
Az 1/III. gyalogzászlóalj tisztesiskola hallgatói a Mária Terézia laktanyában.
Budapest, Üllői út, 1922

Students of the 1/III Infantry Battalion’s NCO course at the Maria Theresa Barracks.
Budapest, 1922

Kerékpáros század zártrendben,
1920 körül

Bicycle company in close formation,
around 1920

9 cm-es aknavető tüzelőállásban,
1928 körül

9cm mortar in firing position,
around 1928

A vasi gyalogezred átkelése a Tiszán.
Szolnok, 1920. február 25.

The Vas County Infantry Regiment crossing the Tisza River
at Szolnok, 25 February 1920

Telepített R-8 adó-vevő típusgépkocsi belseje, C-1 típusú rejtjelző 
eszközzel, távíró üzemben
The interior of a deployed R-8 transceiver automobile with a C-1 encryption device,ú
in telegraph mode

Telepített R-3 rádió távbeszélő üzemben.
Hajmáskér, 1930-as évek vége

Deployed R-3 radio in telephone mode.
Hajmáskér, end of 1930s

THE “SECRET ARMY” I.

A REJTETT HADSEREG I.
A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései a magyar hadsereg létszámát 35 000, tisztikarét 1750, az altiszti karét 1313 főben határozták meg. 
A hadsereg kiegészítésére csak a toborzást engedélyezték. Maximálták a fegyverzetet és a lőszer mennyiséget. A hadsereg saját hadrendjében 
nem tarthatott páncéljárműveket, repülőgépeket, hadihajókat. A rendelkezések betartását 1927-ig Katonai Ellenőrző Bizottság felügyelte. 
Magyarország a területvédelemhez szükséges nagyobb létszámú fegyveres erőt ezekben az években az úgynevezett „rejtett alakulatokkal”, 
a belügyi illetve a pénzügyi tárcához tartozó vámőrséggel, csendőrséggel, határőrséggel, folyamőrséggel és a rendőrtartalékkal biztosította.

The military provisions of the Treaty of Trianon defined the headcount of the Hungarian armed forces in 35,000. The number of officers 
was limited to 1,750 and that of NCOs was restricted to 1,313. Only recruitment was allowed to supplement the army headcount. Arms 
and the quantity of ammunition were also maximized. The army was not authorized to maintain armoured vehicles, aircraft and warships 
in its order of battle. The Military Inter-Allied Commission of Control supervised whether these provisions had been complied with until 
1927. A higher headcount indispensably important for the defence of Hungary’s territory was ensured by “secret troops”, i.e. the Customs 
Guards, the Gendarmerie, the Border Guards, the River Police and police reserves.


