
Javaslat a Kunszt utcai érsekuradalom területe
( Kalocsa, Kunszt József utca; Helyrajzi szám: …Műemléki

törzsszám: Hatályos védelem: … )
Kalocsai Települési Értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

Asbóth Miklós

…………………………………..

Kalocsa, 2014.01.30.

(P.H.)



I.
A JAVASLATTEVŐADATAI

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 ÉRTÉKADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése Szent István Gimnázium Hunyadi utca 23-25. szám alatti épületszárny

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, Hunyadi utca 23-25.

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 Szakrális központ egyik
jelentős műemlék épülete.

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

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



Kunszt utcai érsekuradalom területe

Ezen a területen mindig is az érsekuradalom épületei helyezkedtek el. Már Patachich Ádám 1784-es
hagyatéki leltárában találkozhatunk az uradalmi épületek felsorolásával. Ezek ebben az időszakban
a főegyházmegye különböző ügyeit intéző hivataloknak és az uradalom igazgatását végző ispánnak
is helyet adtak. Ilyen főegyházmegyei hivatalok voltak, pl. várnagyi hivatal, pincészeti hivatal,
építési hivatal. Itt kapott helyet a tehenészet, a szappanfőző műhely, a mészárszék, az istálló.
Jelenleg a Kunszt utcában az érseki udvari istálló épületei láthatóak, melyek 1918-ban, Petrovácz
Gyula építész tervei alapján épültek. A neobarokk építészetet képviselő Petrovácz Gyula Óbecsén
született 1877-ben. A kalocsai jezsuita gimnáziumban érettségizett, majd a József Műegyetemen
szerzett mérnöki oklevelet 1907-től a kalocsai érsekség műszaki tanácsosa, a kalocsai
főegyházmegye művészeti előadója. Foerk Ernővel végezte el a Kalocsai székesegyház átépítését.

I. számú Melléklet


