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1936-ban a kunhegyesi ifjúsági szervezetnek 885 tagja volt. 
Elnöke Breznay Mihály, alelnöke dr. Jósa István, jegyzője 
Juhász Bálint, pénztárosa Mikó Imre volt. (MNL JNSZML 
Egyesületi mutató II. 42.)

A leventekötelezettség az 1939. évi II. tc. (honvédelmi 
törvény) értelmében honvédelmi kötelezettséggé vált; a 
leventefoglalkozásokon egyre inkább teret hódított a 
militarizmus. Az intézmény ettől kezdve valóságos „félkarú” 
óriásszervezetként kötelező jelleggel tömörítette magába 
immár nemcsak az iskolán kívüli, hanem az iskolába járó 
fiúifjúság tagjait is. A leventeköteleseket három korcsoportba 
sorolták: I. a 12–14 (leventeapródok), II. a 15–17 (ifjúleventék), 
III. a 18–23 évesek (leventelegények). A korcsoportok közötti 
átmenetet „próbák” alkották – az első az újoncpróba, míg a 
harmadik a „H-”, vagyis honvédpróba volt. Ezek is mind 
cserkészmintát követtek. A leventeegyesületi „rendes tagság” 
mellett kétféle tagot különböztettek meg: az öregleventéket (23 
évesnél idősebbek) és a pártolókat (támogatók).

A szervezet fölső vezetését 1941-ben teljesen átszervezték. 
Létrehozták az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének és a 
Testnevelésnek Országos Vezetője (IHNETOV) tisztséget és a 
személye köré szervezett hivatalt. Az IHNETOV vitéz Béldy 
Alajos (1889–1946) lett, aki ízig-vérig katonaember volt, s 
személyében egyesült mindinkább a Honvédelmi Minisztérium 
(HM), kismértékben pedig a VKM felügyelete. A hadsereghez 
való szorosabb tartozást mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 
közoktatásban – heti egy tanóra időtartamban – bevezették a 
„Honvédelmi ismeretek” nevű tantárgyat, melyhez 
tankönyvsorozatot is kiadtak. Az egyre inkább előtérbe kerülő 
katonaeszményeknek megfelelően az éppen évfordulóját 
ünneplő „harcos” magyar királyról kapták nevüket a 
leventefoglalkozási tanévek, melyek ugyancsak szeptemberben 
kezdődtek. Így 1943-ban a Mátyás király, 1944-ben a Szent 
László levente „kiképzési” évről beszélhetünk.

A kunhegyesi leventék 1942 áprilisában tartották első, ettől 
kezdve évente megrendezésre kerülő futóversenyüket, 3 km-es 
távon. A versenyt Szőke nyerte 11 perc 45 másodperces 
eredménnyel. (Szebb Jövőt! II/17.)

1942/43 telén a fronton harcoló magyar katonák testi-lelki 
megsegítésére országos szinten meghirdették a „Leventeifjúság 
Honvédkarácsonyát”, melynek jelszava: „1942 karácsonya 
harcoló honvédeinké és hozzátartozóiké!”. A III. ütem 
résztvevői között ott találjuk a kunhegyesi leventéket is. (Szebb 
Jövőt! III/9.)

A helyi leventeegyesület csapata részt vett az első országos 
levente labdarúgó-bajnokságon is, melynek ünnepélyes 
megnyitására 1943. március 14-én délután három órakor került 
sor a fővárosban, a Gamma sporttelepen. A csoportbajnokságok 
június 20-ig kerültek megrendezésre, aztán 27-én kezdődtek a 
csoportgyőztesek küzdelmei. A kunhegyesi csapat a VI. kerület 
I. csoportjába lett beosztva. (Szebb Jövőt! III/9, 11.)

Bár a szervezet másik, mintegy „kölcsönbe kapott” karjának 
tekinthető leánytagozat szervezése már évekkel korábban 
megkezdődött, a Leventeleány-mozgalmat hivatalosan – a 
VKM kizárólagos fönnhatósága alatt – csak 1943-ban hozták 
létre, önkéntes alapon. Az egyesületen belül létrejövő női 
szakosztály tagjait leventeleányoknak nevezték. Ők azonban 
sohasem kaptak fegyveres kiképzést – a magyar asszonyi, 
illetve anyai hivatásra igyekeztek fölkészíteni őket. Ennek 
keretében házi és ház körüli tevékenységeket sajátítottak el, de 
hangsúlyt kapott az általános műveltség is. Ugyancsak tartottak 
nekik szabás-varrás, csecsemőgondozó és gyermeknevelési 
tanfolyamokat. A leventeleányok azonban még így is sokoldalú 
segítséget nyújtottak a háborús erőfeszítésekhez karitatív 
tevékenységükkel (pl. Vöröskeresztes munkával). Ennek 
keretében a fronton harcoló magyar katonáknak, illetve azok 

családjának gyűjtöttek pénzt, illetve különböző anyagi javakat 
(élelmiszert, ruhaneműt, stb.). A Leventeleányok Országos 
Vezetőnője  Kokas Eszter, a  bp. - i  Pázmány Péter 
Tudományegyetem Élettani Intézetének adjunktusa, egyetemi 
magántanár lett.

Az 1944 tavaszán ismét meginduló országos levente 
labdarúgó-bajnokság előmérkőzéseire immár 1.200 
leventeegyesület nevezett be. Májusban Pusztagyenda és 
Kunhegyes csapata 1:1-es döntetlent játszott. (Szebb Jövőt! 
IV/16, 20.)

Horthy kormányzósága idején mindvégig ragaszkodott ahhoz 
az elhatározáshoz, hogy leventéket nem küld tűzvonalba, a 
második világháborúba katonai szolgálatra. Amint azonban 
Szálasi Ferenc átvette a hatalmat, nemzetvezetőként több 
tízezer magyar fiatalt szolgáltatott ki közvetlenül a náci 
Németországnak (katonai utánpótlási célokra), majd annak 
bukása után közvetve a  nyugat-  és észak-európai 
hadifogolytáboroknak.

A leventeegyesületeket azok leventeleány-csapataival együtt 
végül a Debreceni Ideiglenes Kormány 529/1945. sz. rendelete 
szüntette meg mint Hitler-barát, fasiszta és az „Egyesült 
Nemzetekkel” szemben propagandát folytató szervezetet. 
Hajdani tagjaira és tisztségviselőire a szovjet hadsereg részéről 
komoly felelősségre vonás várt – ez akár halálbüntetéssel vagy 
a szovjet GULÁG-on letöltendő kényszermunkával is 
végződhetett. De ez már egy másik történet…

A szerzőről
Kis Krisztián Bálint – történész, tanár, idegenvezető 

(Szolnok)

„De nehéz az iskolatáska!” 

Iskolakezdési Adománygyűjtés a Kunhegyesi Mikro-
térségi Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál!

Vannak olyan családok, ahol nagy terhet jelent a gyermekek 
beiskolázása, ezért szolgálatunk ismét adománygyűjtést szer-
vez, de ezúttal a kisiskolás rászoruló gyermeket célozza meg.

Szívesen fogadjuk a megunt, de még használható, hord-
ható táskát, tolltartót, füzettartó box-ot, írószert, színes 
ceruzát, író és filctollat, körzőt, vonalzót, vízfestéket, tem-
perát, festéktálat, ecsetet, zsírkrétát, gyurmát, cipőt, torna-
cipőt, gyermekruhát, mindent, ami az iskolakezdéshez elen-
gedhetetlen egy gyermek számára.

A felajánlott adományok intézményünk közreműködésével 
jutnak el a szociálisan rászorult gyermekekhez, akiknek ez nagy 
örömet jelent.

Az adományokat augusztus végéig, egész nyáron várjuk.

Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. út 106.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Csütörtökig: Délelőtt: 8.00 – 12.00

Délután: 12.30 – 16.30
Pénteken: Délelőtt: 8.00 – 12.00
Telefon: 59/530-155, 530-156

A nagylelkű felajánlásokat előre is köszönjük.
„Segítsen, hogy segíthessünk!”

Vincze Lászlóné
intézményvezető


