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Szia! Agancsos Aurél vagyok, a szarvas! 

A legendák szerint 1074-ben csodaszarvas ôsöm mutatta meg I. Géza királynak, hogy hova 
építse a székesegyházat, amely a váci püspökség központja lett. Én is itt lakom, Vácon. 
Nagyon szeretem ezt a várost, mert rengeteg rejtett kincs van itt. Az épületek és helyszínek 
a múlt mozgalmas emlékeirôl mesélnek. Szeretném, ha az itt lakók és az ide érkezôk minél 
többet megtudnának a város és az egyes épületek történetérôl. Nemrég hallottam, hogy Vácon 
kialakították a Váci Települési Értéktárat. Kíváncsi lettem, hogy milyen értékek kerültek bele. Megnéztem 
az interneten a listát (http://www.vac.hu/index.php?page=ertektar), aztán megkerestem a térképen a helyüket. 
Kiderült, hogy rövid sétával több helyszínt is végig lehet látogatni. Írtam egy kis füzetet, hogy mások is 
megismerkedhessenek gyönyörû településünkkel.

Kísérj el! A középkori városmagot fogjuk végigjárni, itt nézzük meg az Értéktárba felvett épületeket is. 

Hogy a kaland még izgalmasabb legyen, készítettem egy rejtvényt, melyet a 13. oldalon találsz meg! Minden állomásnál 
felteszek egy kérdést, amit az ott látottak alapján tudsz majd megválaszolni. A megfejtés az utolsó, meglepetés állomás 
helyszíne (11. állomás). Figyeld a falakon lévô táblákat is - ezeken lesznek a rejtvény megoldásai! Az emléktáblák általában 
a házfalakon vagy az utcanévtáblák alatt vannak!

Tudod, mit szeretek még ebben a városban? Szinte bármelyik utcába benézek, a környezô hegyeket, dombokat látom. 
Ez te is megtapasztalhatod séta közben.

Gyere, induljunk! Sétánkat a Széchenyi utcában, a középkori városfal keleti kapujánál kezdjük. A Széchenyi utca a vasútállomást
köti össze Vác fôterével. A hatvani kapu maradványa a sétálóutca részen, a Tízes Csemegebolt mellett van.



Hatvani kapu1.
A Széchenyi utca, régi nevén Sáros utca, a város egyik legrégebbi utcája.
Jelenleg a vasútállomást köti össze a Fôtérrel. 

Mit rejt a múlt: A középkorban a város keleti kapujához vezetô utca a
vasút kiépítésével vált igazán jelentôssé. Az iránya természetes módon
jelöli ki a vasútállomás épületének helyét. A 19. század második felére a
város legforgalmasabb útjává nôtte ki magát, így természetes, hogy üzlet-
sorokkal szegélyezett kereskedô utcává alakult. A városfal lebontása után
eltûnt a Hatvani vagy Kosdi kapu is. Helyét jelenleg a járdán eltérô kö-
vezés, visszaépített falmaradványok és zászlótartó rudak jelzik.

Figyeld meg! - A fal vastagságát, a kapu szerkezetét. Vajon hol jártak a
szekerek, lovak és gyalogosok?

Rejtvény kérdés: Kiknek az uralkodása idején terjedt eddig a kôfallal
kerített város? (A megoldást jelentô tábla a házfalon van.) A megoldást
írd a rejtvény 4. sorába!

Folytasd utad! - Lépjünk át a kapun, induljunk el a Fôtér irányába!
Az utca Fôtérre torkolló végén, a sarki Tragor háznál forduljunk jobbra.
A Fôtéren jobbra haladva hamarosan megtaláljuk következô állomást, a
Fôtér egyik legnagyobb, rózsaszínes épületét.



Siketnéma Intézet 2.
Az egykori püspöki palota épületében kapott helyet a Siketnémák Orszá-
gos Intézete (Cházár András Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény). 

Mit rejt a múlt: Az ország elsô ilyen jellegû intézményét 1802-ben
avatták fel, Cházár András Gömör megyei táblabíró kezdeményezésére.
A XX. sz. elején újabb, önálló épülettel bôvült, melyet az Eötvös utca
felôli részen helyeztek el, és gyógypedagógiai tanítókat képeztek benne.
Az épületet eredetileg több középkori lakóház egybeépítésével alakították
ki a török idôk után. A XVIII. században néhány évtizedig püspöki
palotaként szolgált, de az új egyházi központ (dóm és környéke) kiépítése
után kiürült az épület.

Keresd meg! - A falban néhány helyen meghagyták a középkori falszakasz
részeit. 

Rejtvény kérdés: Milyen stílusban épült az egykori püspöki palota? A meg-
oldást írd a rejtvény 9. sorába!

Figyeld meg! - A szomszédos épületben van az Egyházmegyei Gyûjtemény,
kicsit arrébb a Váci Értéktár Közérdekû Muzeális Gyûjtemény (Ne téveszd
össze a Váci Települési Értéktárral, ami egy internetes adatbázis!). Mi volt
régen ez a két épület?

Folytasd utad! - Haladjunk tovább jobbra a tér mentén! A tér össze-
szûkülô végén található a középkori város északi kapuja.



Bécsi kapu3.
A középkori városfalon négy kapu nyílt, a rajtuk átvezetô út irányáról
kapták nevüket. Az északi részen volt a Bécsi kapu. 

Mit rejt a múlt: Az eredetileg monumentális építménybôl (eredeti ma-
gasságát jelzik a zászlórudak) csak az alapfalak maradtak meg. A városfal
lebontása után a kapu megmaradt romjait a Mária Terézia látogatásának
tiszteletére folyó építkezések alkalmával használták fel. Ma a kapu oldalait
jelzô falakat mészkôbôl újraépítették.

Figyeld meg! - Nézzünk visszafelé! Milyen alakja van a Fôtérnek?

Rejtvény kérdés: Hogy nevezik másik nevén a Bécsi kaput? A megoldást
írd a rejtvény 5. sorába!

Folytasd utad! - Lépkedjünk át a kapun, majd az elsô mellékutcán
(Dombay utca) forduljunk balra! Az utca végén menjünk tovább egye-
nesen lefelé a Korvin lépcsôn, egészen a dunaparti sétányra, majd for-
duljunk balra! Néhány méter megtétele után feltûnik a bal oldalon a
középkori városfal egyetlen épen maradt része.

Figyeld meg! - A szûk utcácskákat, lépcsôket és a régi házakat a Tabán
városrészen.



Hegyestorony 4.
Az egyetlen, eredetiben megmaradt épület a török hódoltság elôtti idôk-
bôl a régi városfal sarokbástyája.  

Mit rejt a múlt: Az egykori városfal sarokbástyáját a XV. században
építettek. A felsô részén ôrhely volt, alsó szakaszában börtön. A nyers ter-
méskôbôl készült, köralapú, kúpos fedelû bástyatorony külsô átmérôje
7,5 méter, magassága 10 méter. A török hódoltság után börtönként
használták. A város a XX. század elején eladta, most lakóház található
benne.

Rejtvény kérdés: Mi volt a foglalkozása a Hegyestoronyban született
Végh Gusztávnak? A megoldást írd a rejtvény 6. sorába!

Folytasd utad! - Menjünk tovább a sétányon a váci rév felé! A komp-
nál, az Eszterházy utcán forduljunk balra, és menjünk fel a Duna
partjáról a Fôtérre! A Fôtérre felérve forduljunk balra.

Figyeld meg! - Útközben nézzük meg a Duna partot, a panorámát és fi-
gyeljük meg a szintkülönbségeket a Duna által kialakított folyóteraszon!



Városháza5.
A városháza a világi barokk építészet legjelentôsebb helyi alkotása. 

Mit rejt a múlt: A város fôterén található városháza helyén törökfürdô
volt az 1680-as katonai térkép szerint. Az 1718-as telekkönyv már
városházát jelöl, de kisebb telken. A barokk fôszárnyat 1735-ben Althann
Frigyes püspök kezdte építtetni, végül 1764-ben fejeztette be Migazzi
püspök Mária Terézia látogatásának idejére. Elôbb Püspökvác, majd az
egyesített város vezetése mûködött az épületben. A XX. század elején sze-
cessziós oldalszárnyat építettek hozzá Vácy-Hübschl Kálmán tervei
alapján, néhány évtizede ismét bôvítették a mai formára. A barokk stílus-
ban épült városháza egyemeletes épület, homlokzatán Jusztícia, az igazság
istenasszonyának mérleget tartó szobra látható, a két oldalán fekvô nôi
alakok a magyar, illetve a Migazzi püspöki címert tartják. A kosáríves
kapu felett kovácsoltvas erkélyt látunk, az oromzaton pedig Püspökvác
címere látható.

Figyeld meg! - Nézzük meg a Városháza utcafronti részét! Mi van a hom-
lokzatán? Járd körbe a városháza elôtt a Barlang Étverem földfelszíni
kerítését! Az éttermet a korábbi városháza pincéjében alakították ki. A ke-
rítéssel körbevett területen volt a régi városháza épülete a középkorban.

Rejtvény kérdés: Nézz vissza az utcába, amin feljöttél a Fôtérre! Mi volt
a keresztneve annak, akirôl elnevezték a rév felé vezetô utcát? A megoldást
írd a rejtvény 1. sorába!

Folytasd utad! - Az Eszterházy utca tetejénél forduljunk jobbra. A teret
egy hatalmas, barokktetôs, szobrokkal díszített templomépület zárja le.



Fehérek temploma 6.
Az egyhajós, rokokó stílusban épült templom a Fôtér legmagasabb épülete.  

Mit rejt a múlt: A domonkos rendet 1699-ben hívta Vácra Dvornikovits Mihály,
akkori püspök, hogy az újjászervezôdô városban a kisszámú papságot segítsék fela-
dataik elvégzésében. Az egyhajós templom rokokó stílusban épült 1699 és 1755
között, belsô díszítése is rokokó. Közszájon forgó nevét a rend fehér ruházatáról
kapta. A templom mellett rendházat is építettek. A domonkosokat II. József
eltávolította Vácról, épületeiket egy ideig a piaristák használták. A templom fel-
sôvárosi plébániaként mûködik 1805-tôl. Rendházuk egyházi célokat szolgált
sokáig, majd 1880-ban eklektikus stílusban átépítették; emeletén bérlakásokat
alakítottak ki, földszintjén boltok, éttermek üzemeltek.

Rejtvény kérdés: Melyik kômûves építette a Fehérek templomát? Keresztnevét írd
a rejtvény 3. sorába!

Figyeld meg! - A templom Budapesti fôút felôli oldalán Szent Hedvig, a Dunaka-
nyar patrónusának szobra látható fali szökôkúttal körbevéve.

Fedezd fel! - Érdemes bekukkantani a Fôtér 19. számú házába. Itt található a Memento
mori kiállítás, mely szervesen kapcsolódik a templomhoz, valamint innen lehet eljutni
a Görög templomba, amely jelenleg kiállítóhelyként mûködik.



Fehérek temploma
A váci múmiák öröksége: A Fehérek temploma felújításakor, 1994-ben
találtak rá az altemplomra, amirôl a plébánián sem tudtak. A kriptából
egyedülálló lelet-együttes került elô: 300 természetes módon mumifikáló-
dott holttest, többségük díszes, feliratos koporsókban feküdt, megmarad-
tak a korabeli ruházatok és a velük eltemetett tárgyak is. Több tényezô
(hômérséklet, páratartalom, szellôzés, stb.) hatására a barlangokéhoz ha-
sonló mikroklíma alakult ki. 1731-tôl 1800-ig temettek ide egyházi
személyeket és polgárcsaládok tagjait is, különbözô korú és társadalmi
rangú embereket. A halotti anyakönyvi kivonatok alapján sikerült
azonosítani 166 személyt. A leletek vizsgálatával több tudományág kap
értékes adatokat a XVIII. század társadalmáról. A múmiák nagy részét a
Természettudományi Múzeum Embertárában helyezték el, kis részét a
váci kiállításon mutatják be a templom melletti ház pincéjében (Me-
mento mori kiállítás). 

Keresd meg! - A Fehérek templomának harangtornyával szemben, a
Budapesti Fôút túloldalán a Fôtér egyik legrégebbi épülete (okkersárga)
található. Mikor épült? 

Folytasd utad! - Elôzô utunkat folytatva a Fehérek templomától jobbra
a Budapesti fôútra térünk át. Forduljunk hátra, és nézzük meg az elôbbi
templomot a harangtorony felôl! Menjünk el a Budapesti fôúton a
következô kis térig! 

6.



Szentháromság tér
A Szentháromság teret az egykori fôutcán, a Fôtér és a Konstantin tér között félúton
alakították ki. A tér közepén látványos szoborcsoport magaslik: a Szentháromság
szobor.  

Látnivalók a múlt tükrében: A homokkôbôl készült barokk szoborcsoport
alkotóját nem ismerjük. Azt viszont tudjuk, hogy az 1740-41-es pestisjárvány
megszûnéséért hálából emelték. A háromszög alaprajzú szoborcsoport az oszlop
tetején ábrázolt Szentháromság dicsôségére utal. Az oszlopfôn angyalokkal körülvett
felhôgomolyag tetején trónol az Atya, jogarral a kezében, jobbján a Fiú ül kereszttel
a kezében, felettük arany fénysugarak között a galambként ábrázolt Szentlélek. Az
oszlop körül állnak Szûz Mária és a pestis ellen védô szentek szobrai.
A kis téren számos érdekességet láthatunk: itt magaslik az 1725-tôl 1741-ig épült
piarista templom és a hozzá csatlakozó rendház. Szemben vele régen földszintes
épületek voltak. Helyükön találjuk most a váci strandot. Az egykori püspöki sörház
épületének egyik része a strandhoz tartozik, másik része vendéglô. A Fôtérrôl is jól
látható, vörös, jelenleg üres sarki épület a XX század elsô felében épült rendôrségi
palotának. A téren mûködött régen a halpiac.

Rejtvény kérdés: Ekkor építették át a piarista templomot (római számmal írva).
A megoldást írd a rejtvény 8. sorába! (Ismétlésképpen: ezres - M, ötszázas - D,
százas - C, ötvenes - L, tízes - X, ötös – V, egyes - I)

Folytasd utad! - A Budapesti fôúton továbbmenve, a Piarista rendház mellett ha-
ladva, rövid séta után újabb nagy térhez érkezünk.

7.



Konstantin tér
A rózsaágyásokkal szegélyezett Konstantin téren magasodó Váci Székes-
egyház és az azt körülvevô egyházi épületsorok a püspöki város legszebb
látnivalói közé tartoznak.  

Mit rejt a múlt: A XVIII. század második felében új egyházi központ
kialakításába kezdtek a püspökök. Olyan helyet kerestek, ahol az új szé-
kesegyház és a körülötte lévô szabad terek a katolikus egyház hatalmát és
nagyságát mutathatják. Ehhez a jelenlegi Konstantin tér területét tartot-
ták a legalkalmasabbnak. A területen még középkori egyházi épületek,
földszintes, szegényes házak álltak veteményesekkel és gyümölcsösökkel.
Ezeket lebontották, a vizenyôs területet feltöltötték, és megkezdték a
székesegyház és vele szemben, a Budapesti fôút túloldalán, a püspöki
palota építését. Késôbb a püspöki palota mellett püspöki könyvtárat és
levéltárat építettek, a székesegyház mögött pedig kanonoki házakat,
plébánia épületet és kispréposti palotát. A papképzést is újra indították,
a szeminárium épületét Migazzi püspök építtette 1777-tôl (ma itt mû-
ködik Vác egyetlen fôiskolája, az Apor Vilmos Katolikus Fôiskola). 
A székesegyház bal oldalán a piaristák már a XVIII. század elsô felében
megépítették rendházukat. Emellé került, a tér vonalát követve a piarista
gimnázium épülete. 
A kopár téren vásárnapokon állatokat tereltek át, ezt megakadályozandó
Gasparik Kázmér kanonok 33 kôoszlopot ásatott le 1840-ben a dóm
köré. Schuszter Konstantin püspök fásíttatta és tovább rendezte a teret.
A helyi lakosok gyalogosan továbbra is közlekedhettek a téren. A plébánia
melletti korszerûtlen elemi iskola épülete helyett 1905-ben épül fel a
Karolina Iskola. 

8.



A dóm titkai: A székesegyház hossza 76 m, szélessége 34 m, magassága
pedig 52 méter. A kupolát vörösréz lemezekkel fedték be, rajta 6 méter
magas kereszt áll. Az épületet Eszterházy Károly püspök kezdte el épít-
tetni, az altemplom el is készült. A jelenlegi épületet Migazzi Kristóf
püspök folytatta Isidore Canevale új tervei alapján. A templomot
1772-ben szentelték fel Mennyekbe fölvett Szûz Mária és Szent Mi-
hály tiszteletére. Az épület stílusában korát megelôzve jelent meg a
korai klasszicista egyszerûség. A fôhomlokzat elôcsarnokában, melyet
a két óratorony fog közre, hat korinthoszi oszlop pár áll, a felette talál-
ható párkányon hat szent szobra látható. A kupola és a fôoltár freskóját
Franz Anton Maulbertsh osztrák mûvész festette. Altemplomában fô-
papi és világi temetkezô helyet alakítottak ki. Itt ôriznek néhány re-
neszánsz faragványt is, pl. Báthori püspök címerét. A templom szen-
télyének korlátjába a középkori székesegyházból származó darabokat
építettek be.

Rejtvény kérdés: Mérete miatt így is nevezik a székesegyházat. A
megoldást írd a rejtvény 7. sorába!

Figyeld meg! - A Nagytemplom körüli házak szinte mindegyike az
Egyházmegyéhez kapcsolódik. A Budapesti fôutat követve sétáljunk
körbe a téren! Végül nézzük meg a Székesegyházat (ha nyitva van,
akkor belülrôl is)!

Folytasd utad! - A tér bal hátsó sarkában található az egyetlen modern
épület, melyben a Bartók Béla Zeneiskola mûködik. Mellette nyílik a
Káptalan utca, itt forduljunk be balra. A Káptalan utcán haladva
néhány lépés múlva megérkezünk egy kis térre.



Kossuth tér9.
A Káptalan utcában haladva árnyas kis térre bukkanunk. A tér leghátsó
részében, a Zeneiskola háta mögé pillantva megláthatjuk Vác település
névadójának szobrát egy épület fala elôtt. 

Mit rejt a múlt: A Konstantin tér mögött a Káptalan utcában található
Kossuth tér sok átalakuláson esett át napjainkig. Itt állt a polgári város-
részhez, Káptalan Váchoz tartozó városháza 1859-ig, utána itt üzemelt a
káptalani sörház. A mai Zeneiskola épülete volt az Arany Csillag ven-
déglô, ahol neves vendégek is megszálltak, pl. szülôföldjére átutazóban
Mikszáth Kálmán. A Fôtér mellett a város másik frekventált központja
volt. A kávéházak a helyi politikai és értelmiségi elit kedvelt színterei
voltak. Mozi és cukrászda is üzemelt itt. A város névadójáról 1930-ban
készült szobrot helyezték el itt, valamint néhány éve Kossuth Lajos szobrát is.

Rejtvény kérdés: Ki volt a legenda szerinti névadó? A megoldást írd a
rejtvény 10. sorába!

Folytasd utad! - A Káptalan utcán megyünk tovább. Az utca középsô
szakaszán, jobb oldalt egy rózsaszín timpanonos épület magasodik ki.
Egykor itt mûködött a Reitter kocsigyár.

Keresd meg! - Az utca végéhez közeledve balra meglátjuk a váci piac be-
járatát. A bejárati kapu az egykori, püspökséghez tartozó Zöldfai malom
kôkeretes kapuja. A Zöldfai malom a mai Földváry lakótelep területén
mûködött vízimalomként (Istenmalmi utca), az Istenmalmi-forrás táp-
lálta. Az 1975-ben lebontott épület kapuit szállították a piachoz.
A Káptalan utca beletorkollik a Fôtérbe. A Fôtér elôtt az utca bal oldalán
álló hosszú halványsárga sarki ház a következô úti célunk.



Curia szálló 10.
A Kúria öreg épületében jelenleg többek között a Földhivatal, Borozó és
Bormúzeum, ill. kiállító terem mûködik. 

Mit rejt a múlt: Az egykori káptalanház (Kúria) a város egyik legöregebb
épülete. 1520-ban adományozta a székeskáptalan egyik tagja saját házát
a testületnek. A káptalan a püspöki tanácsadó szervezet, bizonyos felada-
tokkal megbízott kanonokok testülete. 1876-ig közhitelû iratokat is állí-
tottak itt ki. 1770-tôl vendégfogadóként, szállóként használják. Emeletén
volt a város legnagyobb terme, amit a XIX. században és a XX. század
elsô felében bálteremként, színházteremként, késôbb moziként használ-
nak. Udvarán kerthelyiség mûködik. 

Keresd meg! - A kapualjban egy pajzs alakú kôtábla emlékeztet a XVI.
századi káptalani adományozásra.

Rejtvény kérdés: Ez is mûködik jelenleg az egykori Curia szálló
épületében! A megoldást írd a rejtvény 2. sorába!

Az utolsó állomás!  - A rejtvény megfejtéseként eljutunk az utolsó, Fôtér
közepén fekvô, 11. állomáshoz.



Szent Mihály .............................11.
Mit rejt a múlt: A mai fôtér helyén már a 11. században is létezett
település, melynek temploma körül a temetôben a sírok pontosan kelet-
nyugati tájolásúak voltak. A tatárdúlás után német telepesek érkeztek ide,
és építették fel városukat. A feltárások során kiderült, hogy a lerombolt
árpád-kori templom helyén építették meg saját templomukat, melyet
Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel. 1332-ben még az esztergomi
érseknek fizettek adót, 1480-ban viszont már a váci püspökség alá tar-
toztak. A templomot folyamatosan bôvítették, hogy több hívôt tudjon
befogadni. A török idôkben ez az egy templom maradt keresztény kézen.
Akkortájt a sorozatos ostromokban a Szent Mihály templom is megsérült.
A törökök kiûzése után a püspök, visszatérve székhelyére, a Szent Mihály
templomot használta székesegyházként. 1750-ben barokk stílusban
kezdték átépíteni, miközben miséztek is benne. Eközben sérültek és süly-
lyedtek meg a régi falak. Eszterházy Károly, akkori püspök végül rászánta
magát, és a mai Konstantin téren teljesen új templom építésébe kezdett
(dóm). Ezért 1760-ban lebontották a Szent Mihály templomot, az
építôanyagokat valószínûleg az új székesegyház falaihoz használták fel.

Folytasd a kalandozást! - Ha van még idôd Vácott csatangolni, további
érdekes helyeket találsz a füzet következô fejezetében. Felfedezésre fel!
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További izgalmas helyek a városban

Hadd ajánljak figyelmedbe néhány további klassz helyet! Ezek
már mind bekerültek a Váci Települési Értéktárba. A legtöbbet
némi kitérôvel felfûzheted a sétaútvonalunkra is!

1. Vörösház Dr. Csányi László krt. 52.
Az 1. állomástól indulva:
A Hatvani kaputól a másik irányba indulva, jobbra a Görgey
utcába kanyarodunk, elmegyünk a Báthori utcáig, ott balra ka-
nyarodunk és néhány méter múlva átmegyünk a Fôúton a lám-
pás keresztezôdésnél. Megérkezünk a Vörösházhoz. 

A Vörösházat 1731-ben építtette Althann Mihály Frigyes
püspök. Az építtetô elôzôleg nápolyi alkirály volt, onnan hoza-
tott kômûveseket, akik a hazájukban megszokott színre festették
a falakat, innen kapta nevét az épület. Az U-alakú épület püspök-

uradalmi gazdasági épület céljára készült, és több évszázadon

keresztül töltötte be ezt a funkciót. Volt itt magtár, termény-
tároló, istálló, stb., de a birtokközpontban szolgáló tisztek és
cselédek számára lakás is. Ma üzletek, étterem, cukrászda és ren-
dezvényhelyszín van itt.

2. Vasútállomás Széchenyi u. 44.
A Vörösház elôtt balra haladunk tovább, a Fôút mentén a
Széchenyi utcáig, ahol jobbra fordulunk. A Széchenyi utca
végén a vasútállomáshoz érkezünk. 

Az elsô magyar vasút története: A reformkorban nagy fej-
lesztések indultak. Az 1836-os országgyûlésen jelölték ki az elsô
magyar vasút irányvonalát: Budapest-Bécs. Viták csak arról zaj-
lottak, hogy a Duna jobb partján Gyôrön keresztül haladjon-e,
vagy a bal parton Pozsonyon keresztül. Végül 1844 augusz-
tusában a bal parton kezdték meg az építkezést. Az elsô, 33,9
km-es, Vácig tartó szakaszt 1846. július 15-én avatták fel. A
vasútállomás épületén emléktábla örökíti meg az eseményt. Az
utazó vendégeket, köztük a kor jeles személyiségeit, mint
például Széchenyi, Kossuth, József nádor, a Pest és Buda nevû
mozdonyok húzta kocsik szállították a végállomásra. Az ünnep-
ség rövid ideig tartott, mert a Tabánban tûz ütött ki, a vendégek
is szaladtak az oltáshoz. 



Az vasúti indóházat az akkori településtôl messze, a Vásártér
szélén építették fel, a helyét a mai Széchenyi utca képzeletbeli
folytatása határozta meg. Csak 1921-ben építették ki a Széc-
henyi utcát a vasútállomásig, addig poros, sáros részen ballagtak
be a városba az utasok. A vasút megléte nem csak fejlôdést jelen-
tett: általa könnyebben elérhetôvé vált a fôváros, a kereskedôk
a nagyobb vásárlóérôt jelentô pesti piacokra vitték az árujukat,
ezáltal a váci vásárok vesztettek jelentôségükbôl. A vasútállomást
és a vágányokat 2014-ben teljes körûen felújították.

3. Zsinagóga Eötvös József u. 3.
Induljunk vissza a Széchenyi utcán, menjünk át a lámpás ke-
resztezôdésnél. A sétáló utca jobb oldalán haladva az Eötvös
utcán kanyarodjunk be, sétáljunk el a Zsinagógához. 

A neológ zsinagógát 1861-64 között építik fel romantikus stílus-
ban Cacciari Alajos olasz származású helyi építômester tervei
alapján. A hármas tagolású fôhomlokzatot két, nyolcszögû
sarokpillér zárja. Az épület tetején a két mózesi kôtáblát
helyezték el. A fôbejárat fölötti felirat – „Szentélyemet féljétek!”
– Mózes 3. könyvébôl való. Az egyhajós templom belsejében a
karzatot és a tetôt palmettás öntöttvas oszlopok tartják. 

Az épület ugyan átvészelte a II. világháborús pusztításokat, de
nem használták, és egyre elhanyagoltabbá vált. A Váci Zsidó
Hitközség az 1990-es évek elején visszavásárolta és felújíttatta.
Az épületet 2008-ban adták át, azóta istentiszteletek és kulturális
események helyszíne.
Innen visszajuthatunk a Hatvani kapuhoz.

4. Diadalív Köztársaság út 69.
3. állomástól indulva:
A Bécsi kapun áthaladva egyenesen menjünk tovább. Néhány
perc séta után megpillantjuk a Diadalívet.

A helyiek között csak Kôkapuként emlegetett építmény Magyar-
ország egyetlen diadalíve. Mária Terézia 1764-es magyarországi lá-
togatásának tiszteletére építtette Migazzi püspök. A 15 méter ma-
gas, 12 méter széles, 3,5 méter vastagságú, klasszicizálódó stílusban
épült, késô barokk diadalívet fél év alatt húzták fel Isidore Canevale
építész tervei alapján. Kisvác felôli oldalán a márványtáblákon
Mária Terézia és I. Ferenc császár mellképe látható, a város felôli
oldalon a fôhercegek kettôs képei. A legenda szerint Ferenc császár
halálakor villám csapott a diadalívbe, és leesett az arcképe.



5. Váci vár József Attila sétány
8. állomástól kiindulva:
A Konstantin tér Szentháromság tér felôli sarkánál, menjünk le
a Gerlóczi utcán jobbra a Duna felé. Az utca végén a
Zenepavilonnál forduljunk balra. Rövid séta után elérünk a váci
vár romjaihoz, amely tetején a Ferences templomot és a Ferences
rendházat látjuk. A várfalon I. Géza király szobra magaslik.

A váci püspökségi központban az elsô székesegyházat 1074
körül építették. A székesegyház helyét, amelyet Vác déli részén,
egy magaslaton építették fel a püspöki palotával együtt, a legen-
da szerint egy csodaszarvas mutatta meg neki. A püspöki köz-
pont a mai Géza király téren volt. Az egyházi központtól északra
alakult ki a város. A tatárjárás során a városra törô sereg elpusztí-
tott mindent, az ide menekült helyi lakosokkal együtt. IV. Béla
király éppen itt, a romok között tanácskozott a fôurakkal az
ország újjáépítésérôl. Az újjáépített püspöki központot már kô-
fallal vették körül, akárcsak a várost. Ide ellenôrzött kapukon
keresztül lehetett csak bejutni. 

Fénykorát Báthori püspök ideje alatt, a XV. században élte, a
nagyszabású átalakítások hatására reneszánsz külsôt kaptak az
épületek. Ezek közül csak néhány faragvány, márványtábla
maradt meg. Vác a török hódoltsági terület északi határán
helyezkedett el, sok ostromot megélt, rendszeres hadakozás folyt
itt, a város számtalanszor váltott tulajdonost. A török uralomnak
1686. szeptember 2-án szakadt vége, addigra a vár és a város
kiüresedve és romokban hevert. 1719-ben a ferences rend kapott
letelepe-dési engedélyt, templomuk és rendházuk építéséhez fel-
hasz-nálták a romos épületek köveit. 

A mai várfal csak rekonstrukció, várfal maradványokat a
környezô házak kertjében, vagy a házfalakba beépítve találunk.
Az egykori vár területén ásatások folynak napjainkban is.

6. Liget Derecske dûlô
Folytassuk utunkat tovább dél felé. Térjünk rá a kerékpárútra,
mely a Liget felé vezet bennünket. Hosszabb séta után menjünk
át a Gombás-patak feletti fahídon. 
A Gombás-pataktól délre, a 2-es út és a Duna által határolta
erdôs terület a Váciak kedvelt pihenôhelye, történelmi em-
lékhely és egyházi búcsújáró hely. A Hétkápolna és a Honvéd-
emlékmû melletti területet Csávolszky József kanonok kezde-
ményezésére alakították ki: fasorokat, facsoportokat telepítettek,
sétaösvényeket jelöltek ki, a források vizét tóvá duzzasztották.
Ezek az évtizedek alatt természetesnek kinézô vizes élôhellyé
alakultak. A ligeti tavon korcsolyázni lehetett, partján öltözô és
melegedô állt, valamint vendéglô mûködött. Napjainkban
horgászok használják. 



Az 1970-es évektôl a Duna felôli részen természetes ártéri erdô
alakult ki. A kerékpárút Gombás-patakot átszelô hídja után job-
bra kanyarodva a Váci Ártéri Tanösvény bejáratához jutunk. A
pallókon álló deszkaösvényen árvíz mentes idôben végig tudunk
haladni, egészen az erdô mélyén ülô holtág nyílt víztükréig. Az
ártéren a Dunával párhuzamosan fut tovább a Budapest-Szob
kerékpárút.

7. Hétkápolna Derecske dûlô 2.
A Gombás-patak hídja után egyenesen haladva a földút a Ligeti
tóhoz vezet. Sétáljunk körbe a tó túloldali "sarkához". Innen
balra már látszik a Hétkápolna templom. A domb alatti lépcsô
elôtt balra a kiépített Segítô Szûz-forrás (Mária-forrás), jobbra
a kiépítetlen, homokbuzgáros Szemvíz-forrás látható. A lépcsôn
fellépdelve megérkezünk a Hétkápolna kegyhelyhez. 

A Ligetben található források közül e kettônek a néphit szerint
gyógyító ereje van (Mária-forrás, Szemvíz-forrás). Már a török
idôk elôtt is említettek itt kegyhelyet. 1700 körül egy nagybeteg
asztalosmester a máriavölgyi templom kegyszobráról készült kép
másolatát tette az egyik forrás fölé. A csodás gyógyulás hírére
egyre többen keresték fel a forrást, ezért a XVIII. század elsô
felében templomot emeltek itt, a képet a fôoltáron helyezték el.
1780-ban copf stílusban alakították át. A névadó hét kápolnács-
kát 1738-ban özv. Czupyné adományából állították, eredetileg
Mária hét fájdalmát és hét örömét tartalmazó képek voltak bennük. 
A Hétkápolna 1815-tôl búcsújáró hely, szeptember 12-hez közel
esô vasárnapon érkeznek ide a zarándokok.



8. Honvédemlékmû Szent László út
A kápolnák mellett haladva, ha jobbra tekintünk, megpillan-
thatjuk a Honvédemlékmû obeliszkjét. Olvassuk el a feliratokat!

Degré Alajos egykori honvédtiszt kezdeményezésére állítottak
fel 1868-ban Vácon, az országban elsôként, az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc emlékére emlékmûvet. A fém öntvény
obeliszk egy mesterséges magaslaton áll, közadakozásból épült fel. 

Menjünk vissza a kápolnákhoz, ott folytassuk utunkat. Hama-
rosan elérkezünk a Kôszentes hídhoz, A 2-es fôút is ezen keresz-
tül jut a városba. A híd után balra, a benzinkút mellett elhaladva
a Budapesti fôút visszavezet bennünket a Konstantin térhez.
Útközben figyeljük meg a Könyvtár épületét, és nézzünk be a
Géza király téren a várban magasodó Ferences templomba.

A következô három hely távol van az elôzô útvonalaktól, de a
Települési Értéktár emblematikus értékei.

9. Kálvária és Löszfal
Kosdi út, Dr. Jávorszky Ödön sétány
A Kosd felé vezetô Kosdi út melletti dombon, a váci Jávorszky
Ödön Kórház elôtt található a Kálvária. A mésztufából épült,
ovális építményt 1726-ban emelték Schick János adományából.
Az építmény belsejében van a Szent Sír Kápolna, innen indul-
nak ki a stációk (Krisztus szenvedéstörténetének 14 állomása).
Az elsô nyolc a földszinten, a többi a lépcsôn felfelé haladva
látható. A Kálvária tetején szoborcsoport áll: a megfeszített
Jézus, a két latorral a jobb és baloldalán, közöttük áll Szûz
Mária, János és az édesanyja, valamint Mária Magdolna. 



A szoborcsoport eredetileg fából készült, 1738-ban kerültek ide
a kôbôl faragottak. Készítôik ismeretlenek, de biztosan nem egy
ember mûve.
A Kálvária mellett áll a remetelak és a harangláb, a felfelé vezetô
út lábánál pedig a gyülekezô kápolna.
Löszfal: A Kálvária mögötti löszdomb helyi védettséget élvezô
terület. A délnyugati fekvésû dombon egy függôleges, 30 m
hosszú és átlagosan 6 m magas löszfal leszakadás található. A
dombot természetes állapotban megmaradt löszpusztagyep
borítja Sadler-imolával és fokozottan védett gyapjas gyûszûvirág-
gal. A löszfalba vájt odúnyílásokban nagy számban fészkel a
fokozottan védett gyurgyalag. 

10. Forte gyár Vám utca 3.
A Vác-Alsóváros vasútállomástól a Vám utcán a Gombás-patak
felé haladva a Forte gyár zöld kerítése mellett haladunk el. Az
ipartörténeti emlék virágzó múltról árulkodik:

A KODAK Ltd. felvásárolt egy céget, melynek Magyarországon
volt egy kisebb gyára, hogy a kelet-európai fotópapír piac
igényeit kielégítsék. Megállapodást kötöttek a magyar állammal,
és olyan helyet kerestek, ahol tiszta a levegô, víz van a közelben,
és jó közlekedési lehetôségekkel rendelkezik. Végül Vácra esett
a választás. 1913-ban megkezdték a gyár építését, melyet az I.
világháború miatt csak 1922-ben fejeztek be. Végül a film-
gyártás nem itt történt, viszont hétféle fotópapírt is készítettek.
A gyártásukat hétpecsétes titokként ôrizték, minden munkás
csak a saját munkafázisát ismerte. A II. világháború alatt német

katonai parancsnokot neveztek ki a gyár élére, majd 1944-ben
minden mozdíthatót elszállítottak a német csapatok. Az
épületeket bombatalálat is érte. 1945-ben ugyan újra indult a
termelés, de már csak csökkentett módban. A Kodak 1947-ben
eladta a gyárat a Magyar Általános Hitelbanknak. Ez a bank
alapította a magyar FORTE-t, melyet 1948-ban államosítanak
Forte Fotokémiai Ipar Vállalat néven. Az új gyárban teljesen új
személyzettel, tervezéssel és eljárással folytatták a fotópapír
készítést, és filmöntéssel valamint negatív film készítéssel kísér-
leteztek. Mivel az eredeti tulajdonosok titokként kezeltek min-
dent, ezért a hazai mérnökök saját fejlesztéseivel dolgoztak. A
siker csúcsán 140 féle fotópapírt gyártottak, de készült itt színes
negatív film is. Az itt gyártott fotópapírok olyan jó minôségûek
voltak, hogy külföldön is keresettek voltak az amatôr fotósok
között. A képrögzítésben megjelent a digitális technológia a ’90-
es években, ezzel a gyár sorsa megpecsételôdött, és 2007-ben
bezárták.



Váci Települési Értéktár anyagai

Említettem az elején, hogy ezt a füzetet azért írtam, mert meg-
tudtam, hogy megalakult a Települési Értéktár. Kedvenc tele-
pülésem néhány épületét meg is találtam benne. De nem csak
azokat! Utánanéztem. Képzeld, nem csak itt van értéktár! Van
más településeken is, sôt megyei és országos Értéktárak is lé-
teznek, melyekben 8 kategóriába sorolják be a felterjesztett
értékeket. Ezek a következôk:

1. Agrár- és élelmiszergazdaság 
2. Egészség és életmód 
3. Épített környezet
4. Ipari és mûszaki megoldások
5. Kulturális örökség
6. Sport 
7. Természeti környezet 
8. Turizmus és vendéglátás 

És itt az ideje, hogy kiderüljön, vajon eddig mi került bele Vácról!

3. Épített környezet
Hegyestorony
Székesegyház
Városháza
Vörösház
Zsinagóga

4. Ipari és mûszaki megoldások
A Forte gyár hagyománya
Az elsô magyar vasút

5. Kulturális örökség
Diadalív
Hétkápolna kegyhely
Honvédemlékmû
Kálvária
A váci múmiák öröksége
Szentháromság oszlop
A váci vár

7. Természeti környezet
Liget
Löszfal

Te is megkeresheted a Váci Települési Értéktárat! Írd be a
böngészôbe: http://www.vac.hu/index.php?page=ertektar.

Elmentem a Katona Lajos Városi Könyvtárba, mert ôk kezelik
a Váci Települési Értéktárat. Ott egy kedves néni elmesélte, hogy
folyamatban van a Védett értékek törzskönyvében található
tételek (http://www.vac.hu/vac/vedetertekek.html), valamint az
emléktáblák felterjesztése is.



Projektfeladatok

Tetszett az eddigi városfelfedezés? Szeretnél többet is megtudni
a város történelmérôl, vagy érdekel, hogy mit mesélhetnének a
házak? Írtam néhány feladatot, amit osztálytársaiddal közösen
megcsinálhattok. Álljatok össze néhányan, és kezdôdhet a közös
nyomozás! Válasszátok ki a számotokra legérdekesebbet, és jár-
jatok utána! Készítsetek kiselôadást, rajzoljatok térképet, keres-
setek fényképeket, képeslapokat, rajzokat, festményeket.
Összeállíthattok powerpoint-os vagy prezi-s vetítést is, ezek
segítségével az osztálynak vagy a családnak is bemutathatjátok
kutatómunkátok eredményét! 
Segítségül írtam irodalomjegyzéket!

1. Képzeld magad 100 évvel ezelôttre! 
Mit találnál ezeken a helyeken?
a) Kossuth tér b) Fôtér
c) Széchenyi utca d) Szentháromság tér

2. Hogyan változott a jelenlegi Fôtér az elmúlt ezer év alatt?
Nézz utána, hogy az egyes évszázadokban
a) kik lakták, milyen épületek álltak itt, mire használták!
b) milyen volt a tér területének lefedettsége (kövezet, 

zöld felület)?

3. Melyik a legrégebbi épület
a) Vácon,              b) a Fôtéren, c) Deákváron?
Milyen funkciója volt felépítése óta? Hányszor alakították át?

4. A Kôszentes-híd régóta a város kapuja. Nézz utána, hol állt,
mikor és ki építette, milyen jelentôs történelmi esemény fûzôdik
hozzá. Kikrôl mintázták a szobrokat? Kik voltak, mit tettek
életük során? Mikor szélesítették ki, és miért?

5. Vác számos templommal, imaházzal büszkélkedhet. 
Számold össze mindet! Járj utána, 
a) mikor épültek, melyik felekezet számára, 
b) mire használták, mire használják jelenleg!

6. A Duna meghatározó a város életében. 
a) Mikortól van itt révátkelés? 
b) Mikor indult meg a hajóforgalom, mikor létesült itt az elsô 

kikötô? Kik használták a hajót és milyen célból?
c) Milyen volt a Duna part régen? Mikor és miért alakult ki a 

jelenlegi állapot? 
d) Milyen mesterségek kötôdtek a Dunához? Milyen eszközök 

és épületek kapcsolódtak hozzájuk?

7. Mit mesélnek a kapuk? 
Járd végig a Belvárost és fényképezz 
kapukat! Soknál az évszámok is 
látszódnak, némelyiken faragások, 
figurák is. Az egyik íves, a másik 
négyszögletes. Milyen érdekességeket 
találtál?



Honlapok:

www.vac.hu/vac/varostortenet.html
www.vac.hu/vac/nevezetesseg.html

http://tinyurl.hu/htbW/
http://turizmusvac.hu/vaci/varostortenet.html

http://tinyurl.hu/LCBK/
http://tinyurl.hu/rT5U/
http://tinyurl.hu/v92r/

http://tinyurl.hu/we88/

Könyvek:

Bánhidi László: Új váci kalauz; Váci Városvédôk és Városszépítôk Egyesülete, 1998
Dercsényi Dezsô, Granasztói Pál: Vác, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1960

Karcsú Antal Arzén: Vácz város története, Vácz, 1880-1888
Dr. Sápi Vilmos (szerk): Vác története I-II., Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1983

Dr. Gánti Tibor: Váci eltûnô szigetek, Vác Város Önkormányzata, Vác, 1994
Horváth M. Ferenc (szerk): Vác, a Dunakanyar szíve, Vác Város Önkormányzata, Vác, 2009

Irodalomjegyzék



Kismagos
Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ 

A Kismagos Budapesttôl 50 km-re, a Dunakanyarban, Kismaroson 
(Börzsönyligeten) található, több mint 3000 m2-es, lekerített 
erdei területen. A madárdalos erdei környezetben változatos természet-
felfedezô programok, szállás és rendezvényhelyszín vár kicsiket és nagyokat. 

Szolgáltatásainkból: Félnapos, egynapos, többnapos természetfelfedezô és
kézmûves programok, táborok; Tornácos oktatóépület, két egybenyitható
teremmel; Erdei játszótér („mocsár, pókháló és függô liánok”); Kül- és
beltéri játékok (társasjátékok, csocsó, pingpongasztal, lengôteke, tollas);
Kerékpárbérlés; Többfunkciós kültéri kemence; Tûzrakóhely, bográcsozó;
Kismagos bolt és infopont. 

Programjainkból: növényismeret, tájékozódás, állatismeret, madarászat,
odúzás, rovarászat, élôhelyismeret, vízvizsgálat, nyomkeresés, talajvizsgálat,
vadontermô ennivalók, nemszeretem állatok, csapatépítés, kézmûves fog-
lalkozások, papírkészítés, tintafôzés, fonalfestés növényekkel, csillagászat
nappal és este, élô parányok a mikroszkópban, ivóvizünk, mosás egykor és ma.

Kérjük, támogassa munkánkat a SZJA 1%-ával! Köszönjük! 
Adószámunk: 18698714-1-13

www.kismagos.hu

kismagos@magosfa.hu, 06 27 375 450, 06 20 984 39 46
2623 Kismaros, Láng u. 4.
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Térkép


