A REJTETT HADSEREG IV.

Mérhető minőségi változás a hadsereg szervezésében, fegyverzetben, kiképzésben az 1930-as évek második
felében következett be. Megerősödött a vegyesdandárok összfegyvernemi jellege és növekedett tűzereje is.
A dandárok hadrendjébe ekkor a gyalogezredek mellett egy-egy vadász-, kerékpáros- és műszaki zászlóalj,
egy-egy gránátos- és kisharckocsi század, egy tüzérezred és egy légvédelmi tüzérosztály tartozott. Az évtized
második felében erősödött a gyalogezredek fegyverzete is. 1937-ben ezredenként 27 golyószóróból, 22
géppuskából, hat nehézpuskából, három aknavetőből és két gyalogsági (páncéltörő) ágyúból állt.
A tüzérezredek könnyűágyús és tarackos ütegei mellé fogatolt és gépvontatású 15 cm-es tarackokat
állítottak hadrendbe. A honvédség gyorsan mozgó alakulatait (gyorsfegyvernem) ezidőben kerékpárosok,
huszárok, illetve harckocsizók képezték. A négy huszárezredet – két-két dandárban – a lovashadosztály
fogta össze. A lovasság a vegyesdandárok lovasszázadaival együtt összesen 31 századból állt.

THE “SECRET ARMY” IV.

Substantial quality changes as regards the structure, the arms and training occurred in the second half of the 1930s.
The all-arms feature of the mixed brigades was strengthened and their firepower increased. The order of battle of
each brigade included one rifle, one bicycle and one engineering battalion, one grenade and one tankette company,
one artillery regiment and one anti-aircraft artillery battalion in addition to infantry regiments. The armament of
infantry regiments was also backed up in the second half of the decade. In 1937, each regiment had 27 light
machine guns, 22 machine guns, six anti-tank rifles, three mortars and two infantry (anti-tank) cannon.
Horse-drawn and motorized (towed) 15cm howitzers were put in order of battle to complement the light cannon
and howitzer batteries of artillery regiments. The rapid deployment branch of the army comprised bicycle, hussar
and tank units. Four hussar regiments, organised in two brigades, were subordinated to a cavalry division. The
cavalry, including the cavalry squadrons of the mixed brigades, consisted of 31 squadrons in total.

A budapesti 1. vegyesdandár csapatai nyári kihelyezésen.
A szemlélő elöljárók és a gyakorlatvezetőség tagjai között
balszélen Csáky Károly altábornagy, honvédelmi miniszter,
tőle jobbra nemes bulcsi Janky Kocsárd lovassági tábornok,
a Honvédség főparancsnoka. Piliscsaba, 1925
Troops of the 1st (Budapest) Mixed Brigade at a summer exercise. Among the
inspecting superiors and exercise commanders Minister of Defence, Lieutenant
General Károly Csáky is seen on the left, with Commander-in-Chief, General
of the Cavalry Kocsárd Janky on his right. Piliscsaba, 1925

A budapesti 1. vegyesdandár díszmenete a hadgyakorlat
után. Piliscsaba, 1925 nyara

Parade march of the 1st (Budapest) Mixed Brigade after a military exercise.
Piliscsaba, summer of 1925

Rifle hallway of the 9th Company of the 3/III Infantry Battalion. Above the weapons
rack poems of Gyula Somogyváry and József Rózsás are seen, propagating the glory
of Hungarian soldiers. Székesfehérvár, 1939

Tisztek megbeszélése a budapesti 1. vegyesdandár nyári
kihelyezésén. Piliscsaba, 1925
Briefing of officers at the 1st (Budapest) Mixed Brigade’s summer exercise.
Piliscsaba, 1925

Az 5. gyalogezred egyik kocsizó géppuskás századának körlete. Sopron, 1931–1932

Az 5. gyalogezred egyik kocsizó géppuskás századának körlete. Sopron, 1931–1932

Quarters of a machine-gun company of the 5th Infantry Regiment. Sopron, 1931–1932

Quarters of a machine-gun company of the 5th Infantry Regiment. Sopron, 1931–1932

A honvéd gépkocsizó csoport karpaszományosainak körlete.

Az 5. gyalogezred egyik kocsizó géppuskás százada gyakorlaton.

Quarters of the motorized group’s one-year volunteers. Hajmáskér, 1935

One of the machine-gun companies of the 5th Infantry Regiment at an exercise.

Hajmáskér, 1935

A 3/III. gyalogzászlóalj 9. századának puskafolyosója.
A fegyverállvány fölött a magyar katona dicsőségét hirdető
irodalmi szemelvények láthatók vitéz Somogyváry Gyula
és Rózsás József verseivel. Székesfehérvár, 1939

Sopron környékén, 1932 nyara
Near Sopron, summer of 1932

A Honvédség tábornokai megszemlélnek egy aknavetőkkel végrehajtott bemutató lövészetet. Civilben, balról másodikként Gömbös Gyula miniszterelnök ül. Hajmáskér, 1936 nyara
Generals of the Hungarian Defence Forces inspect a demonstration firing with mortars. Wearing civilian outfit, second from the left sits Prime Minister Gyula Gömbös. Hajmáskér, summer of 1936

A 3/III. gyalogzászlóalj 9. századának „dicsőség-folyosója”
az elhelyezési körletben. A tablók a felvidéki bevonulást
mutatják be. Székesfehérvár, 1939
“Glory hallway” in the quarters of the 9th Company of the 3/III Infantry Battalion.
The tableaus show the marching into Upper Hungary. Székesfehérvár, 1939

Csapatszemle a Vérmezőn. Budapest, 1920-as évek
Troop inspection in Vérmező. Budapest, 1920s

Gömbös Gyula miniszterelnök a Honvédség tábornokaival megszemlél
egy aknavetőkkel végrehajtott bemutató lövészetet. Hajmáskér, 1936 nyara
Prime Minister Gyula Gömbös with the Generals of the Hungarian Defence Forces inspecting a
demonstration firing with mortars. Hajmáskér, summer of 1936

