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Lu d o v i k a  F ő é p ü L e t

„Midőn a karok és rendek az ország védelmi ügyét tárgyalják vala, tanácskozásaikat nem csupán a jelen időre, hanem a 

jövendő korra is kiterjesztették; s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak 

hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni: Ő szent felsége iránti hódolatuk és honszerelmök érzelmeitől 

indittatva, önkéntes ajánlataikból jelentékeny alapot gyüjtöttek össze, melyből az országban nemzeti katonai akadémiát 

állitani és a hadi tudományokat fejleszteni lehessen. Törekvésöket a felséges császárné és királyné kiváló bőkezüségével segitette 

elő; Ő szent felsége, legkegyelmesebb királyunk pedig a karok és rendek óhajtását kegyes helyeslésével jóváhagyta, s 

nehogy ez annyira hasznos intézmény létesülése halasztást szenvedjen, a katonai akadémia elhelyezésére Váczon 

az egykori Terézia-épületet ajándékozta; miért is a karok és rendek Ő felségök trónja körül seregelve, hálás és 

hódolatos lelkök érzelmeinek kifejezése mellett kérték, hogy az akadémia a felséges asszonynak a magyar 

nemzet iránt tanusitott szeretetének emlékét megörökitendő, Ludovikának neveztessék.”

(1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról)



T ö rT é n e T i  h áT T é r
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Az 1808. évi VII. törvénycikkben 
is hivatkozott „bőkezű” ki-

rályné, akiről a Magyar Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémia 
a nevét kapta,  nem volt más, 
mint I. Ferenc császár harma-
dik felesége Habsburg Estei 
Mária Ludovika Beatrix, aki 
ötvenezer forintos koroná-
zási ajándékát ajánlotta fel az 
intézmény felállítására. Ez ma 
200-250 millió forintos ösz-
szegnek felelne meg.

A magyar nyelvű katonai tisztkép-
zés létrehozása egységbe kovácsolta 
az egész nemzetet. Példátlan méretű 
közadakozás kezdődött, amelynek eredményeként több 
mint négyszer annyi felajánlás érkezett, mint amennyi a 
tudományos akadémia megvalósítására. Összesen 995 100 
forint gyűlt össze, amely ma kb. 4 milliárd forintnak felel 
meg. A 237 adományozó nevét törvénybe foglalták. Nem-
csak magánszemélyek, hanem az egyházi közösségek és a 
vármegyék is összefogtak a Ludovika megépítésére. Erről a 
nemes gesztusról az épület udvarán található címersorozat 
is megemlékezik. József nádor 1830-ban tette le az épület 
alapkövét.  Az építkezést Pollack Mihály klasszicista tervei 
alapján kezdték el és 1836-ban fejezték be.

A tisztképzés azonban nem indulhatott el, mivel a császári 
kormányzatnak és az udvari haditanácsnak mindig sikerült 
akadályt gördítenie a Ludoviceum működésének megkez-
dése elé. Az épület éveken keresztül üresen állt. 1838-ban a 
nagy pesti árvíz után árvízkárosultakat szállásoltak el ben-
ne, és ide menekítették a Nemzeti Múzeum nagy értékű 
gyűjteményét is.

A katonai oktatás megszervezését végül az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc idején kezdték meg a Ludovikán. 

A Magyar Hadi Főtanoda megnyitására 1849. január 7-én 
ünnepélyes keretek között került sor, de működését a 

Pest-Budát megszálló osztrák katonai hatóságok tíz 
nappal később betiltották, felszerelését lefoglalták, az 

épületet pedig katonai kórházzá alakították át.

1867-ben az osztrák–magyar kiegyezés tette lehe-
tővé a véderőtörvény alapján felállítandó Magyar 
Királyi Honvédség tisztjeinek képzését. A Ludo-
vika Akadémia 1872-ben megkezdte tényleges 
működését, majd néhány év alatt a bécsújhelyi 

Mária Terézia Akadémiával egyenrangú felsőfokú 
tanintézetté vált. Ettől kezdve a mindenkori magyar 

haderő legkiválóbb tisztjei oktatták és nevelték a leen-
dő honvédeket.

Az első világháborút követően a trianoni békediktátum 
tiltásai értelmében a Ludovika Akadémia maradhatott az 
egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség 
keretein belül.

A Ludovika Akadémia két tanulmányi főcsoportra oszlott, 
ezzel szétvált a gyalogos és a műszaki képzés. A magyar 
királyi honvéd Bolyai János Műszaki Akadémia a Hűvös-
völgyben folytatta működését. 1939 októberétől a honvéd 
hivatásos tisztképzés már három helyszínen folyt: az Aka-
démiából kiváló repülőtisztképzés Kassára, a magyar kirá-
lyi honvéd Horthy Miklós (1942-től Horthy István) Repülő 
Akadémiára költözött.

A hagyományok szerint végrehajtott utolsó, látványos had-
nagyavatásra 1943. augusztus 20-án került sor a Ludovika 
Nagyréten. Az intézmény 1945. április 25-én végleg be-
szüntette működését. Ezt követően az épületet évtizedeken 
keresztül az ELTE Természettudományi Karának egyes tan-
székei foglalták el, valamint itt helyezték el a korábban szét-
szórt telephelyeken működő Magyar Természettudományi 
Múzeumot is. Az épület állaga folyamatosan romlott.



a f e l ú j í Tá s  h áT T e r e
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Magyarország Kormánya 2012 májusában döntött a Ludovika történelmi épületegyüttesének felújításáról, valamint 
az Orczy-park megújításáról, hogy méltó, egységes elhelyezést biztosítson a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számá-

ra. Az építkezés felgyorsítása érdekében a Ludovika Campus megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította.
A Ludovika Campus Projekt fejlesztése a Pollack Mihály által tervezett klasszicista főépület rekonstrukciójával vette kezde-
tét, amelyre a Kormány négy és fél milliárd forint költségvetési forrást különített el. A felújítás 2014 tavaszára befejeződött, 
a megújult épületet Orbán Viktor miniszterelnök március 31-én adta át a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Ez az épület 
ad otthont az egyetemi vezetésnek és adminisztrációnak, valamint itt működik a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
is. A hallgatók korszerű előadó- és oktatótermekben tanulhatnak, ugyanakkor megfelelő közösségi tér, papíralapú és digi-
tális könyvtár és büfé is rendelkezésükre áll. Az impozáns helyiségek, mint a Díszterem és a Kápolna, már számos rangos 
rendezvénynek adtak otthont. Az egykori Királyi Ludovika Akadémia épülete régi fényét visszanyerve a történelmi múlt és 
a XXI. századi technológiák találkozási pontjává vált.

Érdekességek
•	 200 km elektromos vezetéket építettek be az épületbe.
•	 A beruházás során átlagosan napi 400 ember dolgozott. Az épület rekonstrukciós munkáira több mint 800 000 munkaórára 

volt szükség.
•	 A Kápolnában található ólomüveghez több mint 4 km ólomsínt használtak fel, és több mint 2000 üvegdarabból rakták össze.
•	 A könyvtárban és a könyvraktárakban több mint 200 000 könyv elhelyezésére van lehetőség. Ehhez több mint 10 000 

folyóméter polcot kellett biztosítani. Ha ezeket egymásra tennénk, ez a torony százszor magasabb lenne a Parlamentnél.  
(A Parlament csúcsmagassága 96 méter.)

•	 Az építés során 32 000 m2 vakolat készült, ez több mint 3 hektár. A festés 50 000 m2-t tesz ki. Ez kb. 5 hektárnyi felületetet 
jelent.

•	 Pollack Mihály 4 813 818 db téglát építtetett be az épületbe. Ez akkoriban a teljes budai téglagyártás éves kapacitása volt.
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H o m l o k z at é s  ő r b ó d é  

ön itt áll

homlokzat

Ha felnézünk a főépület homlokzatára, láthatjuk, hogy annak minden eleme 
a Ludovika eredeti funkcióját szimbolizálja. Az oszlopfők – az épület többi 

eleméhez hasonlóan – klasszicista stílusúak.  Mars istent ábrázolják, aki a római 
mitológiában a harc és a háború védőszentje volt. A csigák végein oroszlánfejek 
és katonasisakok találhatók. Az ablakok ívei fölött ülő puttóalakok is kardot tar-
tanak a kezükben, ami szintén az épület rendeltetését fejezi ki.  
A homlokzati díszek részletei a felújítás során váltak újra láthatóvá. A beruházás 
eredményeképpen a korona visszakerült a timpanonban látható Nagy-Magyar-
ország címerre, az „M. K. Honvéd Ludovika Akadémia” felirat pedig az eredeti 
helyére. A főbejárat fölött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem neve olvasható.

Őrbódé

A korabeli fényképek arról tanúskodnak, hogy régen két műkőből készült 
őrbódé helyezkedett el a főépület két oldalán, ezeknek azonban már 

nyoma sem volt a beruházás kezdetén. Az archív felvételek 
alapján új őrbódék készültek természetes kőből a bejárat 
elé. Ezekben a tervek szerint később állandó díszőrség 
áll majd.
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lUdoVIka alaPÍtÁsI EmlékmŰ 

ön itt áll

Az emlékmű, amely most a főlépcső fordulójában található, valamikor az 
épület homlokzatán helyezkedett el, és az alapkőletétel 100. évfordulójá-

nak tiszteletére állították. A triptichonra emlékeztető dom-
borművű emléktábla középpontjában Mária Ludovika 
királyné mellszobra helyezkedik el. Balról a legkorábbi 
1848-as, jobbról egy 1930-as növendék, illetve hall-
gató puskával tiszteleg a királyné felé. 
1945 után az emléktáblát levették a 
homlokzatról és a díszlépcsőház-
ba került: a Ludovika-mellszob-
rot pedig Kossuth alakját mintá-
zó szoborra cserélték. A felújítás 
során az eredeti állapotot állí-
tották helyre, de a dombormű a 
díszlépcsőházban maradt.
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s z é c H E n y I  d Í s z t E r E m 

ön itt áll

A Ludovika Akadémia eredeti terveiben nem szerepelt díszterem. Kialakítá-
sára 1872-ben, Linzbauer István építész tervei alapján, egy födém kivétele 

révén kerülhetett sor. A mennyezet alatt, körben a falon a magyar uralkodók 
fejszobrai sorakoznak. A felújítás előtt ugyan némelyik hiányzott, de a beruházás 
során végül ezeket is sikerült pótolni. A restaurálás folyamán több réteg festéket 
távolítottak el a szobrokról, így láthatóvá váltak azok részletei, illetve olvasható-
vá váltak az uralkodók nevei is. Az archív fotókon látható volt a terem éke, egy 
óriási csillár, amely szintén hiányzott a felújítás kezdetén. Mint utóbb kiderült, 
évtizedek óta az épület alagsorában kallódott és rendkívül rossz állapotban ta-
láltak rá. Gondos felújítás után ma már azonban újra eredeti fényében ragyog 
a Díszteremben. 6,5 méter magas, 1,7 méter széles, a súlya meghaladja az 500 
kg-ot és több mint 4000 alkatrészből áll össze.

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából 2016. szep-
tember 21-étől Széchenyi Díszteremnek hívják a Ludovika legimpozán-

sabb helyiségét. A Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából két portréval 
tiszteleg az intézmény a Széchenyiek előtt: az egyik Széchényi 
Ferencet ábrázolja (Széchényi Ferenc portréja, Johann Ender, 
1823), aki a Ludovika Akadémia egyik legnagyobb ado-
mányozója volt, a másik Széchenyi Istváné (Gróf Szé-
chenyi István képmása, Barabás Miklós, 1867), aki 
nemcsak a legnagyobb magyar volt, hanem igazi  
közszolga, aki méltó példakép lehet az egyetemi 
polgárok számára is.
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b E l s ő U d Va r  

ön itt áll

Címerek

A magyar tisztképzés első otthonát jelen-
tő Ludovika Akadémia belső udvarán 

állva, a falakon körben Magyarország egyko-
ri vármegyéinek címereit tekinthetjük meg. 
Eredetileg csak azok kerültek fel a falra, akik 
anyagilag is hozzájárultak az építkezéshez. Ké-
sőbb a címerek sora teljessé vált, így ma mind a 
hatvanhárom vármegye jelképe együtt hirdeti: 
a köz adakozott a köz szolgálatában.
Avatott szemnek feltűnhet, hogy hiányzik a 64. 
vármegye, Fiume címere a falról. Ennek az az 
oka, hogy a Ludovika építésekor Fiume még nem 
volt az ország része.

Keresztek

A főépület belső udvarán, a Hősök folyosójának bejárata előtt látható egy, a kö-
vezetbe süllyesztett, vörös márvány emléktábla, előtte pedig három, kereszt 

alakú berakás. A három kereszt három bitófát jelképez; Noszlopy Gáspárnak, Ju-
bál Károlynak és Gasparics Kiliánnak állít emléket, akiket a szabadságharc leve-
rése után, 1853. március 3-án végeztek ki Ferenc József császár elleni merénylet 
megszervezésének vádjával. A három mártírt éveken keresztül az épület alagsorá-
ban tartották fogságban.
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k Á P o l n a
 

ön itt áll

Az egykori katolikus kápolnát először 1883-ban szentelték fel. 
Igazi fénykorát 1918-tól élte, amikor újra felszentelték az 

épületet. Akkor még egy orgona, két nagy gyóntatószék és 
két márvány szenteltvíztartó is a kápolna berendezései 
közé tartozott. 1945-től egészen a rendszerváltásig 
könyvtárnak és bútorraktárnak használták, és gyak-
ran szolgált filmforgatások helyszínéül. Mindezek 
eredményeként eredeti szépsége teljesen megsem-
misült, funkciója elveszett. A kápolnát a főépület 
felújítása során teljes körűen restaurálták, ólom-
üvegét a korabeli képek alapján gyártották újra. Az 
üvegen Szent István és Szent László alakja jelenik 
meg, felső tagozatában pedig az egyetem jelmonda-
ta, „A Haza szolgálatában” olvasható.
A kápolnát 2015 júniusában ökumenikus istentiszte-
leten szentelték fel újra a tábori lelkészi szolgálatok 
vezetői.
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H ő s ö k f o ly o s ó j a 

ön itt áll

A Hősök Csarnoka (mai nevén Hősök Folyosója)  nemes Bartha Lajos altá-
bornagy érdeme, aki  a Ludovika Akadémia I. világháború alatti parancs-

noka volt. A folyosón két főemlékmű és több patinás, fekete márványtábla 
évfolyamonként őrzi annak a 339 ludovikás 
növendéknek a nevét és emlékét, akik a „nagy 
háborúban”, a haza szolgálatában vesztették 
életüket. Később azon évfolyamok hallgatói 
is emléktáblákat kaptak, akik a máso-
dik világháború csatáiban 
estek el.
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m ú z e u m 

ön itt áll

A főépület déli szárnyában időszakos kiállításoknak helyet adó múzeumot 
alakítottak ki. A tárlatok változatos, de többnyire az egyetemhez, a ludovi-

kás hagyományokhoz kötődő témákat dolgoznak fel, mutatnak be. A felújítást 
követően itt állították ki az épület teljességében már nem helyreállítható darab-
jait, például az eredeti ablak- és ajtókereteket, a kápolna festett üvegablakait, 
amelyek a második világháborúban elpusztult ólomüvegeket helyettesítették.
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o r c z y-Pa r k 

ön itt áll

A főépület mögött található az Orczy-park, amely mindig a kerület közkedvelt 
zöldövezete volt. Az átalakítás befejezését követően további zöld területek-

kel nő az eddig 26 hektáron elterülő kert. A parkban épül fel a multifunkcionális 
sportcsarnok, az uszoda, a lőtér és több kültéri sportpálya. Ezekhez csatlako-
zik majd a már meglévő kalandpark. A jelenleg romos állapotban lévő Lovarda 
helyreállítása lehetőséget teremt a lovasképzés újraindítására is. A lakosságot 
felújított játszótér és csónakázótó várja majd. A Ludovika Campus-beruházás 
révén újjászületik az Orczy-park, amely Budapest egyik legnagyobb 
közparkja a város szívében. Józsefvárosban bővülnek a kulturá-
lis-szabadidős lehetőségek, megújul egy hanyatló város-
rész. A nagyközönség számára is nyitott közteret egy 
szoborpark is díszíti majd, amelynek legszebb darabja a 
már jelenleg is itt álló Ludovika császárné emlékmű lesz.
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