pótolhatatlan elemének, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal nem
támogatja.
7. Zsolnay Gyár, Pécs, Vaszary János tervei alapján: Mária a gyermek Jézussal, oltárkép
(kerámia, mázas, 206x155 cm, 12 részből összeépített, fém keretben, sérült, javított, jelezve
balra lent: Vaszary J. 1902, jobbra lent: Zsolnay Pécs). Proveniencia: Polgár Galéria és
Aukciósház 90. Karácsonyi Művészeti Aukció (2011. december 6.) 54. tétel címen
nyilvántartott iparművészeti alkotás védetté nyilvánítása
A KJB egyhangú állásfoglalása:
A Bizottság a Vaszary János tervei alapján a Zsolnay Gyárban készült Mária a gyermek
Jézussal című kerámia oltárképet, amely a festő életműve és a Zsolnay Gyárban készült
kerámia festmények történetének kutatása szempontjából is nélkülözhetetlen, a szakvéleményt
figyelembe véve, a magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan
iparművészeti alkotásának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangú szavazattal
támogatja.

