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Könyvrecenzió 

Savaria katonai története1 

A szombathelyi Aréna utcai malomépület ad otthont a szombathelyi helyőrség 

történeti gyűjteményének. Egyenruhába öltöztetett életnagyságú katonai figurák, 

fegyverek, számos dokumentum, stílszerű katonai környezetében ünnepélyes 

keretek között mutatta be 2010. december 4-én dr. Hende Csaba honvédelmi 

miniszter Jagadics Péter nyugállományú alezredes, volt hallgatónk Savaria ka-

tonai története. című könyvét. A színvonalas feldolgozás a máról szól, de Szom-

bathely katonai történetének régmúltjára is emlékezteti az olvasót. 

A Borostyánút melletti fekvése miatt előbb a rómaiak ló- és kocsiváltó he-

lye, majd katonai tábora. Igazi fejlődését Kr. u. 43-tól követjük, amikor Claudius 

császár colonia rangra emelte. A császár, Tiberius Claudius Caesar Augustus 

Germanicus (Kr. e. 10. augusztus 1. – 54. október 13.) sikeresen irányította a 

birodalmat. A település neve ezidőtől Colonia Claudia Savariensum (savariaiak 

claudiusi kolóniája) lett. Mint római jogú város polgárai, Savaria lakói is a római 

polgárok teljes körű jogait élvezték. Trajanus Marcus Ulpius, az első provinciá-

lis ember, aki Rómában a császári trónra emelkedett, lándzsás légiót alapított az 

itteniekből. Nehéz és fordulatos évszázadok következnek, az inszurrekció, az 

1848-as események, a Monarchia, az első és második világháború vérzivatara, a 

trianoni ország haderőépítésének mozzanatai majd a Szovjet Hadsereg 34 éves 

jelenléte. 

Az 1945-ben új helyzetbe került magyar fegyveres erők átszervezését előbb 

politikai küzdelmek majd a fegyverszüneti és békekötési megállapodások alakí-

tották.2 A Magyar Néphadsereg megszervezése 1945-től, a háborúra felkészülés 

majd a nagyhatalmi erőegyensúly kialakulásának korszaka, a tömeghadsereg 

kiépítése, a kényszerhelyzetből való elszakadás kezdeményezései sorozatos 

szervezési terveket hívtak elő. Az évtizedeken át változó intenzitással folyó át-

alakítások 1948-ban kezdődtek a Pilis hadrenddel, azok utolsó fejezetét a Rubin 

fedőnevű átalakítás zárta le (1986–1987). A szándék arra irányult, hogy a koráb-

bi mechanikus szovjet megoldások követésétől elszakadva, sajátosan magyar 

haderőrendszer alakuljon ki. Az átszervezés, azon túl, hogy a szovje tek rosszal-

lását is magára vonta, jelentős erkölcsi veszteséggel, rendkívüli anyagi terhekkel 

járt. E folyamat alatt 1971-ben létesült új helyőrség Győrött és Szombathelyen. 

1986-1988 között alakulatok szűntek meg, olvadtak össze, személyi állomány, 

fegyverzet és felszerelés vándorolt országszerte – tényleges eredmény nélkül. A 

                                                        
1 Jagadics Péter: Savaria katonai története. Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Buda-

pest.2010.128 oldal. 
2 Osváth Imre (1998) Bástya a béke frontján. A magyar haderő és katonapolitika 1945 -1956. 

Aquila. Lapics Kereskedőház. 
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Rubin feladat befejezését 1988 végén a szombathelyi dandár által elnyert élenjá-

ró cím és a város által átadott csapatzászló jelképezte.  

Az akkori haderő 155 700 főt számlált, az egy szárazföldi hadseregben há-

rom hadtest, fegyvernemi ezredek és szakcsoportok, a honi légvédelmi hadtest 

(benne három repülőezred, helikopterezred) egy légvédelmi és egy rádiótechni-

kai dandár alkotta a Magyar Néphadsereget.3 

1989 után olyan folyamat kezdődött meg, amely során megkezdődött a pol-

gári demokrácia elveinek megfelelő, alkotmányos alapokon felépülő, a parla-

mentnek felelős haderő kialakítása. Ennek során a szombathelyi helyőrséget 

2004-októberében számolták fel, a hivatásos állománytól a parancsnok 2004. 

december 15- én búcsúzott. A Savaria laktanya „fénykorában” 3500 katona telje-

sített szolgálatot. A bezárással egyidejűleg megszűnt a sorállományú katonaság, 

a hivatásosok pedig az ország különböző helyőrségeibe kerültek. Dr. Hankó 

Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára 2006-ban 

közölte, hogy megkezdődik a Savaria Kiképző Központ átalakítása büntetés-

végrehajtási intézménnyé. 

Jagadics Péter aktív katonaként végigélve a szolgálati utat, a sokrétű felada-

tot, két társadalmi rendszer hadseregében volt részvevője az eseményeknek. Így 

az időrendi eseménykövetés, a mindig változó haderőreform céljai, szervezeti 

megoldásai hiteles képet nyújtanak a haderő átalakulásáról. Érinti a közvetlen és 

közvetett környezet befolyását, a Varsói Szerződésből következő változtatáso-

kat, a különböző szervezeti formákat, az alakulatok megnevezését, a 

diszlokációk folyamatát. Az „Erős felindulásból…” de szakszerű nyelvezettel, 

olvasmányosan, érzelmi visszafogottsággal megírtak egy felelős katonatiszt tö r-

téneti visszaemlékezésén túl, tanulságosak is. Szemléletes és örömteli a fegyver-

zet megújítások időszaka, elgondolkodtató a kiképző központok elhelyezése 

körüli eseménysorozat, talán humorosnak is felfoghatóak ezen események, ha 

következményei nem lettek volna kritikával illethetőek. 

Értékesek a laktanyában működött alakulatok működéséről közöltek – a Sa-

varia Kiképző Központ, a 93. páncéltörő tüzérosztály, a 42. Baranya Felderítő 

Zászlóalj, a 2. RÁF (Rádió Felderítő Zászlóalj, az 57. Felderítő- szakanyag javí-

tó és ellátó század, a 73. vegyvédelmi század azt a sokrétűséget jelzik, amelyre a 

helyőrség megfelelő keretet nyújtott. A határvédelem szervezetében a trianoni 

diktátum után létrehozott alakulatok történetét a teljesség igénye nélkül, de fon-

tosságára tekintettel a szombathelyi honvédelemhez tartozóként dolgozza fel a 

Határőrség Szombathelyen fejezet Kemenes Péter tollából. A döntési mechaniz-

musba nyújt betekintést a mellékletekben közölt néhány dokumentum, hogy 

milyen okok, feltételek vezettek egy-egy döntéshez. Képet kapunk arról is, ho-

gyan vettek részt a szombathelyi alakulatok a társadalom mindennapjaiban, ün-

nepeiben. érzékeltetve a haza védelmére kész honvéderők jelenlétét.  A honvéd 

                                                        
3 Endresz Ernő (1997) Az átalakuló Magyar Honvédség (1987-1997). Budapest. 1997. TIT 

Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület.5-6. 
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művelődési rendszer sokoldalú értékteremtését szemlélteti a Szombathelyi Hely-

őrségi Klub – a korlátozott terjedelem miatt - sajnálatosan szűkre szabott bemu-

tatása. 

A kiadást támogatók – Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt., Csizmadia 

Gábor dr., Selectrade Kft., Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

Urbán Lajos nyugállományú altábornagy jó ügyet szolgálva szponzorálták a 

kiadványt. 

A műben nem kis érték a hagyományőrzéssel elérendő felelősség tudatosítá-

sa a katonai jelenlét, a katona, mint hivatás és a haza védelme, mint kötelezett-

ség érzékeltetése. A kötet színvonalas kiállítású, adatai, képei felvillantják a 

múlt immár visszahozhatatlan, de megőrizni érdemes tanulságos évtizedeit. A 

recenzens osztja dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy Előszóban irt gondola-

tait: „Jagadics Péter a megirt korszak részvevőjeként a hivatását élő emberként 

állit, emléket alakulatainak, bajtársainak”. Dr. Hende Csaba honvédelmi mi-

niszter a könyv kapcsán maga is emlékeztetett a szombathelyi helyőrség létreho-

zására és azokra a mai törekvésekre, melyekkel az erős magyar honvédség te-

remtődik meg. A könyv írója, Jagadics Péter nyugállományú alezredes ma is 

katona - a Savaria légió tagjaként a légió legjobb hagyományainak továbbvivője.  
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