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Petőfi laktanya 

Budapest, XI. kerület, Sas-hegy, Budaörsi út 49-53. 

 

Mai cím: Budapest, XI. kerület, Sas-hegy, Budaörsi út 49-53. 

Egykori cím: Budapest, I. kerület, Sas-hegy, Fehérvári út 

Mai helyrajzi szám: 2637 

Egykori helyrajzi szám: ? 

 

Épület mai funkciója: laktanya 

Épület eredeti funkciója: laktanya 

Építtető: Magyar Királyi Honvédség 

Építész tervező: Lipták Pál ? 

Építőmester: ? 

 

Építési tervek: ? 

Használatbavételi engedély: ? 

Módosítások jellege és ideje:  ? 

A tervek fellelhetősége:  ? 

 

Műemlékkel kapcsolatos adatok: Budapest Főváros helyi védettség alá vette  

- 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet
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Építészeti leírás: 

A laktanya épületegyüttese a XI. kerület Sas-hegy elnevezésű városrészében, a Budaörsi út, 

Brassó út és Töhötöm utca által határolt telken áll, és építésekor 23 különálló épületből állt. 

Legjellegzetesebb közülük a kétkarú kapu-épület, mely kétszintes, a középrészén rizalitos. 

Alaprajza patkó alakú, melynek két végén egy-egy négyszintes torony áll, két-két kétszintes 

oldal-szárnnyal. Az épület lábazata kő burkolatú, mely burkolat a két kis tornyon felér az első 

szint teljes magasságáig. A tornyokon az első szint felett párkány fut körbe, ahogy párkány 

választja el a harmadik és a negyedik (tetőtéri) szintet is. A torony maga kéttengelyű, a 

szárnyakkal együtt négy. Az ablakok osztottak, az ablakok közti felületet a homlokzat teljes 

magasságáig felfutó lizénák tagolják.  

A másik jellegzetes épülettípusa az együttesnek a központi udvart közrefogó három hosszúkás 

téglány alaprajzú, négy szintes, 29 tengelyes épület, melyeknek két oldlalszárnya, illetve a 

középső részén három-négy tengelyenként rizalitos. Ezeken az épületeken is jellemzőek az 

osztott ablakok, a kővel burkolt lábazat, az ablakok között felfutó lizénák és a nyeregtető.  

Az udvar harmadik oldalán három sorban egy-három szintes, téglány alaprajzú, középen, 

egyik vagy mindkét végén rizalitos, változó magasságú épületek állnak, illetve az 

épületegyütteshez tartozik még ezeken kívül tíz hasonlóan egyzerűbb alaprajzú, a területen 

elszórva álló épület is. 

 

Gerle János A XI. kerlet építészeti emlékei című könyvében egy mondatban említi az 

épületegyüttest: „A középületek közül említésre kívánkozik még a Budaörsi úti laktanya 

együttese, ahol a telep egész pavilonos jellegű elrendezése és az egyes házak kiképzése is a 

német Jugendstil beolyását mutatja.”
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Tervezője: valószínűleg Lipták Pál építész (1874-1926).  

Számos középület tervezése és kivitelezése kapcsolódik a nevéhez, például: Pestvidéki 

törvényszék, Igazságügyi Minisztérium, Postajárműtelep, Hitelbank, Belvárosi 

Takarékpénztár, Pesti Hazai Első Takarékpénztár, Szolnok Közúti Tisza-híd. 

Élettörténetét a Vállalkozók Lapja 1926. 05. 19-én megjelent nekrológjában a self made man 

mintapéldájának nevezi.  

„Tizenkét éves volt, amikor édesatyja halála után abba kellett hagynia a második gimnáziumi 

osztály látogatását és beállott ácsinasnak. Tizenöt éves korában már legény,  de nemsokára 

Orsovára, a Vaskapu szabályozó munkálataihoz kerül, és két évvel utóbb a 17 éves gyerek 

már méltán irigyelt pozícióhoz jutott. A Vaskapu építőmunkáinak fővállalkozója hívta Lipták 

Pált Amerikába, a New York-i kikötő építkezéséhez vezetőnek, és már csak a megállapodás 

aláírása volt hátra. De a Vaskapu vállalat mérnökei, élükön Rupcsics Györgynek kérésére 

visszalépett a csábító ajánlat elfogadásától.  

A Vaskapu munkálatainak befejezése után Lipták Pál elhatározta, hogy a második 

gimnazistából építész-mérnök, akadémikus képzettségű tudor lesz. Magánúton elvégezte a 

középiskolát, beiratkozott a Műegyetemre építészhallgatónak és 4 év alatt kitünteetéssel 

végezte el. Majd a műszaki doktorátust szerezte meg.”
3
  

Ezek után két évig a Műegyetem vízépítéstani tanszékén tanársegéd, majd 1908-ban 

bekapcsolódik az üzleti életbe: vasszerkezetek gyártásával és magasépítészettel kezd el 

foglalkozni. Ennek hasznából Pestszentlőrincen vashengerművet működtető üzemet létesít. 

15 000 korona banki tőkéből megalapítja a Lipták és Társa Építési és Vasipari Rt. néven. 

Bányát üzemeltet, a világháborúban hadianyagokat gyárt. 1916-ban kiszáll a cég 

irányításából, és önálló magasépítési vállalkozásba kezd. 1920-22 között kereskedelemügyi 

államtitkár egy rövid ideig. 

 

 

Történeti kutatás: 

 

A Sas-hegy története 

A laktanya megépültekor, 1912-ben a terület még az I. kerület része.  

A Sas-hegy nevet 1847-ben kapta, előtte az Adlerberg nevet viselte. Legkorábban a XIII. 

században említik, akkor Királyhegy néven, mivel királyi vadászbirtok volt. Később Paphegy, 

Baráthegy és Istenhegy neveken találkozhatunk vele, mivel ekkor már az egyház kezébe 

került. A Sas-hegy név eredetéről több magyarázat is található a szakirodalomban. A 

legáltalánosabban ismert legenda  szerint 1686 szeptember 2-án, a Budavár visszafoglalása 

alkalmából tartott díszszemlén sasok szálltak fel innen, erről kapta a nevet.
4
 Ezzel szemben 

Siklóssy szerint a név csak egy félrefordítás következménye: nem Adlersbergnek, hanem 

Adelsbergnek hívták német lakói a helyet, így Nemesek Hegyének kellett volna fordítani.
5
  

Az egész mai XI. kerület a milleniumig alig lakott terület: Lágymányos vadászparadicsom, 

míg Sashegy és környéke jónevű bortermelő vidék. Az 1870-es években a dunaszabályozás 

miatt készül a belső területekre fejlesztési terv. Tervezik a Ferenc József-híd (mai Szabadság-

híd) megépítését a milleniumra, így a tervezett budai hídfőnél, a Sáros-fürdőnél (mai Gellért-

fürdő) egy teret alakítanak ki. Ekörül a híd megépültével megindul a városiasodás.  

Lágymányos területére egy hatalmas kikötőt terveznek, a kerület belső részének 

városfejlesztési tervei pedig ennek a kikötőnek az 1882 óta működő Kelenföldi pályaudvarral 
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való összekötését céloznák.
6
 A kikötő ügye többször is hamvába hal, a kerület városias 

fejlődésének pedig csak a Horthy Miklós-híd (mai Petőfi-híd) ad újabb nagy lendületet.  

A kerület belső részén eközben a század első évtizedében a Kelenföldi pályaudvar mellé több 

gyár települ, kisebb ipari központ alakul ki. „A buda-sas-hegyi borkultúra pusztulását elég 

pontosan meg lehet határozni. 1882-ben még kiváló termést szüreteltek, aztán néhány év alatt 

a filoxéra – ez a rendkívül szapora gyökértetű – teljesen kiirtotta a budai szőlőket.”
7
 1912-13-

ban épül a lábához a laktanya, a pályaudvarhoz közel eső oldalán, de ez a környék életébe 

nem sok változást hoz. Majd 1929-30-ban, a Notre-Dame de Sion francia apáca-rendház és 

nevelőintézetnek a hegyre településével válik divatosabbá a terület és pezsgőbbé az élet.
8
 

Tehát a kerület két irányból: a Duna-partról és a pályaudvartól indulva a ’30-as évekre nyer 

városias jelleget. Ezt mutatja az is, hogy 1930-ban a közigazgatási reform keretében 

leválasztják az I. kerületről, és önállósodik XI. kerület néven. 

 

A Budaörsi út története 

A Budáról a Gellért-hegy és a Duna között elhaladó, Székesfehérvár felé tartó út már a 

középkorban is az ország egyik legfontosabb kereskedelmi és hadiútvonala. Az újkorban is 

úgy ismerik, mint Weissenburger Strasse, vagy Strasse nach Stuhlweissenburg. 1872-től 

használják hivatalosan a magyar Fehérvári út nevet. A Hegyalja út és a Fehér ló utca közti 

szakaszát a XIX. Század végén mint az „Egyiptomba menekülés útja” (Flucht nach Egypten 

Strasse) is ismerik. 1902-től nevezik az Albertfalva felé kivezető utat Fehérvári útnak, a 

Budaörs felé kivezetőt pedig Budaörsi útnak.
9
   

 

A laktanya története 

 

A kiegyezés után végbemenő várostervezési folyamat során a városvezetés számára 

szembetűnővé vált a probléma, hogy a katonai kaszárnyák mind belvárosban fekvő értékes 

ingatlanokat foglalnak el. Legjobb példa erre az Invalidusok palotájban működő Károly-

kaszárnya volt. 1871-ben szabályozási tervet készítenek a probléma megoldására, melyben 

célul tűzik ki a külvárosokban új, tágas, korszerű kaszárnyák építését, melyeknek fejében a 

Honvédéség a belvárosi ingatlanokat átadja a Fővárosnak. „Ezek az új katonai építmények az 

I. ker. Fehérvári-úton, a Kelenföldön, a II. ker. Margit-körúton, Retek-utcában, a Pasaréten, a 

IV. ker. Váci-utcában, a IX. ker. Gubacsi-dűlőben, a Gróf Haller utcában, a X. ker. Lapos-

dűlőben épültek meg.”
10

  

A laktanya valószínűleg Magyar királyi honvéd gyalogos laktanya néven épült 1912-1913-

ban. Ezekben az években egyéként a Magyar Királyi Honvédség egy átfogó fejlesztésen esik 

át, például 1913-ban új Szolgálati szabályzat is születik, részletesen szabályozva az új 

kaszárnyák használatát, házirendjét. „A több évre tervezett, azonban a világháború által 

megszakított fejlesztés folyamán nagyarányú laktanyaépítéseket terveztek. Néhány állomáson 

már nagyrészben el is készült az új laktanya, így például Budapesten a Sas-hegy alatt épült a 

jelenlegi IV. Károly király-laktanya, amely két teljes honvéd gyalogezrednek volt szánva, 

azonban teljes kiépítése csak a következő évekre volt tervezve.”
11
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1916-ban kapta a IV. Károly király-laktanya nevet
12

, ezen vált ismertté. 1918-ban, a 

Tanácsköztársaság idején természetesen nem menekült meg az átnevezéstől.  „A régi 

hadsereg az uralkodó osztályok érdekeit szolgálta. A kaszárnyákat tehát császárokról, 

főhercegekről és tábornokokról nevezték el. A vörös hadsereg a proletárság hadserege. A 

kaszárnyákat tehát a munkásmozgalom és a szocializmus nagy vezéreiről nevezzük el. A 

hadügyi népbiztos elrendeli, hogy az alább felsorolt laktanyák a következő új nevet kapják: 

Ferenc József laktanya elnevezése Marx laktanya, Károly király laktanya elnevezés Bebel 

laktanya, Mária Terézia laktanya elnevezés Martinovics laktanya, József főherceg laktanya 

elnevezés Lenin laktanya, Vilmos főherceg laktanya elnevezés Engels laktanya, Radetzky 

laktanya elnevezés Petőfi laktanya…”
13

 stb. Károly király laktanyánk ekkor tehát egy rövid 

időre a Bebel laktanya nevet viselte, míg a Petőfi laktanya nevet ekkor egy másik létesítmény 

kapta. És: „Az 1. ezred már megalakult; elhelyezése Bebel (volt kelenföldi honvéd) 

laktanya.”
14

 Így hát a Bebel laktanyával való azonosítás biztos, csak az nem, mikor viselte 

előzőleg a „Kelenföldi honvéd laktanya” nevet. 

Azt sem sikerült kiderítenem, hogy mikor kapta a mai, Petőfi-laktanya elnevezést. 

 

Építéséről az egyetlen fellelt dokumentum a Hadtörténeti Intézet Levéltárában egy, a 

Budapesti Kincstári M. Kir. Honvéd Gyalogsági laktanya építéséről szóló, 1913 októberi 

dokumentum, mely a cím vagy az épületek rajzának feltüntetése hiányában nem köthető 

egyértelműen ehhez az épülethez. A dokumentum tartalma: Ablak lépcsőfokok és 

ablakkönyöklő kövek megrendelése. Magyary Dezső (Rezső?) mérnökkari százados megadott 

formájú, darabszámú és anyagú követ rendelt a III., IV., V., VI., VI.A, VII., VII.A 

épületekhez. A megrendelőn egy 165-ös szám szerepel. 

 

- Térképeken:  

- Az utcaszerkezet alapján jól beazonosítható az üres helye az 1837-es, 1873-as, 

1878-as és 1908-as térképeken.  

- Az 1912-es térképen már látszik a laktanya által elfoglalt telek jellegzetes alakja. 

Látszik, hogy a Kelenföldi pályaudvar környezete kivételével nincsen beépített 

terület a környéken, a kaszárnya épületegyüttese mintegy magában áll a falusias 

környezetben. Bár szerintem itt kicsivel kijjebb helyezték az épületet a Budaörsi 

úton, mint ahol ténylegesen áll.  (Budapest Székesfőváros térképe Pharus 

rendszerében. Az Eggenberger féle könyvkereskedés (Hoffmann Béla) 1912.)  

- Az 1937-es térképen pedig már jól látható az egyes épületek alaprajza, illetve az is, 

hogy a környezetében megszaporodtak a beépített telkek. (Budapest közigazgatási 

térképsorozata az épületek szintszámával és az újabb utcanevekkel. 1937.) 

 

- Archív fotók: 

!!! Archív filmhiradó: http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=3218 

http://www.fortepan.hu/?view=all&lang=hu&img=7915 

http://www.antikkonyv.hu/cgi-

bin/antikkonyv/galeria_frame_set.php?n_k_foto=k52216p01.jpg&k_azon=52216 

http://k2.kooszi.fotoalbum.hu/galleryview/ 

http://gyujtemeny.vatera.hu/kepeslap_fenykep/magyarorszag/1920_1945/sashegy_iv_karoly_

kiraly_laktanya_1926_bl_1675793774.html 
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http://roncskutatas.hu/node/3783 

+ az Etele Helytörténeti Gyűjteménytől kapott archív fotók, mellékletben. 

 

-mai fotók: 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=6&with_photo_id=60237

499&order=date_desc&user=5463025 

http://www.hazaitajak.hu/tag/%C3%BAjbuda 

http://www.panoramio.com/photo/65425534 

 

- tervezett vagy már megvalósított felújítások: ? 

 

- programötletek:  

A Hadtörténelmi Múzeummal karöltve rendszeresen szervez a Petőfi Laktanya iskolai, családi 

programokat:  

http://www.ujbudaportal.hu/2012/11/tuzolto-legyek-vagy-katona/ 

http://www.ujbuda.hu/page.php?template=rendezveny2006_3_petofilaktanya 

Ezekhez hasonló most is megtenné, illetve a 100 év apropójából tematikus, az I. 

világháborúval foglalkozó tudományos (előadás, filvetítés), gyermek és családi programokat 

(játszóház, kiállítás, bemutató, egyenruhák felpróbálása, fegyverek kipróbálása) lenne 

érdemes szervezni. 
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