A REJTETT HADSEREG III.

1927-ben megszűnt a magyar hadsereg közvetlen ellenőrzése, Magyarország számára lehetőség nyílt
haderejének erőteljesebb fejlesztésére. A cél ekkor a fegyvernemi aránytalanságok megszüntetése, a tüzérség,
a páncéljárműves csapat, a híradó- és műszaki csapatok, valamint a légierő technikai fejlesztése, mindezzel
együtt a honvédség létszámának emelése. A három évben meghatározott terv megvalósulását azonban a nagy
gazdasági világválság megakadályozta
1932-ben dolgozták ki a hadsereg perspektivikus fejlesztési tervét, ami az első 4–5 esztendőben azonban
jobbára csak szervezeti változásokat hozott. Technikai, anyagi előrelépésre inkább a 1930-as évek második
felétől, erőteljesebben 1938-tól a Győri Programmal került sor. Az új doktrína ugyanakkor – dacolva a még
mindig fennálló trianoni tilalmakkal – már az általános hadkötelezettséggel számolt. Úgynevezett
„ellenőrzési szemléken” gyorsított kiképzésben részesítették a hadköteles korosztályokat. A honvédség
állandó létszáma a harmincas évek elejére túllépte a 60 000 főt, 1937-ben pedig 37 000 újonc sorköteles
bevonultatásával 85 000-re emelkedett. A kötelező katonai szolgálat ideje előbb 18, később 24 hónap lett. A
hadsereg megerősítésének, minőségi fejlesztésének leghangosabb szószólója honvédelmi miniszterként, majd
miniszterelnökként Gömbös Gyula volt.

Az 1. tábori tüzérosztály menetben a Horthy Miklós úton,
a Kelenföldi pályaudvar felé, Budapest, 1927.

Vitéz Nádor Gyula alezredes, 18/II. gyalogzászlóalj parancsnok

Huszárok lovasgyakorlata terepen, 1920 után

Lieutenant Colonel Gyula Nádor, Commander of the 18/II Infantry Battalion

Hussars’ field exercise, after 1920

I. Ferenc József lovassági laktanya, Budapest

A m. kir. 1. „I. Ferenc József–jászkun” honvéd huszárezred
2. osztályának géppuskás százada, Kecskemét

The 1st Field Artillery Battalion marching along Miklós Horthy Avenue towards
Kelenföld Railway Station, Budapest, 1927

THE “SECRET ARMY” III.

The direct control and supervision over the Hungarian Defence Forces was no longer conducted from 1927,
therefore Hungary had a chance to expand the potentials of its armed forces more dynamically. The major aims
were to balance the disproportionateness between the combat arms, to improve the artillery, the armoured troops,
the communication and engineering troops as well as the air force in technical terms, along with the increase of
headcount. However, the implementation of the three-year plan failed due to the Great Depression.
The long-range development plan of the army was made in 1932, which mostly resulted in structural changes
in the first 4-5 years. Technical and material progress was attained from the second half of the 1930s and more
especially from 1938 by means of the Győr Programme. Despite the prohibitions of the Treaty of Trianon still
in effect, the new doctrine already took compulsory military service into account. The age groups obliged for
compulsory military service were given rapid training. Thus, the permanent headcount of the army had
exceeded 60,000 at the beginning of the 1930s and increased to 85,000 in 1937, after 37,000 recruits had been
drafted into the army. The term of compulsory military service was 18 months first, and then it was extended
to 24 months. The leading advocate of the quality development to establish a more powerful army was
Minister of Defence, then Prime Minister Gyula Gömbös.

Tüzérek gyakorlata 1918 M 8 cm-es tábori ágyúval,1930-as évek

Gyakorlat 1915 M 7,5 cm-es málházott hegyiágyúval, 1932

Artillery exercise with a M1918 8cm field gun, 1930s

Exercise with a M1915 7.5cm packed mountain gun, 1932

Gyakorlati kiképzés 1936 M 37 mm-es páncéltörő
ágyúval, 1941 körül

A 7. tábori tüzérosztály 1/I. lövegszakaszának 7,5
cm-es hegyiágyúja tűzkészültségben. Hajmáskér, 1935

M1936 37mm anti-tank gun at an exercise, around 1941

7.5cm mountain gun of the 7th Field Artillery Battalion’s 1/I gun platoon
in firing position. Hajmáskér, 1935

A m. kir. 2. „Árpád fejedelem” honvéd huszárezred
csoportképe, Cegléd, 1941

Francis Joseph I Cavalry Barracks, Budapest

Soldiers from the Royal Hungarian 2nd “Prince Árpád” Hussar Regiment,

Machine-gun Company of the Royal Hungarian 1st “Francis Joseph I” Hussar
Regiment’s 2nd Battalion, Kecskemét

Cegléd, 1941

Figyelőpont egy tüzérségi lőgyakorlaton. Hajmáskér, 1933

Örkénytábori lovasképzés az 1930-as években

Observation post at an artillery exercise. Hajmáskér, 1933

Cavalry training in Örkénytábor, 1930s

