
Fehérvári kaszárnyák 
 
 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatta a 2007. október 27-
én megrendezett XX. Önkéntes Néprajzi Gyűjtőtalálkozót, melyen több előadás is 
elhangzott a katonahagyományokról. Jómagam városunk 1945 előtti katonai 
szokásairól szóltam. 
 
A tanácskozás helyszínéül a Fejér Megyei Művelődési Központ III. Béla király tér 1. 
sz. alatti székháza szolgált, melyről többen is megemlítettük, hogy az a II. 
világháborút megelőzően a 2. honvéd vegyesdandár parancsnokságának épülete 
volt. Az előző századfordulón született korosztály tagjai, főleg a régi vágású fehérvári 
férfiak szinte életük végéig a hétköznapi beszédben csak 
dandárparancsnokságként emlegették az 1938 körül Hübner Tibor tervei szerint 
emelt épületet. „A dandárparancsnokságnál köll jobbra fordulni…” – mondták. Pedig 
a vesztes háború után már a szovjet katonaság birtokolta. Ám az említett nemzedék 
ragaszkodott a korábbi funkció szerinti elnevezéshez. A szovjetek kiköltözését 
követően pedig a Barátság Háza elnevezéssel nem tudott igazán megbékélni, 
erőltetettnek érezte. 
 
Az utca túlsó oldalán ma a Magyar Külkereskedelmi Bank helyi fiókja található. 
Épületét eredetileg a Magyar Nemzeti Bank részére emelték 1936-37-ben, egy 
földszintes épület helyébe. Az ekkor lebontott ház még a XIX. század elején készült, 
egykor benne működött az Arany Sas vendéglő, később pedig katonai, majd 
csendőrlaktanya, 1920-ban polgári fiúiskola lett. A többféle funkció ellenére a város 
népe egyöntetűen Mirth-laktanyának nevezte, korábbi tulajdonosa után. Az utolsó 
időben városi tulajdon lett, mert özvegy Mihrthnétől megvásárolta a helyi 
törvényhatóság. 
 
A két példa nyomán is jól érzékelhető, hogy a katonai egységek elhelyezésére 
szolgáló laktanyák (régiesen kaszárnyák), parancsnoksági épületek városunkban 
földrajzi nevekké váltak, tájékozódási pontként szolgáltak, a fehérvári 
fogalomrendszer szerves részeivé lettek. Leginkább nagyszüleink, szüleink, 
különösen nagyapáink, apáink számára, de rajtuk keresztül nekünk, a már 50 év 
felettieknek is. Főleg családon belül öröklődtek egyes megjelölések, dacolva a 
változó politikai viszonyokkal. 
 
Mivel Székesfehérvár hosszabb ideje katonaváros, nagyszámú egység, több 
magasabb parancsnokság állomásozott itt, így szépszámú katonai eredetű 
elnevezés alakult ki, mondhatni a katonaság érdemlegesen befolyásolta a belterületi 
földrajzi neveket. A már említett két példa folytatható a széles körben, hosszabb időn 
át élő megjelölésekkel épp úgy, mint a kevésbé elterjedtekkel. 
 
Az utóbbiak közé tartozik a Zichy liget 10. sz. alatti épület, mely jelenleg a bíróságnak 
és a városi levéltárnak ad otthont. A XIX. század végének eklektikus stílusú 
kétemeletes épülete 1945 előtt szintén katonai célokat szolgált. A Monarchia idején, 
mivel a honvédség tisztjeinek elhelyezésére használták, Honvéd tiszti pavillon 
néven emlegették. A két világháború között, az 1930-as évek végéig kizárólag ez az 
épület adott helyt a 2. honvéd vegyesdandár parancsnokságnak. Akkortól egyes 
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részlegek a már említett Hübner Tibor tervezte épületbe kerültek. A régebbi 
épületben maradt többek között a parancsnok, a mozgósítási osztály, a 
segédhivatalok, a nyomda. A II. világháborút követően azonban erre az épületre a 
tiszti pavillon vagy a dandárparancsnokság megnevezéseket nem alkalmazták. 
 
Egészen mást mondhatunk a Malom utca 2. szám alatti Tizenhetes laktanyáról, 
mely megjelölés – igaz egyre szűkülő körben – ma is él. Az 1890-ben létrejött 
magyar királyi 17. honvéd gyalogezred – a város és a megye szeretett egysége – 
elhelyezését biztosító laktanya 1884-ben épült. Bár az ezred csak 1918 végéig állt 
fenn, de emlékét egykori katonái a két világháború között élénken ápolták. Nyilván ez 
is elősegítette a név továbbélését. 
 
Az Osztrák-Magyar Monarchia idején városunkban még egy gyalogezred 
állomásozott, mégpedig az 1860-ban alakult császári és királyi 69. gyalogezred. 
Nekik, a hatvankilenceknek, azaz a német vezényleti nyelvű közösöknek a Budai 
úton volt az elhelyezésük. Ezt hívták Hatvankilences laktanyának, amely 
megnevezés még egy-két évtizede is élénken élt. Pedig a két világháború között ez 
is és a volt Tizenhetes laktanya is a 3. (Szent István) gyalogezrednek nyújtott 
elhelyezést – általában egy-egy zászlóaljának. Egyébként Gyalogsági laktanyának 
is hívták a Budai úti kaszárnyát. A mellette fekvő Huszárlaktanya vagy Lovassági 
laktanya az I. világháború előtt, 1892-től a császári és királyi 10. huszárezrednek 
adott szállást.  
 
A Lovassági laktanya részére a telket a város ajándékozta, míg a 700 000 forintnyi 
fedezetet a vármegye közössége biztosította a laktanya épületei, az emeletes tiszti 
pavilon, a két lovarda, a legénységi szállások és az istállók megépítéséhez. A 
minőségi munka Rózsa Ferencet és társait dicsérte, kik fehérvári építészek voltak. 
 
A tizes huszároknak, vagyis a fehérvári huszároknak a Budai út - Lövölde út 
sarkán fekvő laktanyájából 1920 után Tüzérlaktanya vagy Tüzérségi laktanya lett, 
mert ide kerültek a 4-es tábori tüzérek. 
 
A Budai út említett két kaszárnyájára, a József főherceg lovassági laktanya, illetve a 
Horthy Miklós gyalogsági laktanya hivatalos megjelölést a köznapi beszédben 1945 
előtt sem használták. A front után ezekbe is a Vörös Hadsereg került, ezért 
hangozhatott fel gyakran az Orosz laktanyák titulus. A szovjet katonaságnak a 
rendszerváltozás utáni kivonulását követően a hasznosítás és a bontás körüli 
vitákban újra mindennapivá vált a Huszárlaktanya vagy Lovassági laktanya, illetve 
Gyalogsági laktanya megjelölés. 
 
A Lövölde út másik oldalán, a Szabó-palota (ma Megyei Rendőr-főkapitányság) 
mellett a Kisgyalogsági laktanya földszintes épülete állt. Egykor ez a Huszár 
pótkeret laktanya volt, de 1945 előtt már a 3. gyalogezred I. zászlóaljának 
páncéltörő tüzérei birtokolták, innét a „kisgyalogsági” jelző. 
 
A vasútállomás közelében feküdt a Seller kaszárnya. A II. világháborúig sellerek, 
azaz csődörösök gondozták itt a lovakat. Károly János kanonok, Fejér megye 
történetírója 1898-ban ezt jegyezte le róla: „A Déli vasút állomása közvetlen 
szomszédságában áll az Állami méntelep több száz ménnel, melynek parancsnoka 
Komposcht alezredes és alantosai intézik kiváló szakértelemmel a felügyeletet, és a 
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mének kiosztását az egész Dunántúlra.” Jelentőségét mutatja, hogy a történelmi 
Magyarország területén mindössze négy méntelep működött, 1914-ben 3201 
tenyészménnel. A méntelepek a lótenyésztés színvonalának emelésére szolgáló 
katonai szervezetű intézményekként működtek. 
 
A 103-as légvédelmi tüzérek szállása, a Légvédelmi laktanya előbb a Seregélyesi 
úton (a Szent György Kórház Pszichiátriai Osztálya mai területén), majd a Zámoly 
úton feküdt. 
 
Az utóbbi elnevezés mára éppúgy feledésbe merült, mint a XIX. század végén még 
emlegetett Piros alma kaszárnya, mely az említett utcához kötődött. Az sem 
közismert, hogy a mai Kossuth utca az 1890-es évek elején még a Kaszárnya utca 
nevet viselte az egykori laktanya nyomán, amely megközelítőleg ott állt, ahol most a 
Kossuth utca 14. szám alatti Udvarház Üzletközpont helyiségei találhatók. A közös 
hadseregbeli gyalogezred elhelyezésére szolgáló városi kaszárnyaépület a XIX. 
század utolsó harmadára már igen lepusztult állapotba jutott, nyomorúságos 
elhelyezést nyújtott, ezért is sürgette a katonai vezetés új gyalogsági laktanya 
építését, amely nem kis huzavona után a Budai úton valósult meg. 
 
A katonai eredetű földrajzi nevek éppúgy hozzá tartoztak városunk életéhez, mint a 
közigazgatási, igazságszolgáltatási, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, vagy más 
eredetű megjelölések. Mindegyik esetében az tapasztalható, hogy az idő múlásával, 
az életviszonyok alakulásával, egyes nemzedékek eltávozásával változnak, 
elmúlnak, és újaknak adják át helyüket. 
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Képmelléklet: A 17. honvéd gyalogezred laktanyája 


