
A Kalocsai Főegyházmegyei 
Levéltár vizuális forrásai



I. Térképtár

• Több mint 1500 darab 
kéziratos térkép

• Érseki birtokok térképei, 
úrbéri-, felmérési-, vízrajzi-, 
erdő- és kataszteri 
térképek

• Évkör: 1749-1945

• A térképtár katalógusa 
2009-ben jelent meg DVD
formájában













II. Tervtár

• Mindig is voltak külön kezelt tervek:
formájuk, méretük miatt külön helyezték el 
ezeket.

• Az iratrendezés során az aktába 
behajtogatott tervek kiemelésével ill. az 
egyházmegyei építészek hagyatékával 
gyarapodott-gyarapszik

• Forrásai: egyházkormányzati, plébániai és 
az uradalmi levéltár Mérnöki Hivatal ill. 
Erdőhivatal



• A tervtár excel-táblájanak mezői:

Sorszám, Fond, Állag, Tétel, Dátum, Megnevezés, 
Készítő, Forma, Megjegyzés (annak az aktának az 
iktatószáma és évköre, ahonnan ki lett emelve), 
Raktári jelzet, Digitalizálás

• Bács

9. VIII.3. Bács. 1. 1908. Bácsi ferencrendi templom 
restaurálásának vázlatai (metszet, alaprajz, 
homlokzat), költségvetéssel és műleírással, 7 db 
terv. Készítő: Foerk Ernő, Petrovácz Gyula. 
Dosszié. Digitalizálva.















A zombori ferences templom 1752-es 
homlokzati terve



III. Inventáriumok, leltárak

• Forrásai: egyházkormányzati, plébániai, 
perszonális iratanyag, káptalani és 
gazdasági levéltár.

• Digitalizálása: eddig mintegy 2500 felvétel 
készült, folyamatos a digitalizálása.

• A digitalizált állomány egy része már 
elérhető a levéltári honlapon keresztül.

• Segédlet: lokális excel-táblázat. Kutatói 
megkeresésre tájékoztatást adunk.



„Azon dolgok leltára, melyeket a 
nemrég elhunyt Zajezdai báró

Patachich Ádám kalocsai érsek az 
érseki székben őt követő utódai 
használatára hagyott, kelt 1784. 

szeptember 25-én.”







Készülő új, tematikus segédlet

• Építés, felszerelés, egyházművészet című
segédlet készítése 2016-ban kezdődött

• A KFL egyházkormányzati, plébániai, 
perszonális, káptalani és az uradalmi levéltár 
iratanyagának darabszintű feldolgozását jelenti 
a legkutatottabb témákat érintően. Így lett az 
elnevezése a fentebb látható cím

• Az iratokat nem emeljük ki, palliumba kerülnek, 
tárgyszavakat kapnak és főbb adataikat excel-
táblázatban dolgozzuk fel

• A feldolgozással párhuzamosan folyik a 
kiválasztott iratok digitalizálása

• A terv: ezek is elérhetők lesznek e-kutatásban. 
Az iratokhoz kapcsolódó információk adatbázis 
formában lesznek kutathatóak.





KFL-online

• Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár egyéb 
forrásainak, elsősorban különféle 
jegyzőkönyveknek, iktatóknak-mutatóknak 
és más kéziratos köteteknek, gyakrabban 
kutatott állományoknak a digitalizált 
képanyagát tartalmazza

• Elérhető: a honlapon történő regisztráció
és díjfizetés után

• Kölcsönös együttműködés esetén: díjtalan 
kutatás













Tervezett egységes segédlet

• A tervek szerint egységes segédlet készül, 
először táblázatos, majd adatbázis 
formájában

• A KFL-online-ban, egységes felületen
elérhetőek lesznek az eddig elkészült, 
részben online már most is elérhető
segédletek



Minta: a Hiteleshelyi Levéltár már elérhető
segédlete

• A Kalocsai Főszékeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának kutatási 
segédlete tartalmazza:

- A hiteleshelyi iratok, okmányok mintegy ezer tételes jegyzékét 
(jelzet: KFL.II.4.b. A-H betűvel jelölt, tematikus csoportokban)

- A hiteleshelyi iratok és hiteleshelyi jegyzőkönyvek (kéziratos 
kötetek) összesített mutatóját (helynevek, személynevek)

- A hiteleshelyi iratokban előforduló családnevek és intézmények 
alfabetikus mutatóját-jegyzékét

- A hiteleshelyi iratokban előforduló helynevek alfabetikus 
mutatóját-jegyzékét

• A segédlet margóján az egyes iratsorozatok megnevezésére 
kattintva érhető el az a táblázat, mely a digitalizált iratok főbb 
adatait tartalmazza: jelzet, sorszám, leírás, évszám, felvételek 
száma



Arca-projekt

• Az Arca adatbázis a magyarországi és egyházi 
leváltárak közös, internetes alapú segédlete, 
amely a http://arca.melte.hu URL címen érhető
el.

• Üzemeltető: MELTE (Magyarországi Egyházi 
Levéltárosok Egyesülete)

• Adatokat azok az egyházi levéltárak tölthetnek 
fel, melynek munkatársai az egyesület tagjai.

• A KFL digitalizált iratainak darabszintű leírásai
ebben az adatbázisban kapnak majd helyet.

http://arca.melte.hu/


Köszönöm a figyelmet!
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