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Az 1000. év mmenniuma nemcsak a magyar államiSlIgnak, hanem a vele egyidós magyar egyháznak is kiemelkedő unnepe. Szent Istvin kirily ugyanis a magyarság számira
nemcsak a modem államisigot, hanem az attól elválaszthatatlan egyházi rendet is megteremteIle. Első kirilyunk muvenek időtáll6s.igát nemesak az állam fennmanldása, hanem az egyházi szervezet elmúlt ezer he is bizonyftja. A magyar történelem során az egyházak, legyenek azok bánnely felekezethez tartozók is, n~ünk egyik legerosebb megtart6 erejét jelentet.
Itk, ezért a millennium éve nem múlhat el anélkUI, hogy a magyar állam ezer éve mellett az
egyházak elmúlt ezer évéről is meg ne emlékezzünk.
A Bács-Kiskun Megyei Levéltámak a millenniumi év előlt tisztelgő rendezvényei közül ez a kiállítás időrendben az első. A tárlat célja, hogy bemutassa a levéltár őrizetében lévő
egyháztörténeti jellegü dokumentumokat, bekapcsol6dva ezzel a magyarorsUgi egyházak
ezeréves történeImét ünneplő megemlékezések soriba.
A kiállítás ölcumenikus, azaz minden nagyobb, a megytben mllködo vagy müködölI
felekezet levéltári anyagából mutat be emlékeket. A kiállítás mott6jának kiválautása során is
tudatosan törekedtünk arra, hogyazI mindegyik felekezet egyaránt mag~nak érezhesse. A
fenti idézet IOll-ből, ismeretlen magyarországi szerző tollából származó hexameter. A magyarországi irodalom e korai emléke egyszersmind a magyar kultúrára is ráirAnyllja a figyelmet. Arra a magyar kultúrár.!, amely - nem kis részben az egyházaknak köszönhetOen - virigomi, fejlődni, és ha arra VOll szükség, fÚlélni ludott, és amelyre minden évben, a Magyar
KulfÚr.! Napjin emlékezünk. Elsősorban ezeknek a gondolatolmak a jegyében szerveztUk ut
a kiáll{lást, amelynek keretében megpróbáltunk minden olyan dokumenlumtfpusból (irat, képeslap, tervrajz. iskolai évkönyv, apronYOmla!VlÚ1Y, újság, könyv) a teljesség igénye nélkUl
ízelítot adni, amelyeket levéltárunk öriz.. A sokszínüséget nemcsak a dokwnenCumok jellege,
hanem származási helye szerint is igyekeztünk biztosflani, a kiá.llftás anyaga ugyanis amegye
majdnem két tUC8ttelepillését érinti, a legkorábbi darabja 1668·ból, a legkésőbbi pedig 1965·
ből származik. A kiállitou emlékek bepillantást engednek az öl legnagyobb felekezet múltjába, elsősorban a történelmi hangulat megteremtésének szAndékával. A tiszteletadáson túl·
menöcn a kamaraldállitás adta lehetőségek miall nem volt m6d az egyes felekezetek történetének részletes bemutatására. de a szimbólumok, a háttér ts a térbeli elrendezés által elkülönitett terekben igy is számos érdekes es ertékes -lehetőség szerint lcronologikusan rendezettanyag került elhelyezésre. A kiállítás elején ts végén. az egyház és a kultúra összekapcsolódásának eleven világát bemutató oktatás· ts iskolatÖl1éneti emlékekláthat6k.
E gyújtemény bemutatisinak nem titkolt sdndéb az is, hogy felhívja a figyelmet a
Bács·Kiskun Megyei Levéltár örizetében találhat6 dokwnentumok.ra, kedvet teremtve eúltal
feltárisukhoz ts kutatás ukhoz, hogy arok a magyarság történetének kővetkező millenniumin
is büszkén Ianúskodhassanak a múlt értékeiről.
Kecskemét, 2000. január
Köfalviné Ónodi Márta
J~vlltáros

,

Kipeslapol< amegyiben la/úlható I<ülönbötóftlel<euttl< ttmplomairól

23. Képeslap a kunsz.entmiklósi református templomról
(BKMOLXV. 5. 514//3. - tudt/i)

l. Képeslap a dunasz.entbenedeki református templomról

24. Képeslap a lajosmizsei református templomról
(BKMOLXV. 5. 5/(Yl. - trtdtti)

2. Képeslap ajásl.s:r.entlásl.lói római katolikus templomról
(BKMOLXV. 5. 52(yJ. - .<redtti)

3. Képeslap a kiskunfélegyházi Szent István róma; katolikus templomról
(BKMOLXV. 5. 527/36. - erede/i)

4. Képeslap a bácsalmási református templomról
/BKMOL XV. 5. 502/12. - truk/i)

5. Képeslap a kecskeméti piarista templomról
(BKMOL XV. 5. 524189. - trede/i)

(BKMOLXV.

5. 5J5.l2. - mdt/iJ

25, Képeslap a kiskunhalasi római katolikus templomról
(BKMOL xv. 5. 528140. - trtdtti)

26. Képeslap a tiszaalpári római katolikus templomról
(BKMOL XV. 5. 497/3. _ trede/i)

27. Képeslap a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony római katolikus templomról.
(BKMOLXV. 5. 527/17. - tredt/i)

28. Képeslap a kiskunmajsai római katolikus templomról
(BKMOLXV. 5. 5101/. _ erede/iJ

6. Képeslap a lajosmizsei római katolikus templomról
(BKMOL XV. 5. 53511. - trede/iJ

7. Képeslap a bácsalmási római katolikus templomról
/BKMOL xv. 5. 50ll//. - erede/i)

8. Képeslap a kiskunhalasi református templomról
IBKMOL xv 5.528/4/. - trede,,)

9. Képeslap a bajai római katolikus templomról
rBKMOL XV,5. 499167. - tredeTi)

Tárlól<

29. Hajósi (Schifferdecker) Dániel (1795-1849) kecskeméti evangélikus iskolai tanító
számadáskönyve. 1828-t61 1831-ig tanhotta Petőfi Sándort. akinek neve - igaz még
Petrovks formában - a könyv kinyitott oldalán olvasható.

10. Képeslap a kalocsai ffiszékesegyházr6l

(8KMOL XIV. 50. - trtdtti/
(BKMOI. XV, 5. 521120. - eudtti)

ll. Képeslap a dunavecsei református templomról
(BKMOL xv. 5. 5//1S. - ertdeti)

30. Énesítvény a Kecskeméti Református Lyceumr6l 1875nó. Szerkentette: Csabai Imre
ig:ggatÓ. Kecskemét, 187ó.

12. Képeslap a fajszi római katolikus templomról
/BKMOL xv. 5. 5/215. - erede/i)

13. Képeslap az újkteskei római katolikus templomról

31. A Kecskeméten müködő Egyetemes Református Jogakadémia évkőnyve 1932133.
59. évf. Szerkesztette: Dr. Joó Gyula dékán. Kecskemét, 1933.

évről.

(BKMOLXV. 5. 55812. - trede/iJ

14. Képeslap a kecskeméti izraelita templomról
{8.KMOLXV. 5. 524190. - eredt/iJ

IS. Képeslap a kecskeméti római katolikus Nagylemplomról

32. A kecskeméti Református Jogakadémia és Fögymnazium épitkezése. Az oldalllomlokzat
tervrajl.a 1910-böl. A tervl1l.jzon látható Mészáros Jinos (1848-1) református lelkész
aláírása és a kecskeméti református egyház pecsétje.
(BKMOLXV.15. - mderi)

(8KMOLXV. 5. 524I9J. - erelk/iJ

16. Képeslap az izsáki református templomról
(8KMOLXV. 5. 51814. - trede/iJ

33. A kecskeméti református vallású tan!cOlelesek névsof1. az 18ól-lól 1869-ig.
(BKMOL/V. J528. 6.d. - erede/iJ

17. Képeslap a bajai J6zus Sz[ve római katolikus templomról
/BKMOL XV. 5. 499168. - erelk/iJ

34. Görög nyelvü bibliamagyaníz-at 1770-blSl és néhány belső lap másolala.

18. Képeslap a kalocsai érseki rezidenciWI

(BKMOL XV. 17. .- eredeti Js rnDwlaJok}

(BKMOL Xv. 5. 52JI2/. - eredeti)

19. K6peslap a soltvaclkeni evangélikus templomr6l
(BKMOL XV. 5. 55512.. - eredeti)

20. Képeslap a jiinoshalmai római katolikus templomról

35 . ..Szeretettcl, szenvedéssel. .... Kilenced a lelki előhaladásra lsten szol8ája, Kaszap István
példája nyomán.1na: Endrődy László S. J. Bp., (1943)

(BKMOL XV. 5. 5J9112. _ eredeti)-

21. Képeslap az ókécskei református templomról
(BKMOLXV. 5. 545. - eudeti)'

36. Szent Keresztútjárás, melyet a halálra [lélt, kereszttel terhelt Jézus Krisztus Pilátus házától
Kálvária hegyére végzett. Bp. [I915J

22. K6peslap a bajai izraelita templomról
(BKMOLXV. 5. 499169. - eredetiJI

•

,

31. Énekek és dalok gyüjteménye római katolikus népiskolik használatára. Szer\ces:ztette:
Haulmer Kimly. K~zirat (~.n.). A kinyit()(t oldalakon a n~pislr:.olik D. osztályának. súnI
Ir:.~t ~nek sZövege és 1r:.00t'ja láthaló. Haubner Károly (1863-1931) kiskunf~legyhúllr:.áJItor,
dalköltö és énektanit6, a Polgili Daloskör alapítója és ffik.amagya.
(BKMOL XY. Kiskvnfi/~g:yházi kbirutokgyúj,~mirl~ - ~ntkfi)
38. fgy ~pj az oltit" eit! BesúlJCtések a hhas$!JT6I. Ina: Koyks Sindof. Bp., (1941).
Az el6n6c Iru: Dr. Hlmyas Endre budapesti b$eki álL helynök.. A katolikus egyhb:
házasdg.r1l felkénit6 kiadványa.
39. Bálini József; Mi I KAI..OT? Bp.. 1946. A Katolikus Agririfjdsági Leg~nye&yletek
ŰfSÚIOS TestOleU!nek tájtkoZllt6 füzete.
(BKMOLX. 219.1.d. - "uku}

40. A MiuSUlnyunkról nevezett Kaloc$ll Szegény lsk.olanoyerek Társulatának cimerc és
ImakOnyve. Kalocsa, 1925
(BKMOLXlI.6.1.d. _ md.soúJlb,,~ik'iJ

41. A Miluz.onyunkról nevezett Kalocsai Szegény lskolan6yérek TánuWának német DyelYii
nabAl)'IlIw: elw Dldall 1859-ből
(BKM()LXlJ.6. I.d. - IfIIhcJmJ
42. A Miunonyu.nkról nevezel! K.locsai Sugcny l$kolanoYcrc:k Tirsulatának latin oyelvii,
pipai dw Jóyáhagyissal ellitott nabalyainak R6mában lein és megpecsttelt példl.nya
1903-b61.
(BKMOLXlJ.6./.d. - eruk/iJ
43. M6cseskc. Az Angolkisasszonyok kecskeméti Ward Mária római b!olikus LeAnygimnúiumAnak 25 ~yes Jubileuma emlékére. Kec:s.kem&, ~.n.
44. Az AngolkiUSIWnyok Boldogságos Stiiz Milil Tirsasága Kecskeméti Római KalOlikus
LeáDygimnhiumánlk értesit6je az 1921122. iskolai ~vr61. Kö:túteszi az Angollcisuzw>nyok inthete. Kecskemét, 1922.
45. A Miasnon}\ll\król neyezen KalocSli Szegény lskolan6Yérek vezetése Ilan álló K.locsai
Érseki R6mli Kltolikus Kisded6yÓn6kcpzö·inttut és Kisded6voda évkllnyve az 1941/42.
lskolléVfÖI. Szerk.: Dr. Erdős Józ.sefigazgaI6. Kalocsa, 1942.
46. AMiasszonyunkról neyezetl Kalocsai Szeg~ny IskolanöYérek vezetése alall '116 Kiskun·
fclegyhizi Constantinum Rómli Katolikus Leányneyelő·intézet értesftoje az 1917/18.
tanévr61. Kiskunfélegyháza, 1918.
41. A Kalocsai Piarista Koll~gium története (1165-1860). Írta: Gál Istyán piarista. Bp., 1938.
fPalaestra Calasanctiana. A piaristák doktori ertekezései az 1932. évtől. 20. súmt
48. A Kecskem~ti Kegyesrendi AlgymnaslUm évkönyve az 1858/59-i
Szerk.: Cseh Fe,enc 18azgat6tanár. Kecskemfl, 1859.

6

tan~Yre.

49. A Ciszterci Rend Bajai Katolikus Főgimnasiumának érteslt6i (188SJ39-1891198).
A kinyiton oldalon az 1895J96.0s értesítő címlapja lithato. Közli: Szena:y GyöW igazgató.
Baja, 1896.
50. A kalocsai Jttwi-lársuJ,gi intézet yWltos t6rténete (1860-1935). Több rendtag köuemü·
k~stvellrta: P. Komárik IstyAn S. J. Kalocsa, (1935) A kinyit()(l oldalak.on 12. 1869-ben
épOlt gimnázium és Hlynald Lajos dr. (1816-1891) k.alocsai érsek képei láthatóak.
Hlynald érsek y~gczu:nc az 1880-as években az inthet felújitását és bővílésél.

Tablók

5 I. A
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1139-

1140. évi pe.stisjirvAnytól Ya16 me&SUb*lulisuk utin emelttI:. h1Iú1do:wul. A képen
lévő fcljegyú:s szerinti viros I kiviteleú:sre megsuvuon 2000 forintból 400 forint
foglalót adott 1741. mAjus ~ és l:u.obor ftlJJlltúál 1142-ben Szent György napja
(iprilis 24.) kGrllI terveutk..
(BKMOLXV. 36. J07. - ,,~daiJ

52. A kecskeméti római katolikus eg)'hál.k.llz.öuég sz.ámad1skOflyve. (1668·1619). A res·
taurilt számadásk60yv els6, ti%enkenedik és tizenharmadik olcb.lll litN.tOk.. Az. els6
oldalon olyasható feljegyzés:..Az Templom t1Sdele' csinalastrt Inunk KOYalS Gergelynek es az Andtu mestömek 16 Tall~ra yalo pn.s!... ~
(BKMOLXII. SV... I.d. - ttttfUlkuJ
53. A kiskunfélegyhúi katolikus templomra tett adominyok és IZ adományowJr:onlvsora
1143·1144-ból. Az. adomáDyokból épült barokk stilusú templomol I761-ben szentelték fd
Sarlós Boldog/lSSZOf1Y tiwe.lmre.
(BKM()L V. IO/Ib. L 27. CI. 2. St. 4. - m4so1Df)
54. A kiskunfélegyhúi Sarlós Boldopuumy templom fényképe I 885-ből. A templom tor·
nyáról a keresztel és I gOmbOt 1885. auguntus 28-tn vell~k le és a gömbben I vArosra
yonalko2.Ó adatokat, a templom épllésekOf hutn'latos pénzéflTltkel taUJtak.. A gömb ~s
kereszt yissz.atétele (1885. november 21.) el6tll koribbihoz hasonl6, aktuális dokumen·
tumolr:.at helyeztek ela gömb belsej~ben. A fényk~p 1885. novembe, 2-án készllIt, mikor I
keresztet ~s a gömböt próbárJ. feltették.
(BKMOLXY. A kisbDiflleg:yház; VOIIcllkozdswjl"yJipd g:ylÍj/tllli,,~ - mdsolCllJ
55. Kimutatás a kecskeméti római katolilcus felekezetIl ujsziilöttek.rol és megholtakról az
1841-42., 1843-44., 1845-46. és az 1847-48. esztendőkben.
(BKMOUV. /528. I.d. - mikli]
56. Tabl6kép a Jézustársasági Kalocs.i Eneki F6gimnáziumban az 1901Jl908-as évben
érellstgit telllanul6iról. .
(BKMOL.XV. 5. 229. ro:lm - mdt/i)

,

57. A Miassxonyunla6l neveutt KalocW Szeg!ny ~kolanövérck Tif'5ulaú.nalt fflnöknöJe
'Ital 19()6..ban készíten jegyzék I KisJcunféleJYh'z.'n alapítandó zirda ~ nevel6mtézel
fel=elesi I&rgyaJ.rOl. A2. Wcolanövérek 19O5·ban nyttonák meg U1tézctiikell<Jskunfélel)'hizán. dc I vVowl mir koribban elkezdödlek I tirgyalisok.
(BKMOL XII. 6. 21.d. - mds(ÚDl)
5S. A Miassxonyunla61 nevezett KalocW Szegény Iskolanövérck Tirsullta l?lnöknöjének
19O5. szeptember 2-in kelt levele Kolossviry Mihily (l S67-1947) kiskunfélegyházi
esperes-plébánoshoz az ískolanóvéTck FéleBYhizára érkezése lárgyiban. A l?lnöknö közli
levelében a WdAt 'tvev6 e~6 n6vérek nevét él foglalkozAs't.
(BKMOL XII. 6. 21.d. - mdsoial)
59. A kecskeméti Angolkisl$szonyok Intézete l?lnőknöjének, Fittler M. R6z4nak 1928.
december 18-in kelt levele GarW Józ.sef (1887-1950) városi lev~ltiroshoz. melyet a
levéltimak adott iskolli értesltök mellé külclött.
(Az AngoJlistUSZO#f)'Ok BoldoiJ4go.r $ZVZ Mbia T ~ ~mll; R6mm KOlolihu
uényl6zipUkolájdltDk iNuÚ6j.- III 1918119. ts 1919120. bobul. K..W:..lIIit. 1910. BKMOL IJ57. ri
nátn, 2-J. DldDI k6{i kDN.. - mdsDÚ2l)

66. Kimutatás I kecskeméti izraelita vallisU újnO.löttck:r61 és megholtalcról az I &41-1&42. és
az 1&43-1&44. esztend6kben.
(BlCMtJL IV. 1528. 6.d. - lfl4st1úuJ
67.

K~pc$lap I kec$kerno!;ti zsinq:ógú61 az 191 l-es földn:ngts után. A ~pcn Ittható 1% ~p11lel
eredeti ha,ymakupolijinak miradvinyl, mcly annyira mcp!roll a földrengés sonn. ho,y
le kellett bonlani.
(BKMOLXV. S. 524/92. - "r~liJ

68. A kecskeméti uinagógl ~ü1etének szines rajza
vinig bimbójlira emlékeztet.

61.

P~tery lóz.se( (1890-1967) vki püspök 1945. Jllhus 20-in kelt. Juhtsz Kl.lmin kiskun·
félelyhl.zi polg!rmeslerhez frt levele. melyben kllzJi. hogy pálos atyill vezetése alall illó
kiplindgOI szervez Stentkúton.
(BKMOL XXl/o JOJ/o. 86/OIJ945. - .. reJ"li)

62. Képeslap a pilosszentk6ti

(Petőfiszillis) kolostorról

A lcupnla új form'ja a lótusz·

,

69. A kccskeméu evangélíkus vallbúak lwzcírisa
60. Beszimol6 I pilos rend ltlegyházi és a PetófisdUb melleni Szentkiltnillört~t fogadta.
tW.ró11940 mijusiban.
(Fil..tyltdti Kli:./&Iy 19-#). m4jlU 12. - md.wIolJ

1965-ből.

(BKMOLXV.15. - mdsollJl)

1782-bő1.

(BKNOLlV. IH8. J.d. - IfIlIsolOlJ

70. A kecskemtti evangélikus hitközség st,élyeúsl kér a vAmsi tanicst61. (1817)
(BKMOL/V. 1528. 1.d. - m41o/tu)
71. Kimutatis I kecskeméti evangélilcus va11b6 újszülöltekr61 és megholtakr61a.z 1840-1841.,
1843-1844.• 1844.1845., 1845-1846. b a.z 1847-1848. eszIendökben.
(BKMÓL IV. IJ28. 6.d. - mdsolol is ..,ed"'i)

és templomr61.
(BKMtJLXV. J. 59011. - mdtli)

63. A kiskunfélegyhúi Szent István római katolikus templom sZÓ$Úktnek sZÍnes tervrajza.
A nc:orenCSÚfln stnusú templom 1873 és 1880 köZött tpiJl!. a suSntk nthiny eleme - a
tervrajzhoz képest - módosftva kertlll kivitelez.tsre.
(BJCMOLXJI. A lishlllfll..gyltázi >'OIOQf.to:ás1Í I~..t..k t"rvrojUliNJk ~1 ..mI",., - .. r~liJ

64. II. József rendelete 1787-ból, melyben kötelezi a zsidókat vezetékn~;v huznilatAra, az
anyakönyveik ntmet nyelven történő vezettstre.
(BKMOL IV. 1528. ld. - ",áSO/UI)

72. Kecslcemél kivtJlSigos mczővVos blrtinalc & csIclldtjeinelc a bto1i1cus & a refomWus
vallás6 Lakosúa ~zti egyensúly érdektbcD hozott batirozatai. A la.tiD nyc1Vl1 itat 1722bCD Dereeslcei Simucl reformatus hitil. Gyula mez6virw;i Lakos Idvl.nsig:f.ra készOlL
(BKMOL IV. IJ2&. 6.d. -IItdsokuJ
73. Kecslcemtt vÚO$ római btolilcus tanku In6-ban gróf Kohiry Iank Rildcsl1ml.l bevidolja alcecskemtti rcfol11ÚtUSOkat a nyornúRHd elfoglalúa miatt. A vM szerinIl refOfmitusok Imiguk prMikátora súmira eJ)' darab földel- engedély ntlkül- müvel6src
kimértek.
(BKMOLlV. 1528. 6.d. - mdJolol)
74. Kimutatú a kecskeméti refonnitus vallúü
és az 1838-1839. esztendőkben.

üjszülÖllekről és

meghohakról az 1837·1838.

(BKMÓL IV. 1528. 6.d. - 1nIfUdal)

65. A kecskeméli zsidók ÖS$zelrása 1808-ból.
(BKMOL IV. /528. 1.d. - IfIásDIoIJ

•

•

75. Kivonat a kecskemtti refonnátus egyházunács 1857. május 17-én tartott gyl1lésének jegyzökönyvtböl.
(BKMOL IV. 1518.6.d. - ~ud~lil
76. A Szeremlei Refonnátus Ifjúsági Egylet Mz,subálya (rtszletl (t.n.)
(BKMOLX. 290. I.d. -

~r~d~li)

77. Jegyzőkönyv a Szeremlei RefonnlÍtus Olvas6kör 1932. március 13-1 alakul6 közgyl1lt·
séról. (részlet)
(BKMOLX.l90. I,d. - u~d~I;1

+
78. A kecskeméti görög ,.k:ereskedŐ-<:ompania" birijllnak ts társainak 1765. július 27-én kell
panaszlevele a kalocsai ~fSekhez, templomuk használata tárgyában. Az iral szerint a váci
pUspök paranC1i1Ínl a görög valláson lévőknek nem volt szabad tovább templomot és papot
a "r~gi szabály surint" tartani, templomukat be kellett zámi.
(BKMOL IV. 1518. l.d.l00·101.p. - mdsolal)
79. Naum Popovits kecskemtti gÖfÖg pléblÍnos 1833. június 22-én kelt levele SZÜlS András·
hoz, melyben ax öt trt strelmekről panaszkodik.
(BKMOL IV. H18.1.d. 540 - u~dtli)
80. Nemes Kozma Demeter (t 1815) és felesége, Patsu Zs6fia (t 1836) görög nyelvU sirfelirata
a keeskemtti görög temetöben. A szöveget magyarra fordította: Dr. Lukács Géza.
(BKMOL IV. 1518.1.d. J8·20.p. - utdtliJ
81. Kimutatás a kecskeméti görög nem egyesült egyhlÍZ.hoz tartoz6 újsziilöltekről és megholtakr61 az 1838·1839., 1843-1 g44. és az 1844-1845. esztendőkben.
(BKMOL/V: /528. 2.d. _ uttk,i ts "woial)

K/pa/apoll a mtgye u,űlerin talá/hato kű/önbözófeleketetek iskaW,ól

84. Képeslap a Miasszonyunkr6l nevezett Kalocsai Szegény lskolanövérek kalocsai
tanintézetérÖI.
(BKMOLXV. 5. 521/22. - u~dtli)
85. Ktpeslap a Miassronyunktól nevezett Kalocsai Szegény Iskolanovtrek kalocsai
intézetének intemlÍtusi étkezötennéröl.
(BKMOLXV. 5. S21121. - tudtli)
86. Ktpeslap aMiasszonyunktól nevezeIt Kalocsai Szegtny Iskolanóvl!tek kalocsai
intézettnek kémiai eloadótennéről.
(BKMOLXV. S. 521/14. - utdtfi)
87. Képeslap aMiasszonyunkról nevezel1 Kalocsai Szegény Iskolanövérek kalocsai
imézetének fizikai szenán\ról.
(BKMOLXV. 5. 521125. - ued~,iJ
88. Képeslap a Miasszonyunkr61 nevezel1 Kalocsai Szegény Iskolanővérek Bácsalmisi
Leányiskolájáról.
/BKMOLXY. 5. 502111. - tmleli]
89. Ktpeslap a Miasszonyunkr6lnevezeu Kalocsai Szegény Iskolan6vérelr:: KiskunCélegyhhi
R6mai Katolikus Constantinum Leánynevelő.intézetéröl.
(BKMOL XV. 5. 527138. - Uedtli)
90. Képeslap a kalocsai b-seki

papnevelő-imézetről.

(BKMOL XV. 5. 52Jnó.
91. Képeslap a KecskemétI Reronnalus Jogakadém,ar61 és FögimnhlUmr61.
(BKMOLXV. 5. Sl4191.
92. Képeslap a Kecskeméti Piarista FŐgimniziumrÓI.
(BKMOLXV. 5. 524191.
93. Képeslap a ciszterci rend bajai IOgimnáziumár61.
/BKMOLXV. 5. 499nO.
94. Képeslap a kecskeméti evangélikus templomról és az evangélikus iskola egykori

-

u~d~li)

- eredeli)
- utdtri)
_ tutkliJ

épűlettröl.

(BKMOLXV. 5. - utdtli)

82. A kecskeméti görög nem egyesült egyház vázlatos tönénete. (é.n.) A fiizetszerii összefoglal6 munka első, és nthlÍny tovll.bbi oldala láthat6.
(BKMOL IV. 1528. 2.d.l·17.p, - másO/ot;1
83. A kecskem~ti görög templom márványtábh\jának szövegmásolala görög nyelven és annak
magyar forditisa. (é.n.) Fordltotu: Dr. Lukács Géza.
(BKMOL IV. 1528.1.d. - "wO/Ol,!
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