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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Asbóth Miklós

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Asbóth Miklós
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Fényi Gyula u. 18.
Telefonszám: 06/70/414-8583
E-mail cím:

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése Érseki kastély

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Kalocsa, Kossuth Lajos utca 12.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása. Ld. a javaslat elején 
lévő részletes leírást.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: a Kalocsai Települési Értéktárba felvett Polgári központ egyik 
jelentős épülete.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás 
források)

VÁTI
2004b VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa 

város  Településszerkezeti  terve.  Örökségvédelmi 
hatástanulmány. 

ASBÓTH Miklós

1998 Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és 
jelene. Kalocsa. 42-210. p.

BÁNRÉVI Ernőné sz. Murányi Erzsébet szóbeli adatközlő

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést  valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló 
levelek



3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

Murányi ház. Kossuth Lajos utca 12. Helyrajzi szám: 1168/1.

Az épület 1899 tavaszán készült el Kolecsányi Endre (1855-1932) társulati igazgató-főmérnök tervei alapján. Az 
épületbe  a  csendőrőrs  költözött,  és  ott  működött  1914.  máj.  1-ig,  amikor  a  mai  Ecetgyár  utcában  épült  új 
csendőrlaktanyába  költözött.1 Az épületet  1920-ban megvásárolta  dr.  Murányi  Károly (1885-1963) orvos és 
szanatóriummá alakíttatta. Az átalakítás Hajós Alfréd építész, az első magyar  olimpiai bajnok tervei  alapján 
készült.  Murányi  Károly  szanatóriuma,  az  Erzsébet  Szanatórium  1921  januárjában  nyílt  meg.2 Sebészeti, 
nőgyógyászati  és  urológiai  kezelések folytak  a  szanatóriumban.  A szanatóriumot  1946-ban államosították,  a 
műszereket átszállították a kórházba. Az épület lakóház lett. Az idők folyamán az utcára néző főépületben és az 
udvari  melléképületben  17  lakást  alakítottak  ki.3 Érdemes  lenne  az  épületet  az  1920  utáni  alakjában 
helyreállítani. A városi örökségvédelmi hatástanulmány helyi védettségre javasolja.4

(Korabeli képeslap. Asbóth Miklós gyűjteménye.)

1 ASBÓTH Miklós 1998. 122.
2 Uo. 130.
3 Bánrévi Ernőné
4 VÁTI 2004b.


