A Kulturális Javak Bizottsága 2014. május 5-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:
1. Állásfoglalás az egyetemes kultúra emlékeinek magyar kultúrtörténeti vonatkozásairól (a
KJB 2014. 04. 07-i ülését követő második tárgyalás)
A Bizottság javaslata:
A Bizottság felkéri dr. Buzinkay Pétert, hogy javítsa ki az állásfoglalás tervezetét a javasolt
szövegmódosításokra, valamint az egyértelmű kultúrtörténeti vonatkozások felsorolásából
törölje a h) és a j) pontokat, illetőleg tegyen javaslatot azok átalakítására olyan módon, hogy
a két érintett pont ne legyen a védést önmagában megalapozó szempont. A Bizottság a
tervezet végleges szövegét a következő ülésen kívánja jóváhagyni.
2. Kudlák Lajos [Ludovít] (Losonc, 1890 – Pozsony, 1960): 12 Litographie (Papír, litográfia,
280 x 240 mm, 12 db lap mappában. Proveniencia: Kieselbach Galéria és Aukciósház
2013. évi téli aukcióján 2013. december 21., 119. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti
alkotás védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság Kudlák Lajos [Ludovít] (Losonc, 1890 – Pozsony, 1960): 12 Litographie című
sokszorosított grafikai mappáját, amely a magyar köz- és magángyűjteményekben legkevésbé
reprezentált avantgárd korszak kiváló származású művészeti alkotása, a szakértői véleményt
figyelembe véve, ritkasága és egyedisége miatt a magyar és egyetemes kulturális örökség
kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának tekinti, ezért védetté
nyilvánítását többségi szavazattal támogatja.
3. Kossuth Ferenc (Pest, 1841 – Budapest, 1914) által saját kézzel kitöltött humoros kérdőív.
Kelt: Nápoly, 1887, 20,5 x 16,5 cm, 4 oldal. Proveniencia: Darabanth Kft. 213. árverés
(2013. november 1.) 11720. tétel címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté
nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság a Kossuth Ferenc (Pest, 1841 – Budapest, 1914) által saját kézzel kitöltött,
Nápolyban 1887-ben kelt, humoros kérdőívét, amelynek tartalma a szerző politikai
tevékenysége megismeréséhez és a szerzőről kialakított kép árnyalásához nem járul hozzá
érdemi új információkkal, a szakvéleményt és annak szóbeli kiegészítését figyelembe véve,
nem tekinti a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári
dokumentumának, ezért védetté nyilvánítását többségi szavazattal nem támogatja.
4. II. (Habsburg) Ferenc (Firenze, 1768 – Bécs, 1835) által kiadott osztrák bárói diploma
Joseph von Klopstein részére. Kelt: Bécs, 1811. április 19. II. Ferenc osztrák császár, gróf
Alois von und zu Ugarte, az egyesített cseh és osztrák Udvari Kancellária kancellárja, gróf
Franz Xaver Woyna alkancellár és báró Johann Fidel von Erggelet autográf aláírásával.
Címerfestménnyel és címerleírással. (Német nyelven, zsinórral átfűzött, vörös
bársonykötésben, pecsét nélkül. 37,5x31,5 cm, 15 oldal. Proveniencia: Mike és Társa
Antikvárium 49. árverés [2013. november 14.] 382. tétel) címen nyilvántartott levéltári
dokumentum védetté nyilvánítása
A KJB többségi állásfoglalása:
A Bizottság az I. (Habsburg) Ferenc (Firenze, 1768 – Bécs, 1835) által Joseph von Klopstein
részére kiadott és Bécsben 1811. április 19-én kelt osztrák bárói diplomát, amelynek sem az
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adományozott személye, sem az adomány, és semmilyen egyéb kötődés alapján nincsen
magyar vonatkozása, a szakvélemény és annak szóbeli kiegészítése alapján nem tekinti a
magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári iratának, ezért
védetté nyilvánítását többségi szavazattal nem támogatja.

