
I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kalocsai Települési Értéktár 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Romsics Imre 

Levelezési cím: 6300, Kalocsa, Szent István király út 25 

Telefonszám: +36 78 462 351 

E-mail cím: viski.karoly@gmail.com 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Viski Károly Múzeum 

 

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, Szent István király út 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 polgári 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: www.iranykalocsa.hu, viskikarolymuzeum.hu 

 

 

 

 

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 

 

 



I. Melléklet 

 
 

 

 
 

 

 

 



II. Melléklet 
Leírás:  
 

Egyemeletes, L alaprajzú, eklektikus stílusú saroképület, melynek hosszabbik oldala a Szent 

István útra, rövidebb oldala az Eötvös utcára nyílik. 

Épült 1885-ben, építtetője Hajnald Lajos érsek.. Az épület eredeti funkciója iskola volt, 

jelenleg a Viski Károly Múzeumnak ad otthont. 

 

Az épület építéstörténete és hasznosítása 

 

Az iskola régi épülete, amelyet 1780-bam építettek, az utca másik oldalán  volt, ma a Kalocsai 

Gyermekotthon Batthyány utca- Szent István király út sarkán lévő épületszárnya van a helyén. 

A régi földszintes épületre 1829-ben egy emeletet húztak. A jezsuita kollégium bővítésére ezt 

az épületet igénybe vették. Az érsekség egy cseretelken, a jelenlegi helyén építette fel az új 

iskolaépületet 1885-ben. Az iskolaépület eredetileg 2 részből állt. Főépület a Szent István 

király úti szárny, amely 1970-ig iskolaként szolgált, először, mint elemi fiúiskola, majd 1948-

tól az Állami Általános fiúiskola (2. sz. Általános Iskola) tagiskolája. Közben, 1938 őszén 

rövid ideig a Kalocsára telepített katonaság használta. 1970-ben készült el a 2. sz. (ma 

Kertvárosi) Általános Iskola új épülete a középső kertekben, akkor megszűnt az épület iskolai 

funkciója. 1971-től a Viski Károly Múzeum használja az épületet (1977-ig a Művelődési 

központtal társbérletben). A városi örökségvédelmi hatástanulmány országos és helyi 

védelemre javasolja. Az épület bejáratánál, a folyosó falán a városi múzeum 1932. jún 2-i 

megnyitásának 65. évfordulóján márvány emléktáblát helyeztek el az alábbi szöveggel: 

 

„1932. június 2-án 

r. Gábor Lajos festőművész 

kezdeményezésére 

Antalffy Sándor Polgármester 

és Dr. Kujáni Ferenc kanonok 

pártfogásával nyitották meg 

a Kalocsai Múzeumot 

 

Kalocsai Múzeumbarátok Köre 1997” 

 

A másik épület a mai Tomori utca 24. sz. alatti földszintes épületrész részben iskolaként, 

részben tanítói lakásként szolgált. Az iskolák 1948-as államosítása után megszűnt az épület 

iskola funkciója, tanári szolgálati lakásokká alakították át, az emeletes iskolaépülettől tulajdon 

jogilag és telekkönyvileg is leválasztották. 

 

 

 


