
ADALÉKOK A GÖMBÖS-KORMÁNY KATONAPOLITIKÁJÁHOZ 

Rózsai Ágnes 

Az első világháború után Magyarország politikai helyzetét a Trianon
ban, 1920. június 4-én megkötött békeszerződés szabályozta.1 Az ellenfor
radalmi rendszer az adott kül- és belpolitikai helyzetben kényszerítve volt a 
béke elfogadására, hiszen tudta, hogy az antant a Tanácsköztársaság leve
réséhez nyújtott segítségért be fogja nyújtani a számlát. Ennek ellenére 
Horthy ék szinte azonnal meghirdették e béke revízióját a kisantant és 
Ausztria rovására. A csendben lefolytatott nacionalista és soviniszta uszí
tástól a különféle kalandos elképzeléseken keresztül.2 A konszolidálódó el
lenforradalmi rendszer politikusai sokféle tervet szőttek a területi elrende
zés megváltoztatására. A francia nagyhatalmi támogatással erősödő kisan
tant heves ellenállása, a gyenge és korszerűtlen ellenforradalmi hadsereg 
nem adott lehetőséget erőszakos — háború útján történő — revízióra. A bé
kés megoldást, amelyre pedig például a csehek részéről lehetőség volt, a 
Bethlen-kormány elutasította. A gyökeres változás a gazdasági világválság 
leküzdése után, a fasizmus nemzetközi méretekben való előretörése idején 
következett be, 1932—1933-tól. 

A gazdasági világválság idején, s annak hatására Európa-szerte — s így 
Magyarországon is — fellendült a munkásmozgalom, azaz megerősödött a 
munkásosztály gazdasági-politikai harca elnyomói ellen. Az uralkodó osztály 
hatalmi pozícióit ebben a szituációban régi eszközökkel megtartani már nem 
tudta, s előtérbe került a szélsőjobboldali pártok szervezkedése, azonkívül 
erősödött a politikai életben mindig szélsőjobboldalon álló hadsereg politikai 
befolyása a polgári közéletre is. Magyarországon a szélsőjobboldali pártokat 
a szervezetlenségük, fejletlenségük, szociális demagógiájuk miatt az uraiko-
dó osztály hatalmi pozíciójának megszilárdítására felhasználni már nem tud
ta, és nem is akarta, ezért elsősorban a hadseregre támaszkodott e tekintet
ben. A katonai és a politikai vezetés összefonódása már Horthy Miklós kor
mányzóvá választásával megkezdődött, de a gazdasági világválság és a 
munkásmozgalom letörése miatt szükséges volt a katonai és polgári politikai 
vezetést még szorosabbá fűzni. Ez Gömbös Gyula 1932. október elsején be
következett miniszterelnöki dezignálásával történt meg; az új kormányfő 
megtartotta az 1929 októberétől betöltött hadügyminiszteri posztot is. Az új 
miniszterelnöki-hadügyminiszteri vezetés azért jelentett tehát fordulópontot 

1 1921 :XXXIII. te. Magyar Törvények Tára, 1921. 50—1185. o. 
2 Ilyen akció volt többek között a Prónai báró által- létrehozott Lajta—Hansági Bánság, 

Franciaország lejáratása volt a célja a hírhedt írank-ügynek stb. 
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a magyar politikai életben, mert a hadsereg rohamos fejlesztése, a munkás
mozgalomnak terrorral való visszaszorítása, a németbarát külpolitikai 
irányvonal erősítése — párhuzamosan Hitler pozíciójának növekedésével Né
metországban — Gömbösnek már korábban is közismert politikai nézetei 
közé tartozott, s megvalósításukat miniszterelnöksége idején akarta végre
hajtani. 

A „szentistváni" Magyarország bűvöltetében élő uralkodó osztálynak a re
vízió, a területgyarapítás volt a külpolitikai cél. Mivel azonban a területgya
rapítást a volt nem magyarlakta országrészekkel is ki akarták terjeszteni, 
világos volt, hogy egy ilyen revíziót nem tudtak békés úton megvalósítani. 
E cél eléréséhez megfelelő erőt képviselő hadseregre volt szükség, amely há
ború esetén akcióba léphet az európai status quo megváltoztatásában érde
kelt hatalmak oldalán. A harmincas évek elején előtérbe került a célhoz ve
zető eszköz, a katonai egyenjogúság elérésének kérdése, mely gyakorlatilag 
egyenlő volt a trianoni békeszerződés katonai klauzuláinak félreállításával. 
A katonai egyenjogúság követelésének előterjesztésére alkalmas fórumként 
kínálkozott a Népszövetség leszerelési konferenciája, amelynek tevékenysé
ge a gazdasági világválság ideje alatt megélénkült. 

Ahhoz azonban, hogy az 1932. február 4-re összehívott leszerelési konfe
rencián a leszerelés, pontosabban a felfegyverkezés kérdésében leginkább 
érdekelt hatalmak (Németország, Ausztria, Magyarország és bizonyos tekin
tetben Olaszország) egységesen tudjanak fellépni a többi hatalommal szem
ben, szükséges volt a katonai követelések összhangba hozása az érdekelt ál
lamok részéről. E cél érdekében 1931. március 26-án Bécsben értekezlet ült 
össze, melyen Schönheinz ezredes német, Keppelmüller tábornok és Vivzo-
rin ezredes az osztrák, Siegler Géza vkszt. (vezérkari szolgálatot teljesítő) 
ezredes pedig a magyar felet képviselte. Ezen az informatív jellegű közös 
eszmecserén a következő határozatot fogadták el a leszerelés kérdésében: 
„Csak olyan szerződést fogadhatunk el, amely a teljes jogegyenlőségen ala
pul." Egyben megegyeztek a követendő taktikában is: vagy valamennyi 
európai állam teljes leszerelése, vagy pedig a meglevő fegyverkezési fok fel
emelése a saját határok biztosítására. Ez utóbbi taktikai elképzelést a Nép
szövetség egységokmányának 8. paragrafusára alapozták, amely minden 
államra nézve elismeri az országhatárok biztosításának jogát.3 Az értekez
let határozata alapján 1931 áprilisában Siegler Géza, a genfi Leszerelési Bi
zottság magyar katonai szakértője, az 1931. évi XII. közgyűlésre elkészítet
te a magyar katonai követelések listáját. Siegler javaslatait bizalmas magán
levél formájáabn Gömbösnek nyújtotta be, s végső célként a teljes ka
tonai szabadság visszanyerését jelölte meg. Siegler javaslatában a magyar 
felfegyverkezést olyan mértékben követeli, ahogy azt a katonai helyzet és 
az ország politikai céljai megkívánják — s ahogy természetesen a pénzügyi 
helyzet megengedi. A minimális katonai követelések között a következőket 
sorolta fel: az általános védkötelezettség bevezetése, a hadianyag-állomány 
minimális kiegészítése, a mozgósítás terén a szabadkéz engedélyezése. Sieg-
ler szerint nem az a lényeges, hogy a többi állam milyen mértékben csök
kenti felfegyverkezettségét, hanem az, hogy a másik állam mozgósított had
serege személyi-felszerelési tekintetben milyen arányban áll a magyar moz
gósított hadsereggel. A levél végén az ezredes megjegyezte, amennyiben a 
minimális célokat nem lehet elérni, a konferencia megbuktatására kell töre-

3 Siegler Géza vkszt. ezredes jelentése az általános leszerelési konferencia tárgyában 1931. 
március 26—28-án Bécsben lefolytatott tárgyalásairól. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiak
ban HL.) VKF—1826—34. Leszerelési konferencia. Gyűjtő. 
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kedni.4 A Siegler által vázolt programpontokat Gömbös továbbította Rô
der Vilmos tábornoknak, a magyar vezérkar főnökének, aki azzal ugyancsak 
egyetértett. Végső soron — némi módosítással — ezek a pontok alkották 
mind a XII. közgyűlésen, mind pedig a leszerelési konferencián előterjesz
tésre került magyar követelések gerincét. Az 1931. szeptember 8-án összeült 
XII. közgyűlés plenáris ülésén két témakör került napirendre: egyfelől a 
gazdasági és pénzügyi krízis, másfelől pedig a leszerelés. A közgyűlés általá
nos vitájában Grandi, olasz külügyminiszter — a leszerelési konferenciát 
megelőzve — felvetette a fegyverkezési fegyverszünet gondolatát. Lord Cecil, 
az angol közvélemény nevében, a légierők kiépítése által teremtett veszélyre 
mutatott rá, s a francia külügyminiszterrel egyetértve kijelentette, hogy az 
angol kormány sem tűrné, ha a leszerelési konferencia február 2-ra kitűzött 
időpontját valamely okból el kellene halasztani. Az általános vita után meg
kezdődött a különféle bizottságok munkája, ahol is a 3. bizottság tevékeny
ségében a magyar kormány erősen érdekelve volt.5 Heves vita csak a kö
vetkező két kérdés körül alakult ki: a háború elejét vevő eszközök hatáso
sabbá tételére létrehozott szerződéstervezetről,6 valamint a fegyverkezések 
terén elérendő egyéves fegyverszünetről. A közgyűlésen a szerződésterve
zetet több állam — köztük Magyarország — vonakodása miatt nem ratifi
kálták; a másik kérdésben pedig a következő kompromisszumos határozatot 
fogadták el: felszólítják az államokat, hogy tartózkodjanak minden olyan 
rendszabálytól, amely a fegyverkezés emelését vonná maga után, s legkésőbb 
1931. november l-ig jelentsék be, hogy hajlandók-e az egyéves fegyverkezési 
fegyverszünetet elfogadni.7 

Az 1932. február 2-án megnyílt leszerelési konferencia előtt a magyar de
legáció — melyet gr. Apponyi Albert vezetett — utasítást kapott a magyar 
kormánytól a követendő álláspontot illetően. A szigorúan titkos irat leszö
gezte, hogy a legfontosabb cél a teljes egyenjogúság elérése, de egyben rá
mutatott arra is, hogy ez miért szükséges: „A delegáció minden tagjának 
tudatában kell lennie annak, hogy állami önállóságunk, állami létünk egye
düli biztosítéka saját védképességünkből áll. Ez adja meg békében a politi
kai kívánságaink alátámasztására szükséges nyomás gyakorlásának lehető
ségét . . . " Az Utasítás a továbbiakban leszögezte, hogy az Előkészítő Bi
zottság által készített lefegyverzési egyezménytervezetet — amely a XII. 
közgyűlés szerződéstervezetével hasonló alapon állott — meg kell támadni, 
mivel nem egyeztethető össze a konferencia érdekeivel; a tulajdonképpeni 
ok az volt, hogy nem számolt a legyőzött államok érdekeivel.8 A leszerelé
si konferencián — az előzetes megállapodások értelmében — ezt az egyez
ménytervezetet a német küldöttség nem fogadta el, ehelyett benyújtott egy 
javaslatot, amelynek alapján minden államban megszűnt volna az általános 

4 Siegler Géza levele Gömbös Gyulához. 1931. április 17. Országos Cevéltár (a továbbiak
ban OL.) Bizalmas politikai iratok 1926—38. 

5 Jelentés a Népszövetség 1931. évi XII. közgyűléséről. HL. VKF—1932. VI.—l. oszt. 104.542. 
6 A szerződéstervezetet az 1930. évi közgyűlés határozata alapján alakult különleges bi

zottság hozta létre. A különleges bizottság katonai albizottsága a Népszövetség tanácsa 
által felvetett hét kérdés megtárgyalása után nyújtotta be a maga elképzeléseit a tanács
nak. A viták témáját a háborús és békefegyverkezés jellege, minősége, különbözősége és 
korlátozhatósága képezte; az egész tárgyalásra rányomta bélyegét a francia hegemónia; a 
magyar memorandumot a fórumok még csak meg sem említették. A katonai albizottság ál
tal hozott határozatokat végül is nem hajtották végre, a közgyűlésen megvitatott szerződés
tervezetet pedig — Japán és Chile tartózkodása miatt — szintén nem ratifikálták. 

(Áttekintés a lefegyverzést előkészítő konferencia katonai albizottságában eddig végzett 
munkáról. HL. VKF—1926—34. Leszerelési konferencia. Gyűjtő.) 

7 HL. VKF—1932. VI.—1. oszt. 105.542. — Magyarország akkor ezt a fegyverszünetet elfogdta 
azzal az indoklással, hogy a trianoni békeszerződés a felfegyverkezést számára tiltja. 

8 Utasítás a magyar delegáció részére az általános lefegyverzési konferencián képvise
lendő álláspontot illetően. HL. VKF—1926—34. Leszerelési konferencia. Gyűjtő. 
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védkötelezettség, eltiltották volna a nehéztüzérséget, a repülőgép-anyahaj ó-
kat és a tengeralattjárókat, az egész légi haderőt, a kémiai fegyvereket, a 
fegyverek és más hadianyagok export-importját,9 s kontergálták volna a 
hadifelszerelést és a hajótípusokat.10 A leszerelt államoknak a némethez ha
sonló irreális követelése miatt a több hónapig húzódó konferencia teljes ku
darccal fenyegetett. Ezért a lord Cecil vezette angol küldöttség 1933 elején 
olyan egyezménytervezetet nyújtott be, mely magába foglalta az elvi jog
egyenlőség lehetőségét. A magyar kormány vérszemet kapva az engedmény
től, most már határozott követelésekkel lépett fel: a szükséges napi állomány 
70 000 főre való kiegészítése, 10 hónapos szolgálati idő, a béke hadianyag 
korszerűsítése és kiegészítése, a katonai repülés engedélyezése, s mindenféle 
ellenőrzés megszüntetése.11 Ez és az ehhez hasonló követelések azonban nem 
alkothatták a vita tárgyát, Németország fél évvel Hitler hatalomra kerülése 
után kivonult a konferenciáról, a magyar kormány pedig a nemzetközi hely
zet megváltozása következtében már nem egyedül ettől a fórumtól várta a 
probléma megoldását. A genfi leszerelési konferencia végül is másfél évi 
meddő munka után a teljes érdektelenségbe fulladt, s a magyar hadügyi ve
zetés a hadsereg fejlesztését attól függetlenül, olasz és német segítséggel 
megkezdte. 

A magyar hadsereg fejlesztésének első lépése a toborzás helyébe beveze
tett sorozás volt — az akkori katonai kifejezés szerint kényszertoborzás —, 
vagyis az önkéntes, hat-tizenkét évig tartó szolgálati idővel rendelkező zsol
doshadsereget fokozatosan kötelező behíváson alapuló véderővé fejlesztet
ték. Az 1927/28. évi koronatanács határozata nyomán 1929 őszétől a Honvé
delmi Minisztérium elrendelte az általános védkötelezettség fokozatos beve
zetését.12 Ez azt jelentette, hogy a behívottak összeírását nem a katonai nyil
vántartó hatóságok végzik el, hanem a régi véderő törvényhez hasonlóan a 
polgári közigazgatási hatóságok, a születési anyakönyvekből kiindulva. Az 
általános véderőkötelezettség fokozatos bevezetése az 1932—1933-as szerve
zési évben fejeződött be az 1932. július 1-én kelt 109.793/eln. l/a. 1932. sz 
rendelet irányelvei alapján. A hivatkozott rendelet értelmében az általános 
védkötelezettségen alapuló kerethadsereg 18 havi tényleges szolgálati köte
lezettségen épült fel, évi egyszeri bevonulással és azzal a kedvezménnyel, 
hogy a legénység zömét 12 hónapi szolgálat után külön utasítással szabad
ságolják.13 Az úgynevezett kényszertoborzással a magyar hadsereg személyi 
állománya az 1933 júliusi állományzárlat kimutatása szerint 5694 fő tiszt és 
altiszt, 37 517 fő legénység volt,14 ez a létszám az ez év októberében bevo-
nultakkal együtt 64 599 főre ugrott fel.15 Ez közel kétszerese volt a béke
szerződésben engedélyezett létszámnak. 

A magyar vezérkar és a hadügyminiszter a hadsereg személyi állományá
nak megszervezése szempontjából olyan kerethadsereg létrehozására töre
kedett, amely biztosítja a katonai szolgálatra kötelezettek kiképzését. A had
sereg szervezeti elgondolása a következő volt: az általános védkötelezettség 

y Ennél a kitételnél a német javaslat megjegyezte, hogy az export-import betiltásánál 
kivételt képeznének azok az államok, amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy a szük
séges hadianyagot „ . . . előállítsák, biztosítani kell a lehetőséget, hogy a szükséges mennyi
séget küllőidről szerezhessék b e . . ." (Budapesti Hírlap, 1932. február 19.) 

10 Uo. 
11 Kormányutasítás a genfi magyar leszerelési delegáció állásfoglalását illetőleg az an

gol egyezménytervezettel szemben. 1933. március 30. HL. VKF—1926—34. Leszerelési konfe
rencia. Gyűjtő. 

12 OL. MT. jkv. 1934. március 9. A honvédelmi miniszter beterjesztése. 
13 HL. VKF—1932. VI.—3. oszt. 136.538 és HL. VKF—1933. VI.—1. oszt. 105.307. 
1* HL. VKF—1933. VI.—1. oszt. 105.428. 
15 HL. VKF—1933. V I — 1 . oszt. 105.601. 
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bevezetése, a tisztikar 10 000, a továbbszolgáló altiszti kar 20 000 főre való 
fejlesztése: a meglevő hadsereg 25 000 sorkatonáján kívül évente mintegy 
50 000 újonc behívása, 18 havi szolgálati idő, a védkötelezettség idejének 
18 és 50 év közötti megállapítása, a 18—20 év közötti férfiak premilitáris ki
képzése,16 a 23—34 év közötti férfiaknál mint rendelkezési és tartalék állo
mánynak 3 és fél havi postmilitáris utóképzése 10 000-es napi fővel; ez tehát 
összesen 115 000 fős kerethadsereget jelentett, amelyben benne szerepel a 
honvédség, a légierő, a határőrséggé átszervezett vámőrség és a folyamőr
ségből megszervezett flotilla. Az elképzelés szerint a csendőrség, rendőrség 
és a pénzügyőrség külön testület maradna. A magyar hadsereg békehad
rendje 7 béke hadosztályból állana, amely 1936-ra 14 hadosztállyá fejleszte
nének, de a maximális méretű kivonuló hadseregnek (amely támadó hábo
rúra is alkalmas) 21 hadosztályból kell állnia, ezt a 30-as évek végére akar
ták elérni.17 A hadsereg személyi állományának fokozatos fejlesztése terén 
1935. november 1-én következő volt a helyzet: noha a véderőkötelezettséget 
nyíltan nem vezették be, a hadsereg kiegészítése behívás és nem toborzás 
útján történt; a béke állomány 7000 tiszt és tisztviselőből, 10 000 altiszt és 
tisztesből, valamint 55 000 fő legénységből állt.18 Ezek az adatok azt mutat
ják, hogy a magyar kerethadsereg kiépítése a személyi állomány tekinteté
ben — főként pénzügyi okokból — nem valósult meg olyan mértékben, 
ahogy azt a vezérkar elképzelte. 

A trianoni békeszerződés kijátszása céljából a magyar haderő egy része 
személyileg és pénzügyileg más minisztériumok felügyelete alá volt rendel
ve. A VKF 1. osztálya 1933-ban táblázatot fektetett fel a rejtett honvédségi 
alakulatokról, amelyek névlegesen a közbiztonság fenntartására szolgáltak. 

E dokumentum szerint 1933-ban Magyarországon mintegy 30 000 főből 
álló rejtett katonai alakulat működött,19 nem beszélve a post- és premilitáris 
kiképzésben résztvettek számáról. 

A hadseregben és a különféle rejtett alakulatoknál végrehajtott kiképzé
sen kívül a Honvédelmi Minisztérium — éppen a katonai előképzés érdeké
ben — rendkívül nagy figyelmet fordított az ifjúságnak harci szellemben 
való nevelésére. A gazdasági világválság éveiben azonban egyre sűrűbben 
fordult elő, hogy politikai gyűléseken, tüntetéseken leventeköteles-korú fia
talok vettek részt. Ennek megakadályozására a Belügyminisztérium 1932-
ben körrendeletet adott ki, mely kategorikusan megtiltotta és megtorló 
szankciókat helyezett kilátásba azoknak a 12—21 év közötti fiataloknak, akik 
olyan politikai mozgalmakban vesznek részt, „amely ártalmára lehet a le
vente egységes szellemének."20 A rendelet éle ebben az időben még a balol-
dalmi mozgalmak ellen irányult, a későbbiekben már a cserkész- és levente
csapatoknál folytatott premilitáris jellegű katonai kiképzést a kaszás-, nyi
las- és egyéb keresztes mozgalmak agitáció j a is veszélyeztette. Főként a Fes-
tetich-féle Nemzeti Szocialista Párt folytatott ilyen jellegű propagandát; 
Enyingen pl. a 18—24 év közötti korosztályból toborzott rohamosztagosokat 
a gróf,21 de Pápán is a kisiparos és földműves fiatalok közül szerzett híve
ket és rohamosztagosokat magának,22 annak ellenére, hogy a hatóságok több 

16 Magyarország helyzete a leszerelés k é r d é s é n e k szempont jából . HL. VKF—1926—34. Le
szerelési konferenc ia . Gyűj tő és HL. VKF—1932. 6/T. 

17 HL. VKF—1935. Hr . VI.—1. oszt. 9087. 
18 HL. VKF—1935. Hr. VI.—1. oszt. 9205 
19 HL. VKF—1933. 1. oszt. Számnélkül i . 
20 OL. BM. V n . res . 1932 — 7 — 5456. 
21 OL. BM. V n . res . 1934 — 7 — 2004/szn. 
22 OL. BM. VII. res. 1934 — 7 — 2004/2838. 
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ízben is figyelmeztették emiatt.23 A postmilitáris katonai kiképzés polgári jel
legű lövészegyletekben folyt — a különféle egyesületek rivalizálása miatt ke
vés sikerrel. Több ilyen nagy testület működött, miután a Belügyminiszté
rium 1930-ban rendeletet adott ki a céllövő sport érdekében megalakítandó 
polgári lövészegyletek létrehozásáról.24 A rendelet alapján 1935-ig mintegy 
kétezer lövész egyesületet hoztak létre,25 azonban a két legnagyobb, a 
MOVE lövészegyesülete és a Polgári Lövészegylet között a tagtoborzás, a 
kiképzés minősége és más kérdés tekintetében éles harc dúlt, amely a tény
leges munkát veszélyeztette. A rivalizálásnak végül egy hadügyminisztéri
umi titkos rendelet vetett véget, amely kimondotta, hogy „Honvédelmi 
szempontból. . . teljesen mellékes, hogy a lövész-kiképzés milyen egyesület
ben történik . . . Csupán a postmilitáris kiképzés tényleges végrehajtása bír 
fontossággal."26 

A magyar hadsereg hadianyag-ellátását a trianoni békeszerződés rendel
kezései bizonyos mértékben korlátozták, főként abban a tekintetben, ' hogy 
Magyarországon csak egy állami üzemben volt szabad hadianyagot termelni. 
A hadiipar fejlesztésének ezt a korlátját a magyar hadügyi vezetés már a 
húszas évek elején megkerülte oly módon, hogy létrehozta a Hadianyag
gyártási Vezérigazgatóságot, amely a fegyverzetet és más szükséges anya
got öt hadianyaggyártó üzemben állíttatta elő. Ezt az igen szigorú antant 
katonai ellenőrzés felé úgy jelentette, hogy a békeszerződésben engedélye
zett egy hadiüzem 4 teleppel működik. Az itt gyártott hadianyag alapjában 
véve fedezte a szükségleteket, s ezt rejtve tárolni is tudták. A probléma ott 
jelentkezett, hogy gyorsan fejlődő haditechnika következtében a megtermelt 
hadianyag már a gyárból való kikerülésének pillanatában elavult volt, s a 
legtöbbször korszerűtlen tárolás következtében nagy része használhatatlan
ná vált. Az 1927-es esztendő ezen a téren kettős tekintetben változást hozott. 
Az 1927. március 31-én megszűnt antant katonai ellenőrzés helyébe lépő la
zább népszövetségi ellenőrzés nagyobb lehetőségeket adott a magyar hadi
ipar felfejlesztésére. Másfelől az 1927-ben, Rómában aláírt olasz—magyar ba
rátsági szerződést megelőző tárgyalások „ . . . éppen azt célozták, hogy Olasz
ország vállalja el a magyar hadsereg felfegyverzését és a szükséges katonai 
szakkáderek kiképzését."27 Mindettől függetlenül a hazai hadianyaggyártás 
és az import nem volt képes ellátni a magyar hadsereget oly mértékben, 
ahogy azt a katonai vezetés elképzelte, ennek legnagyobb akadálya az anya
gi lehetőségek hiánya volt. 1935-ben a magyar hadsereg (maximális méretű 
kivonuló hadsereget számítva) hadianyag igénye a következő volt : 420 000 

23 OL. BM. VII. res. 1935 — 7 — 3095/4070. A Hitler-aezisim erősödése, az oszták belpolitikai 
élet fasizálódása, a magyar munkásmozgalomnak terrorral való visszaszorítása 1934 folyamán 
megerősítette a nemzeti szocialista színezetű pártokat. Az erősödés nemcsak számszerű gya
rapodásban jelentkezett, hanem abban a tényben is, hogy ezek a csoportosulások katonai 
rohamosztagokat igyekeztek létrehozni, megfelelő kiképzéssel, s ehhez főként a közép- és 
főiskolai ifjúság körében toboroztak embereket. Tették ezt annak ellenére, hogy a belügymi
niszter rendeletet adott ki a katonai jellegű alakulatok betiltásáról, s ismételten figyelmez
tették a csendőrhatóságokat a katonai egyenruha viselését tiltó BM 115.000/1932. sz. rendelet 
betartására. Ez utóbbinak betartattatására egy spr kompromisszum született, végül is bizo
nyos okok miatt engedélyezték a formaruha viselését: „Tekintettel azonban arra, hogy a 
fenti párt tagjaival szemben gyakorolt szigor túlfokozása már csak azért sem lehetett volna 
célszerű. . . mert ennek eredményeképpen beálló visszahatás esetleg a még veszélyesebb bal
oldali világnézet ölébe hajtotta volna ezeke t . . . az embereket, már hónapokkal ezelőtt oly 
rendelkezést adtam ki, hogy zöld ing csak abban az esetben tekinthető egyenruhának, ha 
vállszíjjal együtt viselik, továbbá katonai zárt rendben, avagy tömeges tüntető célzattal je
lennek meg a párttagok, nyilvános helyen benne." (OL. BM. VII. res. 1936 — 6 — 2503/13.062). 
A nyilasok szervezkedésére vonatkozóan lásd még: OL. BM. VII. res. 7 tétel iratai 1932—1936. 

24 3300/1930. BM. rendelet. Magyar Kendeletek Tára, 1930. 
25 OL. BM. VII. res. 9500/1935. 
26 HL. VKF—1935. VI. 1. oszt. 105.512. 
27 Nándori Pál: A hirtenbergi fegyverszállítás. Hadtörténelmi Közlemények, (a továbbiak

ban HK.) 1968/4. sz. 641. O. 
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puska, 6500 golyószóró, 5000 géppuska, 600 nehézgéppuska, 450 gyalogsági 
ágyú, 284 gyalogsági aknavető, 1036 könnyűlöveg, 408 közepes löveg, 100 kö
zepes aknavető, 4 nehéz aknavető, 18 nehézlöveg, 300 légvédelmi löveg, 100 
kis harckocsi, 200 könnyű harckocsi, 50 páncélgépkocsi, 4 páncélvonat, 524 
felderítő, vadász és bombázó repülőgép.28 Ezzel szemben ennek az igényelt 
hadianyagnak még a töredékét sem volt képes megtermelni az a 13 nagy ha
diipari telep, amely 1936-ban Magyarországon működött, de amelyek közül a 
törvénnyel ellentétben csak a Diósgyőri Vas- és Acélgyár, valamint a Győri 
Vagongyár volt állami kezelésben, a többi nagyüzemnél csak kismértékű 
volt az állami érdekeltség.29 Ezek a hadiüzemek csak a szárazföldi hadsereg 
és a folyami flottilla igényét voltak képesek minimális mértékben kielégíteni, 
a korszerű haditechnika által megkövetelt fegyvereket, mint a páncélos jár
művek és a légierő fegyverzetét, előállítani nem tudtak; egyedül a székes
fehérvári telepen folyt repülőbombák előállítása, kezdetleges körülmények 
között és minimális mennyiségben. 

A magyar hadsereg ellátásának másik eszköze a külföldről beszerzett ha
dianyag volt, noha a békeszerződés ezt is megtiltotta — akárcsak a magán
kézben levő üzemekben való haditermelést — Magyarországnak.30 Az ex
port-import terén elsősorban Olaszország jöhetett számításba, miután a két 
állam kapcsolata az 1927-ben megkötött olasz—magyar barátsági szerződés
sel megjavult. Különösen megélénkült a két állam, s ezen belül a két vezér
kar kapcsolata Gömbös dezignálása után. A javuló kapcsolatot bizonyította 
az 1932. november 26-án Rómában összeült olasz—magyar fegyverzeti bi
zottság, s a tárgyalások eredményeként a magyar fél katonai szabadalmakat, 
új kísérleti lőszereket, fegyvereket, hadászati anyagot kapott.31 A következő 
évben összeült a lőszerügyi albizottság, amely a két ország bizonyos tüzér
ségi lövedékeit egységesítette.32 Annak ellenére, hogy a két állam hadigaz
dasági kapcsolata igen szoros volt, a két ország nem kötött katonai egyez
ményt, ezt főként Olaszország ellenezte, miután egy ilyen nyilvánvalóan há
borús célzattal megkötött katonai szerződés Olaszországot külpolitikai elszi
getelődéssel fenyegette volna. A magyar katonai szakértők viszont az elmér
gesedett olasz—jugoszláv viszony miatt nem vettek volna szívesen egy ilyen 
szerződést. Ez ugyanis kötelezte volna Magyarországot egy esetleges olasz— 
jugoszláv háború esetén közbelépésre olyan körülmények között, amelyben 
számolni lehetett a két másik kisantant tagállam fellépésével is. 

A magyar katonai vezetés tisztában volt azzal, hogy a magyar hadsereg 
nem képes sikerrel felvenni a harcot még egy helyi jellegű háborúban sem. 
Ugyanakkor azzal számoltak, hogy egy esetleg bekövetkező közép-európai 
háborúba Magyarország még akkor is belesodródna, ha felkészültsége 
miatt semleges akarna maradni. A belesodródást Magyarország földrajzi 
helyzete és az 1932-től hivatalosan is revíziós magatartás vonná maga után; 
ez volt a vezérkar véleménye. Másfelől viszont éppen revíziós álláspontjá
ból következőleg a kisantant államokkal szembeni területi igények kielégíté
se érdekében az uralkodó osztálynak szüksége is volt háborúra. 1933-ban 
már nyilvánvaló volt a leszerelési konferencia csődje, s az is, hogy a triano
ni békeszerződés lényeges revideálását nemzetközi fórumon, békés tárgya
lások útján elérni nem lehet. A magyar katonai vezetés tudatában volt an
nak, hogy a politikai végcél elérése, ,,. . . a Kárpátok határolta földrajzi egy
ség csorbítatlan birtoklása . . . " „ . . . csakis egy oly általános európai háború 

28 Állásfoglalás a magyar—osztrák—bolgár fegyverkezési kérdésse l kapcso la tban . HL. Hr. 
VI—1. osztí 1935—9087. 

29 HL. HM—1936. 1. a. oszt. 3714. 
"30 i 9 2 1 : X X x m . tc . V. rész . 104., 115., 118. c ikk. 
31 HL. VKF—1932. VI.—1. oszt. 105.499. 
32 HL. VKF—1933. VI.l—. oszt. 105.416. 
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eredményeként érhetjük valaha is el, mely háború a kisantant államait szét
zúzza és az azokat támogató hatalmakat a befejezett tények elfogadására 
kényszeríti." Ezek a megállapítások az 1933-as katonai Emlékiratban olvas
hatók, amely azt is leszögezte, hogy „ . . . jelenleg Csonka-Magyarország ép
pen ellenkezőleg abban a helyzetben van, hogy nagyon kedvezőtlen katonai 
politikai helyzetéből, hadereje teljes felkészületlenségéből és válságos gaz
dasági és pénzügyi helyzetéből kifolyólag háborút viselni egyáltalán képte
len." A vezérkarnak tehát meg kellett határoznia azokat a feltételeket, ame
lyek között Magyarország háborút viselhet. Ennek elsősorban pénzügyi elő
feltételei voltak, de ettől eltekintve a megoldásra két lehetőség mutatkozott: 
egyfelől külpolitikai téren a lehetséges ellenfeleket kellett egymástól elvá
lasztani — s a kisantant felbomlasztására irányuló törekvés kezdettől a ma
gyar külpolitika alapelemei közé tartozott —, másfelől viszont a hadsereget 
kellett a lehető legsürgősebben támadó háború megvívására alkalmassá ten
ni.33 Ezt szolgálta a többi között 1933 folyamán a gépjármű állomány és a 
statisztikai felmérés, amelyből kiderült, hogy 1931. december 31-től 1933. 
július végéig a Magyarországon forgalomban levő gépjárművek száma 1322 
darabbal csökkent.34 Elkészült a közutakról való megbízható felmérés. Fel
merült új utak építésének terve is, természetesen hadműveleti szempontból 
fontos helyen és megfelelő teherbírással.35 Elsősorban a Budapest—Szeged 
műút építése került előtérbe, mivel az adott időszakban a magyar revíziós 
politika elsősorban Jugoszlávia ellen irányult. Az építkezést azonban nem 
kezdték meg, mert a munkabéreket még lejjebb akarták szorítani.36 Ebben 
az esztendőben a légierő 2000 puskával és 126, Németországból importált 
gépfegyverrel rendelkezett, az ún. őralakulatoknak pedig 9000 puskája és 
120 gépfegyvere volt,37 ami közvetve az említett alakulatok létszámának nö
velését mutatja. 

1934 folyamán a vezérkar folytatta a katonai felkészülést, annak ellenére, 
hogy Magyarországnak a békeszerződés revideálásáért folytatott külpoliti
kája mögött nem volt megfelelő katonai potenciál és „ . . . az ország jelenlegi 
revíziós külpolitikája nincs arányban .. . azzal a támogatással, amit számára 
szövetségesei a valóságban nyújtanak." Ez a tény megmutatkozott abban, 
hogy az 1934 márciusában megkötött római hármas egyezmény nem tartal
mazott katonai megállapodást, de abban is, hogy Németországgal semmiféle 
katonai vagy politikai szerződése nem volt a magyar államnak, és a kapcso
lat alapja csak egy féllegális katonai együttműködés volt. A hadügyi veze
tés a fő cél megvalósítása érdekében továbbra is megmaradt az 1933-as Em
lékirat kapcsán vázolt kettős úton : a haderő maximális felfejlesztése és a po
tenciális ellenfelek megosztása. A vezérkar tisztában volt a békés úton meg
kísérelt revízió képtelen voltával: „Magyarország területi integritásának tel
jes visszaállítását csak egy oly általános európai háború eredményekép
pen éri el, amely jelenlegi ellenfeleit és azok szövetségeseit annyira letöri, 
hogy azok követeléseink elfogadására kényszerülnek . . . A békés úton meg
kísérelt revízió kihatásai a mai politikai helyzet mellett igen csekélyek..." 
Vagyis „ .. . részünkre a hadviselés szükségessége kifejezetten fennáll." Ilyen 
katonai törekvések mellett a magyar hadsereg felkészültsége a nullával volt 
egyenlő. Felszerelés és személyi ellátottság tekintetében 1934-beh szinte csak 
negatívum sorolható fel: a légvédelmi ütegek tüzérségi anyaghiány miatt 

33 HL. VKF—1933. Hr. VI.—1. oszt. 9150. 
34 HL. VKF—1933. VI.—1. oszt. 105.623. 
35 HL. VKF—1933. VI.—3. oszt. 136.127. 
36 Az 1931—36. évi országgyűlés 162. ülése. Peyer Károly in terpel lációja 1933. márc ius 22.. 

Képviselőházi Napló . 
37 HL. VKF—1933. VI—3. oszt. 136.887. 
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kevéssé alkalmazhatók, a légvédelmi géppuskás századok anyaghiány miatt 
csak szükségszerűen alkalmazhatók, a légvédelmi figy elő-jelentő-riasztó 
szolgálat működésképtelen, a 3 őrnaszád menetképtelen, a haderő részére 
1935. j anuár elsejéig rendelkezésre álló lőszer a gyalogságnál mindössze öt 
közepes, a tüzérségnél két közepes, a légvédelemi tüzérségnél pedig egy 
könnyű csatanap szükségletét fedezik. E negatívumokból a vezérkar meg
állapította, hogy „ . . . jelenlegi felkészültségünk mellett a kisentente szövet
séggel, vagy annak csak egy ál lamával is, a küzdelmet a sikerre való ki látá
sai egyedül felvenni nem tudjuk." A hadügyi vezetés mérlegelése szerint a 
meglevő erőforrások maximális felhasználásával 21 gyaloghadosztályt, 3 
gyors hadosztályt és 48—50 repülőszázadot lehet felállítani. Ezt a haderőt a 
magyar vezérkar még csak védelmi célokra kívánta felállítani. Ezzel szem
ben az esetleges háború mérlegelésénél a vezérkar mindig egy offenzív cél
zatú, agresszív, területszerző háború lehetőségét tar to t ta szem előtt. Arra 
az eshetőségre, hogy ha a kisantant preventív háborút folytatna Magyaror
szág ellen, a vezérkar azt az álláspontot vallotta, hogy „A haderő zömét eb
ben az esetben is Csehszlovákia ellen kell támadólag alkalmazni, míg a 
másik két szomszéddal szemben halogató védelmet kell végrehajtani."3 8 A 
vezérkar elképzelése élesen rámuta t annak kalandor jellegére: noha maga 
is elismerte, hogy a magyar hadsereg adott ál lapotában még az ország ha
tá ra inak megvédésére sem képes, mégis a támadó célzatú katonai politikát 
ta r to t ta szem előtt, és ennek érdekében tervezett. 1934 folyamán az olasz ha
diipar 25 000 Manlicher-fegyvert és 30 db 8 centiméteres tábori ágyút adott 
el a hadseregnek ,39 

A szárazföldi haderő fejlődése a következő évben sem volt számottevő 
annak ellenére, hogy a vezérkar és politikai céljai a továbbiakban sem vál
toztak. Az 1935. évi katonai Emlékirat ismét csak azt szögezhette le, hogy 
Magyarország sem 1936. április l-ig, sem pedig az azt követő közeljövőben 
nincs abban a helyzetben, hogy háborút viseljen. 1936-ban a magyar hadse
reg m á r 14 hadosztállyal rendelkezett , ez azonban még mindig kevés volt, 
hiszen ebben az időben már Jugoszlávia, Csehszlovákia és Románia együttes 
szárazföldi ereje hétszerese volt a magyar hadseregének. Az 1936/37-es év
ben a mozgósítható magyar haderő a következő okok miat t volt továbbra is 
ütőképtelen: legkedvezőbb esetben is mindössze öt közepes csatanapra ele
gendő lőszerrel rendelkezett ; a belföldi ipar az első háborús hónapokban 
megfelelő mennyiséget nem tudot t volna gyár tani ; a légvédelmi alakulatok 
működése a kiképzett legénység és a légvédelmi figyelő-jelentő-riasztó szol
gálat h iánya miat t működésképtelen volt, ezzel a mozgósítás és a vasúti fel
vonulás lehetetlen volt; a szükséges hátasló állomány 55%-a hiányzott ; a ve
gyi háború ellen felszerelési hiányosságok miat t védképtelen volt; a rádió 
szükséglet a minimális igényt sem fedezte; 14 gépkocsi-osztag hiánya a moz-
gósíthadó haderő működését korlátozta; a nyersanyagkészletek nem fedez
ték a szükségleteket; s miután a hazai ipar képtelen volt a megfelelő meny-
nyiséget legyártani és a külföldi szállítás nem volt megszervezve, a magyar 
hadsereg hadianyag-ellátottsága háború esetén teljesen megbénult volna/ '0 

1936-ban a magyar vezérkar Olaszországgal 93 millós hadianyag-szállí
tásra kötött szerződést/*1 s még ez év nyarán újabb 120 millió lírás szerző
dést kötött Mussolinival. Ezt a kölcsönt Par iani al tábornagy, hadügyminisz
teri ál lamtitkár, már olyan biztosítékokhoz kötötte, hogy az Olaszország ál-

38 HL. VKF—1935. Hr . VI.—1. oszt. 9010. 
39 OL. K ü m . res . pol . 1934—23—682. 
40 HL. VKF—1935. Hr. VI—1. oszt. 9205. 
41 Csima János: Adalékok a horthysta vezérkarnak az ellenforradalmi rendszer háborús 
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tal szállított fegyvereket semmiképpen sem fordítják ellenük.42 Ebben az 
időben már az olasz szövetséges is vásárolt magyar hadianyagot. A csepeli 
Weiss Manfréd Művek 1936 folyamán egymillió géppuska élestöltényt szál
lított ki.43 

Az előbbiekben láthattuk, hogy a magyar hadügyi vezetés igényei és a 
hadsereg fegyverzeti és személyi állománya között igen nagyok a különbsé
gek. Ennek oka elsősorban és főként anyagi nehézségekben rejlett. Emellett 
bizonyos mértékig a látszat fenntartására is ügyelni kellett. Ennek ellenére 
a rejtett honvédelmi alakulatok fenntartására és fejlesztésére fordított ösz-
szegeket az illetékes minisztérium költségvetésében szerepeltették. A ma
gyar kormány a különböző nemzetközi fórumokon a honvédelmi költségve
tés legális emeléséért harcolt és kimutatta, hogy a kisantant államok (az 
1931—32-es évek adatait véve alapul) összköltségvetésének mintegy 25,3%-át 
fordította a honvédelem céljaira. A magyar kormány ezzel szemben a 32%-
os legális arányszámért harcolt, ezt azonban még akkor sem tudta volna 
megvalósítani, ha azt részére engedélyezik,44 elsősorban a fent említett 
anyagi nehézségek miatt. A valódi költségvetési adatokat még a közvetett 
számokból is nehéz lenne összeállítani. Az egyes évek hadügyi költségvetése 
1931 és 1934 között állandóan süllyedő tendenciát mutatott és csak 1935-ben 
ugrott meg mintegy 6 millió pengővel.45 Ezzel szemben az 1932/33-as hon
védelmi költségvetéssel kapcsolatban Gömbös határozottan tiltakozott Ko
rányi Frigyes pénzügyminiszternél, hogy a honvédség kiadásait „ . . . két
százhúsz milliós keretről, százkilencvenhét milliós keretre" szállítsák le.46 

Ez több mint kétszerese volt az 1934:XIV. tc.-ben megszavazott összegnek. 
Az 1921:XXXIII. te. kimondotta, hogy „Magyarország haderejének kato

nai, vagy hadihajózási, repülőszolgálata nem lehet." (128. cikk.) Ennek elle
nére 1928-ban a Kereskedelemügyi Minisztériumon belül létrehozták a Lég
ügyi Hivatalt (LÜH), amely 1933-ig mind a katonai, mind a polgári légifor
galmat ellátta. A Minisztertanács 1933. január 7-i ülésén Rákosi György, a 
LÜH vezetője egy előterjesztést adott be, miszerint a légiforgalmat válasz
szák ketté. A katonai rész, bár rejtési szempontból továbbra is a Kereske
delemügyi Minisztérium ügyelete alatt maradna, ténylegesen honvédelmi ve
zetés alá kerüljön; a polgári pedig, bár elvileg nem tartozna a HM hatáskö
rébe, ténylegesen ezt is katonai alakulatok bonyolítsák le. Az egységes ve
zetésre — természetesen rejtve — a Honvédelmi Minisztérium a jogosult, 
továbbá az élet- és vagyonbiztonság követelményei miatt mindkettőt egysé
gesen rádiós berendezéssel szereljék fel. Miután ezt a Minisztertanács elfo
gadta,47 még ez év nyarán a Kereskedelemügyi Minisztérium fennhatósága 
alá tartozó Légügyi Csoportot átszervezték olymódon, hogy a LÜH 14/a 
osztálya mint a Honvédelmi Minisztérium azonos számú osztálya látta el a 
repülés anyagi feltételeivel kapcsolatos ügyeket, a 14/b osztály pedig a tény-

42 OL. Szabó László i ra ta i . Vegyes. 779/1938. 
43 HL. HM—1936. 1. a. oszt. 3714. 
M Magyarország he lyze te a leszerelés ké rdésének szempont jából . HL. VKF. 1926—34. Le

szerelési konferenc ia . Gyűj tő . 
45 összehason l í t á su l az egyes éveknek a pa r l amen t ál tal megszavazot t honvéde lmi köl t 

ségvetése . 
1932/33-ban 93 900 000 P . (1932 :XIV. te.) 
1933/34-ben 85 419 000 P . (1933 :IX. te.) 
1934/35-ben 85 649 000 P . (1934 :XIV. te.) 
1935/36-ban 91 456 000 P . (1935 :VIII. te.) 
1936/37-ben 95 810 000 P . (1936 : X i a te.) 
I937/38-ban 282 000 P . (1937 :XI. te.) 
1938/39-ben 869 000 P . (1938:XXII. te.) 
1939/40-ben 444 271 000 P . (1939 :XVII. te.) 
46 OL. KUM. res . pol . 1932 — 41 — 207. 
47 OL. MT. j kv . 1933. j a n u á r 7. Rákosi György előterjesztése. " '• 
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leges polgári légiforgalmat bonyolította le/i8 Ezzel egy időben megindult 
Székesfehérvárott a repülőgépekhez szükséges bombák gyártása, ahol kettő, 
tizenöt és száz kg-os bombákat készítettek, az Olaszországgal való megegye
zés alapján kiválasztott Fokker—VE típusú nehézbombázó repülőgépekhez 
pedig 60—70 kilósakat is.49 A kísérleti próbagyártások után a LÜH megren
delt a Fokker CVD és CVE nappali bombázó és felderítő repülőgépekhez 432 
darab 2 kilogrammos, 324 darab 15 kilogrammos és 212 darab 100 kilogram
mos bombát.50 Ilyen körülmények között a magyar katonai repülés 1934-ben 
4 138 000 pengő beruházása után 262 repülőgéppel és a hozzá szükséges bom
baanyaggal rendelkezett.51 Miután állandóan tartottak a népszövetségi el
lenőrzéstől, a Légügyi Hivatal 1933 folyamán kidolgozta egy ilyen ellenőrzés 
esetére a rejtést. Javasolta, hogy az állandó építményeket katonai jellegük
től ilyen esetekben ideiglenesen fosszák meg, a repülőgépeket egy általános, 
tehát Ausztriára is kiterjedő ellenőrzés esetén Olaszországba reptessék, a 
fegyverzetet, lőszert, felderítési anyagot pedig Magyarországon egy előre 
elkészített búvóhelyen rejtsék el, a legmegbízhatóbb személyeket a repülő
gépekkel távolítsák el, a toborozottak nagy részét pedig szabadságolják.52 

Ezekkel az intézkedésekkel a magyar katonai légügy a támadó célzatú re
pülés terén nagy lépéseket tett előre. A légvédelem megszervezésére a ma
gyar vezérkar csak ezután gondolt. 

1933 novemberében a polgári lakosság légvédelmének biztosítására létre
hozták az Országos Légvédelmi Parancsnokságot (OLP). Feladata volt a pol
gári légvédelem megvalósítása, a légvédelmi törvény kidolgozása, a Minisz
tertanácshoz benyújtandó előterjesztés, a polgári légvédelem kiépítéséhez 
szükséges költségvetés biztosítására, honi légvédelmi parancsnokságok fel
állítása, az országos légvédelmi figyelő és figyelmeztető szolgálat meg
szervezése, valamint a levente- és cserkészkiképzésben a légvédelmi oktatás 
bevezetése. Egy évvel később az OLP munkájáról a vezérkarnak csak ne
gatívumot jelenthetett, s ezt azzal indokolta, hogy a polgári légvédelmi tör
vény nem jelent meg, és a polgári légvédelem költségei nincsenek beállítva 
a költségvetésbe.53 A polgári légvédelem megszervezéséhez szükséges költ
ségek fedezésére Imrédy Béla pénzügyminiszter 1934-ben egy tervezetet 
készíttetett Gömbösnek. Ebben az évi mintegy 10 milliós költséget az állam
kincstárra, önkormányzatokra, természetes és jogi személyekre hárította. 
Miután a közterhek emelése az ország lakosságának meglevő teherbíróképes
sége mellett nem volt mód, és minthogy az államháztartás bevételei így sem 
fedezték a kiadásokat, ezért egy új intézmény létrehozását csak a meglevők 
visszafejlesztésével tartotta volna lehetségesnek. (A széljegyzet szerint Im
rédy a leventékre gondolt.) Nem járult hozzá új adók kivetéséhez, vagy a 
meglevők emeléséhez, és csak bizonyos intézmények megadóztatásával kép
zelte el a polgári légvédelem kiépítésének alapját képező 997 000 pengő hi
teltúllépést.54 Gömbös tisztában volt azzal, hogy ezt a parlament nem fogja 
elfogadni, ezért a költségeket a forgalmi adók felemeléséből és külföldi hi
telekből fedeztette. A polgári légvédelem fejlesztési lehetősége 1935-ben je
lentősen megjavult, a parlament által megszavazott XII. törvénycikkel. A 
polgári légvédelemről szóló törvény megokolásában Magyarország kiszol
gáltatott helyzetére hivatkozott; kimondotta, hogy minden 14 és 65 év kö
zötti állampolgár légvédelmi kiképzésen és gyakorlaton köteles részt venni, 

48 HL. VKF. — 1933. VI.—3. oszt. 136.510. 
49 HL. VKF. — 1934. VI.—1. oszt. 105.101. 
50 HL. VKF. — 1934. VI.—1. OSZt. 105.296. 
51 HL. VKF. — 1934. VI.—1. OSZt. 105.636. 
52 HL. VKF. — 1933. VI.—1. OSZt. 105.637. 
53 HL. VKF. — 1934. VI.—1. OSZt. 105.495. 
54 OL. Minisz tere lnökségi i r a t anyagok . Gömbös Gyula i ra ta i . 
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a lakosság mozgási szabadsága a szükség tartamára korlátozható, és külön
leges intézkedéseket a honvédelmi miniszter szabta meg, olyan esetekben is 
igénybe vehető volt, amikor nem háborús támadásról, vagy valamilyen más 
ellenséges légi tevékenységről van szó. 1935-ben a Légügyi Hivatal egy fel
terjesztést adott be a VKF-nek a Nemzeti Repülő Alap létesítése érdekében, 
amellyel a repülésügy fejlesztését szándékozták előbbre vinni, „ . . . annál is 
inkább, mert a honvédelmi és a kereskedelemügyi költségvetésben biztosí
tott összegek . . . nem fedték soha a szükségleteket, illetve a repülés. . . 
valóságos igényét." Kívánatosnak tartották volna a polgári társadalom meg
mozgatását az ügyben, javasolták a fizetés, rádió- és telefonelőfizetési díj, 
vasúti-, hajó-, színház-, mozi-, sorsjegyek, stb. megadóztatását. Gömbös ezt 
belpolitikai okokból elvetette.55 

1935. május elsejével az OLP önálló parancsnokság lett, és — a hazai lég
védelem megszervezésével megbízva — a légvédelmi tüzéralakulatok felett, 
mint magasabb katonai parancsnokság működött. Minden beruházás, szer
vezés, intézkedés ellenére a polgári légvédelem igen gyenge alapokon állott. 
A katonai légvédelmi alakulatok bizonyos műszaki segédeszközeinek, a fi
gyelő és jelentő rendszer szakfelszerelésének hiánya miatt nem volt mű
ködőképes. A légvédelmi törvény, amellyel a polgári társadalmat akarták 
megmozdítani, gyakorlati utasítása még nincs jóváhagyva, ezért sem a közü
letek, sem a polgári lakosság önvédelmének megszervezése nem kezdődött 
meg. A kért hitelt az OLP nem kapta meg, s mindezek következményekép 
pen 1936 elején hazai légvédelemről még nem beszélhetünk.56 Noha a honi 
lég elhárítást nem szervezték meg, a támadás céljaira 1936-ban jelentősen nö
velték a repülőgépparkot. A 18,5 millió lírás olasz áruhitel terhére 5 Fiat 
CR—32 típusú vadászgépet, ehhez 17 tartalékmotort, 4 repülőszázad részére 
pedig Sárkány felderítőgépet és tartalékmotort vásároltak. A 35 millió már
kás német áruhitel terhére 63 darab K—14 motoros He—111 típusú nehéz
bombázót, vagyis a 7 nehézbombázó század részére századonként 9 gépet, 
ezenkívül a 3 TF (távolfelderítő) századnak He—70-eset — összesen 18 dara
bot —, a 4 KF (közelfelderítő) századnak He—46-os repülőgépet szereztek 
be, összesen 48 darabot.57 Ha az elmondottakat összegezzük, látnunk kell, 
hogy a magyar katonai légügy 4 év alatt jelentős fejlődést tett meg a támadó 
célú repülés fejlesztésében, ugyanakkor egy végre nem hajtott törvényen 
kívül úgyszólván semmit sem tett a légelhárítás érdekében. A vezérkar vilá
gosan látta, hogy a kisantant esetleges háborús szándéka esetén 1934-ben 
például a 48 magyar repülőszázad esélytelenül venné fel a harcot a szom
széd államok összesített 455 repülőszázadával szemben,58 s azzal is tisztában 
voltak, hogy a három állam földrajzi tekintetben is összehasonlíthatatlanul 
előnyben van; a magyar főváros a csehszlovák határtól repülőgéppel per
cek alatt megközelíthető, de Belgrádból felszállva sem különösebben nehéz 
a dél-dunántúli olaj, vagy a Mecsek környéki szénbányavidéket bombázni. 
Hogy mindezek ellenére mégsem tettek semmit a komoly hazai légelhárítás 
megszervezése érdekében, az nemcsak az akkori katonai vezetés szemléletét, 
szűklátókörűségét jellemzi, de megmutatja a hadászati koncepció eltorzu
lását, a támadó tervek irrealitását is, és feltételez egy olyan nemzetközi 
együttműködést a kisantant ellen viselendő háború esetén, amelynek sem 
diplomáciai, sem katonapolitikai alapja nem volt, s az adott külpolitikai kö
rülmények között nem is lehettek meg. 

55 HL. VKF. — 1935. — VI.l . oszt. 105.585. 
56 HL. VKF. — 1936. VI.l . oszt. 105.028. 
57 HL. VKF. — 1956". VI. l . oszt. 105.094. 
58 HL. VKF. — 1933. Hr. VI.l . oszt. 9150. 
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A magyar katonapolitika az adott időszakban csaknem kizárólag a Német
országhoz és Olaszországhoz fűződő jóviszony fejlesztésén és ápolásán mun
kálkodott. Bár Magyarországnak egyik állammal sem volt katonai szerző
dése, a jó politikai kap.csolat nemcsak az ország felfegyverkezésének növe
lését tette lehetővé, de a különféle háborús tervek elkészítését is, pontosab
ban a különféle háborús tervek elkészítéséhez szükséges esetenkénti segít 
séget. A kalandorpolitikában a magyar vezérkar a legtöbb segítséget Olasz
országtól kapta, miután Hitler és a német katonai vezetés egyfelől tisztán 
látta a magyar tervek irrealitását, másfelől pedig nem volt céljuk a magyar 
állam erős közép-európai hegemóniájának kiépítése; így csak a Csehszlová
kia ellen irányuló területi igényeket támogatta, s azt is csak bizonyos felté
telek mellett. 

Magyarország és Olaszország külpolitikai kapcsolata az 1927-es évben 
megkötött barátsági szerződéssel erősen megjavult. Közös érdekük volt — 
legalábbis kezdetben — az Anschluss megakadályozása és bizonyos jugoszláv 
területek visszaszerzése. A kölcsönös barátság csak elmélyült Gömbös kor
mányra jutásakor, mert a fasiszta Olaszország felismerte céljainak hathatós 
támogatóját Gömbös fasiszta törekvéseiben. Ahhoz azonban, hogy sikeres 
harcot vívjanak Jugoszlávia ellen Dalmácia, Bácska és Bánát visszaszerzé
séért, mind az olasz, mind a magyar hadseregnek ütőképesnek és korszerű
nek kellett lennie, s ezért Mussolini meglehetősen nagy összegekkel támogat
ta a magyar felfegyverkezést. Előbb kalandos akciókkal próbálták megza
varni Jugoszlávia belső békéjét. (A Marseille-i merényletért a magyar és az 
olasz kormány is felelős volt), később konkrét tervek készültek a délszláv 
állam lerohanására. A magyar—olasz katonai kapcsolat legfőbb ápolója, 
Szabó László, római magyar katonai attasé beszámolt azokról a tervekről, 
amelyeket Mussolini és Gömbös szőtt Jugoszlávia szétbomlasztására. 

Déli szomszédunknál a meggyilkolt Sándor király után Pál régens lett az 
államfő. Az ő külpolitikai vonalvezetése nyomán megváltozott Jugoszlávia 
viszonya a környező államokhoz. Az új külpolitika határozottan németbarát 
volt. Mussolini viszont nem törődött bele, hogy a dalmát területek megszer
zésére irányuló igényét feladja. Az abesszin háború során azonban nyilván
valóvá lett, hogy az olasz hadsereg felkészültsége és Mussolini hatalmi tö
rekvései között óriási különbség van, s ez a tény Olaszország nagyhatalmi 
pozíciójának gyors csökkenéséhez vezetett. A Duce, a közép-európai hatalmi 
státuszának fenntartása érdekében, ekkor hajlandónak mutatkozott Magyar
ország revíziós terveinek kielégítését támogatni. Ez annyit jelentett, hogy 
akár egy újabb háború árán is kész volt segíteni a magyar hadsereget a 
Csehszlovákia elleni területi igények kielégítésében. 1936. január 25-én Sza
bó László ezredesnek a következőket mondotta: „A jugoszlávokkal ne tö
rődjenek sokat, fő gondjuk Csehszlovákia legyen . . . A jugoszlávokkal én ve
szem fel a harcot. Előkészületek folynak a horvátok támogatására . . . A kül
földön élő horvátokat pénzelem és előkészítem Paveličcel az emigránsok 
beszervezését."59 Mussolini nem elégedett meg a biztató szavakkal, hozzá
kezdett a délszláv állam fegyveres lerohanását szolgáló tervek elkészítésé
hez. A két kormányfő üzenetváltásában kezdetben csak Olaszország háborús 
kalandjairól volt szó, amelyben Magyarország szigorúan semleges marad
na. A további megbeszéléseken már felmerült az a lehetőség, hogy a sem
legességet a szomszédos állam mozgósítása esetén fel kell függeszteni, így 
ha az olaszok megindulnak, a szerbek mezgósítanak, Magyarország önvéde
lemből szintén mozgósít és támad, mégpedig Csehszlovákia ellen. 1936 jú-

59 Berlin—Róma tengely kialakulása és Ausztria annekciója. Szerkesztette és sajtó alá 
rendezte: kerekes Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1962. 
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niusában már a két vezérkar is bekapcsolódott a tervezésekbe, de a legna
gyobb problémát változatlanul Németország magatartása jelentette. A néme
teket ugyanis nem vonták be a megbeszélésekbe, tartottak attól, hogy nem 
fog belenyugodni a Jugoszlávia, s különösen nem Románia lerohanásába, 
hiszen a román olaj forrásokra ő tartott igényt. Gorlier és László Dezső ve
zérkari ezredesek tárgyalásain kialakult a haditerv is: Laibach—Zagreb 
irányában, Nagykanizsa felé a horvát szeparatisták segítségével olasz hadtes
tek elszigetelnék Horvátországot, innen pedig Belgrádot foglalnák el. A 
terv megvolt, de nem keresztülvihető, mert ha a készülődés kiszivárgott 
volna, Magyarországot a politikai agresszorként való megbélyegzéstől sem
miféle nagyhatalmi érdek meg nem mentette volna. Ezért — mint Szabó fel
jegyezte — „ . . . t ámadnunk kell még akkor is, amikor az elgondolás nem 
kész." Ez a terv tehát azt jelentette, hogy a magyar hadseregnek offenzív 
háborút kell folytatnia területi céljai elérése érdekében még abban az eset
ben is, ha gyakorlatilag nincs lég- és tankelhárítása, ha az utánpótlás meg-
szervezhetetlen és megoldhatatlan. Erre akkor, 1936 kora nyarán nem került 
sor. A Duce a szankciók megszigorításához kötötte a háborút, a Népszövet
ség pedig a feleslegessé vált szankciókat, mivel több állam nem tartotta be, 
eltörölte. A valódi ok mégis az volt, hogy Németország ebben az időben már 
nem engedte meg, hogy a közép-európai státus quot nélküle bontsák meg, 
viszont a német hadsereg még nem volt teljesen felkészülve egy esetleges 
háborúra. Ugyanakkor az abesszin háborúban erősen leromlott olasz és a 
jóformán teljesen felkészületlen magyar hadsereg az első perctől alkalmat
lan volt a háborúra. A tervekről azonban nem mondtak le, csak elhalasz
tották. Mint Szabó írta egy emlékeztetőben: „Az illető ismeretes állam meg
támadásának terve a szankció küszöbönálló eltörlése következtében egy idő
re tárgytalanná v á l t . . . De a két legutóbbi beszélgetés alkalmával a Duce 
szavaiból kiérezhető volt, hogy a tervet nem végleg ejtette el, csak a vég
rehajtás idejét tolta ki."60 

Magyarország és Németország külpolitikai kapcsolata Hitler hatalomra 
jutása után még jó ideig rendezetlen, kifelé inkább barátságtalan, míg ka
tonai-politikai relációban igen szoros. Ez nem annyira hadianyag-szállítás
ban, mint inkább a két vezérkar barátságában nyilvánult meg. Ez természe
tes volt. Magyarországon a szélsőjobboldali törekvések melegágya a hadse
reg volt, s ezt aláhúzta az a tény, hogy a totális diktatúrára törekvő Göm
bös állt az élén. A két országnak közös külpolitikai törekvései voltak első
sorban Csehszlovákiában, s az ütközőpontot jelentő Anschluss-kérdésben 
a magyar politikusok hamar behódoltak német kollégáik előtt. Jelentős ténye
ző volt ebben Németország gazdasági és katonai ereje, Gömbös kezdettől 
fogva tengelypolitikus volt, de az Olaszországgal való barátságot habozás 
nélkül félretolta, ha a németek közeledést mutattak. Ugyanakkor a magyar 
vezérkar azzal is tisztában volt, hogy a területi revízió megvalósítása csak 
fegyveres úton következhet be; mint azt egy 1935-ből származó katonai em
lékirat leszögezte: „A német szövetség tehát egyúttal azt is jelenti, hogy po
litikai célkitűzéseinket fegyveresen akarjuk megoldani." Az irat a továb
biakban kifejtette, hogy „Egy európai államok közötti háborús kirobbanás a 
mai megoldatlan kérdésekkel.. . teljesen feszült nemzetközi helyzetben 
minden valószínűség szerint egy általános európai vagy világháborúvá nőné 
ki magát.01 

Az eddigieket összegezve elmondhatjuk, hogy a magyar hadsereg kiépíté
se, fejlesztése, háborúra való felkészítése a nemzetközi törvényeket meg-

60 OL. Szabó László i r a ta i . 
61 HL. VKF. Hr . VI.—1. oszt. 9205/1935. 
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szegve, az ország biztonságát veszélyeztetve történt meg. Ugyanakkor a 
megfelelő anyagi eszközök hiánya miatt a hadsereg felszerelése elmaradt a 
követelményektől, korszerűtlen, szegényes volt. Olaszország a maga ugyan
csak gyenge anyagi lehetőségeivel nem tudott sokat segíteni. Németország 
pedig csak annyiban és oly mértékben támogatta a magyar követeléseket, 
amennyiben ez revíziós céljainak megfelelt. Ugyanakkor a magyar uralkodó 
osztály, mint általában valamennyi lényeges bel- és külpolitikai kérdésben, 
e téren sem volt egységes, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Gömbös-kor
mány működése alatt a magyar hadsereg — az uralkodó osztály, a vezérkar 
és a kormány külpolitikai célkitűzéseinek megfelelően — számottevően fej
lődni nem tudott. 

t 
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А Г Н Е Ш Р О Ж А Й : 

М А Т Е Р И А Л Ы К ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЁМБЁШ 

Резюме 

После первой мировой войны политическое положение Венгрии было урегулировано 
подписанным 4-ого июня 1920 г. в Трианоне мирным договором. По богатым архив
ным источникам автором показаны направленные контрреволюционным режимом 
Хорти на ревизию этого мира планы, которые хотели осуществить путем тихо прове
денных националистических и шовинистических направлений и разных авантюристи
ческих представлений. 

Как звестно, сильное сопротивление укрепляющейся при французской великодер
жавной поддержке Малой Антанты, слабая, не соответствующая современности контр
революционная армия не дали возможностей венгерскому господствующему классу на 
ревизию путем войны, а мирное решение, для которого с чешской стороны открылась 
возможность, правительство Бетлен отклонило. 

Коренное изменение наступило после преодоления мирного экономического кризиса 
и во время продвижения фашизма в международном масштабе — начиная с 1932— 
1933 гг. Изучая этот период, автор показывает, как соединилось все более тесным 
политическое и военное руководство, которое было осуществлено назначением Дюла 
Гёмбёш на пост премьера-министра. Это обстоятельство ознаменовало поворот в 
венгерской политической жизни особенно потому что такие политические взгляды 
Гёмбёша как; бурное развитие армии, подавление рабочего движения с помощью тер
рора, укрепление германофильской внешнеполитической линии были известны уже 
раньше, а осуществление которых он хотел совершить во время своего премьерского 
поручения. 

Ревизия и увеличения тарритории были внешнеполитической целью венгерского 
господствующего класса. Этой цели мирным путем в данной ситуации нельзя было 
достичь. Д л я того, чтобы достичь этой цели, нужна была сильная армия, которая в 
случае войны могла приступить к действию на стороне держав заинтересованных в 
изменении европейского статус-кво. В начале 30-х годов выдвинулось на передний 
план целесообразное средство, вопрос о достижении военного равноправия. Для его 
предложения показалась подходящей инстанцией конференция Лиги наций по разору
жению. Автор в дальнейшем пишет о предшествующих событиях и прохождении кон
ференции. Как известно, Германия, спустя полгода после прихода Гитлера к власти 
покинула конференцию, а венгерское правительство в результате изменения между
народного положения, ожидало решения проблемы не только от этой конференции. 
Женевская конференция по разоружению после полуторагодовой неплодотворной рабо
ты потерпела полную неудачи, а венгерское верховное командование независимо от 
нее начало развивать армию с итальянской и немецкой помощью. В дальнейшем автор 
знакомит читателя с историей этой помощи. Между прочим показано, каким образом 



увеличивали численность личного состава, вооружение, снаряжение и военное имуще
ство контрреволюционной армии. В ходе этого говорится об укрытых частях, об 
итальянской поставке боеприпасов и о тех связах с фашисткими Италией и Герма 
нией, которые венгерская военная политика стремилась укрепить в интересах осу 
ществления своих ревизионных, целей. 

По рассуждениям автора выявляется, что установление и развитие хортинской ар
мии и ее подготовка к войне продолжались нарушая международные законы. Но из-
за недостатка подходящих средств снаряжение армии осталось не соответствующим 
современности и бедным. Италия, смотря на ее ограниченные материальные возмож
ности, не могла во многом помогать, а Германия только настолько и в такой мере 
поддерживала венгерские потребности, насколько это соответствовало его ревизион
ным целям. В то же время, по этому вопросу и венгерский господствующий класс не 
был единым, таким образом и это содействовало тому, что венгерская армия не могла 
развиваться должным образом. 

ÁGNES RÓZSAI: 

BEITRÄGE ZUR MILITÄRPOLITIK DER REGIERUNG 
GÖMBÖS 

Resümee 

Die politische Lage Ungarns nach dem ersten Weltkrieg, wurde mit dem, am 
4. Juni 1920 in Trianon untergeschriebenen Friedensvertrag geregelt. Die Ver
fasserin führt uns in ihrer, auf reichhaltigen Archivquellen beruhenden Studie, 
die Pläne des gegenrevolutionären Horthy-Systems vor, die auf eine Revision des 
Friedensvertrages hinzielten. Die Pläne, die sie verwirklichen wolten, enthielten 
auser der, in aller Stille durchzuführenden nationalistischen und chauvinistischen 
Hetze, die verschiedensten abenteuerlichen Vorstellungen. 

Wie bekannt, hatte der, von der Grossmacht Frankreich unterstützte heftige 
Widerstand der kleinen Entente, sowie die schwache und unzeitgemässe gegen
revolutionäre Armee der ungarischen herrschenden Klasse keine Gelegenheit ge
geben die Revision gewalttätig, mittels eines Krieges zu erreichen. Die friedliche 
Lösung, die beispielsweise seitens der Tschechen, möglich gewesen wäre, wurde 
von der Regierung Bethlen zurückgewiesen. 

Eine radikale Änderung trat mach der Überwindung der allgemeinen Wirt
schaftskrise, sowie nach dem Vordringen des Faschismus im internationalen 
Masstabe, von 1932—1933 ein. Bei der Betrachtung dieses Zeitabschnittes, zeigt 
uns die Verfasserin, wie sich die politische und militärische Führung immer en
ger verflocht, und die mit der Ernennung von Gömbös zum Ministerpräsidenten 
ihren Abschluss fand. Dieser Umstand bedeutete einen Wendepunkt im ungarischen 
politischen Leben, und zwar deshalb, weil der beschleunigte Ausbau der Armee, 
das Zurückdrängen der Arbeiterbewegung, mit Anwendung von Terror, die 
Stärkung der deutschfreundlichen aussenpolitischen Linie, schon von je her 
zu den bekannten politischen Ansichten von Gömbös gehörten, die er während 
seiner Amtszeit als Ministerpräsident, verwirklichen wollte. 

Das aussenpolitische Ziel der ungarischen herrschenden Klasse war die Re
vision, die Geibietsvermiehrung, die sie in der gegebenen Situation mit fried
lichen Mitteln nicht erreichen konnte. Um es zu erreichen hatte sie eine starke 
Armee nötig, die im Kriegsfall an der Seite jener Staaten in Aktion treten 
kann, die an einer Veränderung des europäischen status quo interessiert sind. 
Am Anfang der dreissiger Jahre trat das, zum Ziele führende Mittel, die Frage 
der militärischen Gleichberechtigung in den Vordergrund. Als entsprechendes 
Forum bot sich dazu die Abrüstungskonferenz des Völkerbundes. Im folgenden 
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Teil der Studie schreibt die Verfasserin über deren Antezedenzien und deren 
Verlauf. Es ist bekannt, dass Deutschland ein halbes Jahr nach der Machtergrei
fung Hitlers die Konferenz verliess und die ungarische Regierung erwartete — 
infolge der Veränderung der internationalen Lage — nicht mehr von diesem 
Forum allein die Lösung des Problems. Die Genfer Abrüstungskonferenz ver
sank nach anderthalbjähriger steriler Arbeit in vollkommene Interesselosigkeit 
und die ungarische militärische Führung begann den Ausbau der Armee mit 
italienischer und deutscher Hilfe unabhängig von ihr. Die Verfasserin unter
richtet im weiteren Verlauf ihrer Studie den Leser über die Geschichte dieses 
Vorganges. Unter anderem zeigt sie auf welche Art man den Personalstand, die 
Bewaffnung, die Ausrüstung und das Kriegsmaterial der gegenrevolutionären 
Armee vergrösserte. Dabei spricht sie über die geheimen Formationen, über 
Kriegslieferung und über jene Verbindung, die die ungarische Militärpolitik mit 
dem faschistischen Italien und Deutschland immer enger zu knüpfen wünschte, 
um ihre revisionistische Zielsetzung zu verwirklichen. Aus den Erörterungen der 
Autorin geht hervor, dass der Ausbau und die Entwicklung (der Horthy-Armee, 
sowie ihre Vorbereitung zu einem Kriege, durch Verletzung der internationalen 
Gesetze erfolgte. Jedoch blieb die Ausrüstung der Armee, mangels entsprechen
der Mittel unzeitgemäss und ärmlich. Italien konnte bei ihren schwachen ma
teriellen Gegebenheiten nicht viel helfen und Deutschland unterstützte die un
garischen Ansprüche nur so weit und in jenem Masse, als dies ihren revisio
nistischen Zielen entsprach. Zu gleicher Zeit war auch die ungarische herr
schende Klasse nicht einheitlich in dieser Frage, so trug auch dies dazu bei, dass-
sich die ungarische Armee nicht entsprechend entwickeln konnte. 
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