A REJTETT HADSEREG II.

A békeévek magyar hadserege az 1920-as években a békeszerződés korlátozásai miatt csak alapfegyvernemekkel rendelkezhetett. Első
hadrendjét 1921-ben alakították ki. Eszerint a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg (1922-től magyar királyi Honvédség) összesen hét
vegyesdandárból állt, a dandárok két gyalogezredből, egy kerékpáros zászlóaljból, egy lovasszázadból, egy tüzérosztályból, egy
híradószázadból és egy autósosztagból. Fegyverzete dandáronként 3053 puska, 420 géppuska, 12 löveg és 10 aknavető. A haderő
fővezérségnek közvetlenül alárendelt alakulatai: négy huszárezred, négy önálló tüzérüteg és három utászzászlóalj.

THE “SECRET ARMY” II.

In the 1920s, the Hungarian army was only allowed to maintain the elementary combat arms, owing to the restrictions of the Treaty of
Trianon. The army’s first order of battle was set up in 1921, according to which the Royal Hungarian National Army (from 1922, Royal
Hungarian Defence Forces) consisted of seven mixed brigades in total. Each brigade consisted of two infantry regiments, one bicycle
battalion, one cavalry squadron, one artillery battalion, one communication company and one motorist squad. Each brigade was armed
with 3,053 rifles, 420 machine guns, 12 cannon and 10 mortars. The following units were directly subordinated to the supreme command
of the armed forces: four hussar regiments, four independent artillery batteries and three sapper battalions.

Az 5/I. gyalogzászlóalj karpaszományos iskolája.

Az 5. gépkocsizó zászlóalj egy századának csoportképe,

One-year volunteer school of the 5/I Infantry Battalion.

A company of the 5th Motorized Battalion,

Sopron, 1927. május 1.
Sopron, 1 May 1927

A nyíregyházi 4. huszárezred árkászszázadának hídverési gyakorlata.
Tiszalök, 1921–1922

Bridging exercise of the Sapper Company of the 4th (Nyíregyháza) Hussar Regiment.
Tiszalök, 1921–1922

1930-as évek
1930s

Géppuskás kiképzés a 2. honvéd gyalogezrednél a Károly király laktanyában.
1907/31 M 8 mm-es Schwarzlose géppuska légvédelmi állványon.
Budapest, 1939

Machine-gun training at the 2nd Infantry Regiment in the King Charles Barracks. M1907/31
8mm Schwarzlose machine-gun mounted on an anti-aircraft tripod.
Budapest, 1939

Híradók gyakorlaton

Híradókatonák könnyű vezetékes hálózatot építenek lakott területen, 1938

Signal troops at an exercise

Signal troops building a wired network in populated area, 1938

