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1. A védett érték megnevezése: lakóház, volt evangélikus iskola 
2.Helye: Vác, Liszt Ferenc sétány 3.                 Hrsz: 2933 
 
3.Védelemre javaslatot tett: Virág Tímea, Gaál Judit, Seregi Emıke fıépítész munkatárs 
4. A védelmet megállapító rendelet, dátum: 5/2007. (II.27) 
 
5.A védelem indoklása:  
Tervezı: Markó József 
A váci Liszt Ferenc sétány 3-as számot viselı, környezetéhez képest impozáns, szép épülete 
stílusában és megjelenésében jól illeszkedik a Duna-part és a város látképébe. A kétszintes, U 
alakú épület két párhuzamos szárnya hozzávetıleg É-D-i irányban, azaz a Dunával párhuzamosan 
húzódik – a parthoz közelebbi szárny része az épület fıhomlokzata –, míg a középsı szárny 
ezekre merıleges. A ház jelenlegi szerkezete átalakítások sora nyomán jött létre, melyek 
kiindulópontjára a történelem homálya borul. A török kori metszeteken és térképeken látható, 
hogy a mai épület helyén több, késıbb elpusztult épület állott. Ezek egyike feltehetıleg pontosan 
a mai hátsó szárny helyén állott, ezt támasztja alá az a tény, hogy alatta kıbıl épült, a mellékelt 
szakvélemény szerint a 16. században épült, jelenleg is használt pince található. Az eredeti 
szellızınyílások egyikének kimenete a belsı homlokfalon látható, ami azt igazolja, hogy a 
földfelszín feletti falak legalábbis részben egykorúak a pincével. Szintén eredeti a pincelejárat 
és annak kıkerete, amely jelenleg le van festve. A kertben folytatott földmunkák során 
feltehetıen török kori kıfalmaradványok kerültek napvilágra. A keresztirányú középsı 
épületszárny (természetesen akkor különálló épületként) talán már az 1718-as Althann-féle 
telekkönyvben is látható. Egy 1812-es váci metszeten a ház többé-kevésbé mai formájában 
látható. A keresztirányú épületrész födéme jelenleg is fagerendás födém, míg a két párhuzamos 
szárnyé boltíves. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy idıben ezeknél korábban, esetleg kevésbé 
igényes technológiával épült. Nem zárható ki, hogy Dunához közelebbi É-D-i épületrész 
földfelszín feletti része az 1775-ös jeges árvíz után épült újjá, amely a környék számos épületét 
romba döntötte. Alatta téglaboltozatos, tehát minden bizonnyal a törökkor után, feltehetıen az 
ezerhétszázas években épült pince található. A három épületrészt valamelyik tulajdonosa egy-egy 



boltíves átjáróval kötötte össze. Ezt az átalakítást talán az igen jómódú szerb (pontosabban 
feltehetıen cincár) nemzetiségő kereskedı, Czvián Vazul végeztette el a 19. század elsı felében, 
1840 elıtt, vagy esetleg édesapja a 18. század végén. Ebben az idıszakban az így kialakult, 
viszonylag nagy alapterülető épületegyüttes elsısorban raktárként szolgált, bár a 
keresztszárnyban helyet kapott valószínőleg egy lakás is, illetve a Duna-parti szárny emeleti 
szintje magtárként mőködött. A telek északi, magas téglafallal határolt oldalán, a Duna-parti 
szárny mögött (az U be nem épített részén) kialakításra került egy kocsibejáró kapu, ahová 
kocsiút vezetett be közvetlenül a ház elıtt található révtıl. A révkikötı tıszomszédságában álló 
épület a városban egyedülálló módon tehát gyakorlatilag a mai fogalmaink szerint is ideális 
áruraktározási és –átrakodási lehetıséget kínált a folyami úton érkezı különféle termények és 
egyéb javak tekintetében. Az így kialakult homlokzat (a felsı szinten magtárablakokkal) 
stílusában igen hasonló az ún. “Vörös Ház”-hoz, ezért valószínőleg ugyanabban az idıszakban, 
vagyis az 1700-as évek végén épülhetett. Ez az állapot jól látható a 19. sz. vége és 1929 között 
készült fényképeken, illetve képeslapokon. 
Czvián Vazul (Vaszil) a négy legtehetısebb váci szerb kereskedı egyike volt a 19. sz. elsı felében. 
Püspökvác választott polgára, a helyi ortodox egyházközség gondnoka, a Duna-parti házon kívül 
több szılı és egy másik városi ház, a mai Eszterházy utca és a Fıtér sarkán állott, a “Fehér 
Rózsához” címzett szatócsbolt tulajdonosa volt. 1849 júliusában tisztázatlan körülmények, és 
vitatható vádak alapján a városba bevonuló Görgey tábornok elfogatta, majd kivégeztette ıt. Egy 
évvel késıbb, 1850-ben özvegye, Bozda Alexandrina (a szerb viszonylatban is történelmi 
jelentıségő Bozda család tagja) kénytelen volt eladni a “Czvián-féle” (ahogy a korabeli iratokban 
nevezik) Duna-parti házat, melyet a váci Evangélikus Hitközség vásárolt meg lelkészi lak és elemi 
iskola céljára. Az Evangélikus Hitközségnek a vásárlási javaslatról készült közgyőlési 
jegyzıkönyvében az áll, hogy „az épületben 5 szoba találtatik, 2 konyha, magtárak, padlások, 
gabonának alkalmasak, speisz, 2 pincze, a nagyobb 300, a kisebb 200 akó borra, egy nagy 
gyapjúnak való magazinum (raktár), mi igen kevés költséggel oskolának használható volna”. Igaz, „a 
háztetıt igen rossz karban” találták, amibıl arra lehetne következtetni, hogy a tetıszerkezet 
legalább ötvenéves lehetett (vagyis megint az 1700-as évek végéhez jutunk). Ettıl kezdve tehát a 
ház evangélikus lelkészlakként és elemi iskolaként szolgált. 1862-ben kutat ástak az udvaron az 
ivóvízellátás érdekében. 1908-ban az északi kocsibejáró nagykaput befalazták, mivel a két kapu 
miatt az udvar nagyon huzatos volt, és a kapubejáró helyén konyhát építettek, melyet a lelkészi 
lakáshoz csatoltak. Az épület földszintjének egy részét 1872-ig iroda és váróterem céljára 
bérelte az evangélikusoktól a Dunai Gızhajózási Társaság (korábban Gızhajózási Ágens), 1877-tıl 
pedig a Központi Házi Iparegylet. 1879-ben „ajtóval zárták le az épületbıl a Dunába vezetı 
csatornát”. 1929-ben az Evangélikus Egyházközség az ev. Templom mellett új iskolát és 
lelkészlakot építtet, ennek elkészültékor, 1929 tavaszán a Duna-parti épületet kiürítik és 
bérházzá építik át. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az udvari részen további helyiségeket 
alakítanak ki, elkészül az emeletre vezetı lépcsıház, ahol a magtárak helyén lakások épülnek. 
Zömében ekkor nyeri el mai alakját az épület tetızete, külsı és belsı homlokzata a rajta látható 
vakolatdíszekkel, a két erkéllyel és két tetıfülkével együtt (a harmadik, középsı fülke 1998-ban 
épül meg, de Sommer Gyula evangélikus lelkész naplója szerint ı már akkor három tetıfülkét 
szeretett volna). A huszadik század elsı felének jellegzetes, letisztult, elegáns klasszicista 
stílusában, Markó József tervei alapján, a helybéli Hübschl és a pesti Sándy építészprofesszor 
közremőködésével. A kivitelezık, Borbély és Oberländer munkáját Szokol Aurél mérnök 
irányította. A második világháborút követıen eltőnt a fıhomlokzatról a vakolatdíszek egy része. 
Az épület jelentıségét az adja, hogy szinte az egyetlen olyan Duna-parti házról van szó, amely 
többé-kevésbé megırizte eredeti tömegét és arculatát. Az utolsó jelentısebb átalakításra 1929-
ben került sor, s ez a beavatkozás is esztétikai és építészeti szempontból méltánylandó 
eredményt hozott. Az épület régen is, ma is a váci Duna-part és a dunai várospanoráma egyik 
meghatározó, impozáns eleme. 



 
6. A védelembe vett érték leírása, értékvizsgálat:  

 
Az udvar hátsó részén, a hátsó épületszárny alatt elhelyezkedı pincére Gál Judit hívta fel figyelmemet. Ez az 

objektum tipikus késı középkori (kb. 16. századi) pince. Lejáratánál épségben megmaradt az élszedett, félkörös 

záródású ajtókeret (jelenleg be van festve). A lejárat és a pince is dongaboltozatos, törtkıbıl épített. A habarcs jó 

minıségő, erısen kavicsos, habarcsos. A pince belsı terét a lakók számára kisebb tárlórekeszekre osztották, ezért 

nehéz áttekinteni. Ez azonban a középkori állapotokat nem érintette. Az udvar felıl szögletes – a többi váci 

pincéhez hasonló – szellızınyílás látható. A pince padozata jelenleg beton. A pince méreteit csak pontos 

méréssel lehet megállapítani, a nélkül csak hozzávetıleges méreteket lehet adni: szélessége kb. 5 m, hosszúsága 

kb. 8-10 m. 

A felmérést ısszel tervezzük elvégezni. Ettıl függetlenül, a pince feltétlenül megérdemli a védelmet, az épülettel 
együtt. 
 
Budapest, 2005. szeptember 28. 
 
        (Dr. Miklós Zsuzsa) 
       régész, tudományos fımunkatárs 
        MTA Régészeti Intézete 
 
 
 
7. Építési engedélyek: 7/1216-6/04, 2004.10.16., tetıtéri lakások létesítése, Virág Tímea 
8. Felújítási támogatás: Virág Tímea utcai homlokzat felújítása, 2005, 1 7000 000 Ft. 
kölcsön. 
 
9. Mellékletek (fotók, felmérés): 
 
        
 
 

 



         
 
 
                   Evangélikus paplak átalakítási terve: 

     
 
 

                  
                               
 


