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I.fejezet. 

"Nem akarok katonát látni" -hangzott el 

a világháború egyik magyar honvédelmi miniszteré-

nek a szájából a nagyhangú kijelentés.Ebben az 

egy mondatban bennevan az egész korszak gyáva,pa-

cifista lelkülete,az a gondolatvilág,amely a fe-

lelős vezetőket és az egyszerű közlegények hatal-

mas tömegét megmérgezte,és amely sokban hozzájá-

rult ahhoz,hogy a világháborút elvesztettük és a 

trianoni békeparancsban ránkkényszeritett rendel-

kezések béklyójában kellett vergődnünk két évti-

zeden keresztül.Pedig mi jelent nagyobb bajt,rom-

lást, pusztulást,mint egy vesztett háború? Egy o-

lyan vesztett háború,amelyet pedig odakinn a csa-

tatereken megnyertünk,de itthon,bent az országban 

a belső rend és fegyelem felbomlása,felelőtlen e— 



lemek által terjesztett idegen eszmék terjeszté-

se következtében csúfosan elvesztettünk.Négy é-

vi hősi küzdelem,milliók és milliók hősi áldoza-

ta,a vezetők sokszor csendes saellemi fölénye, 

amellyel az övénél sokkalta nagyobb hadsereget 

kényszeritett térdre.Mind hiába,a lélek fáradt, 

üres volt,az emberek lelke nem forrt össze a nemz 

ti célokkal. 

A legyőzött és kisemmizett népek csak-

hamar belátták,hogy a nemzet ettől a destruktiv, 

pacifista,antinacionalista gondolkozástól kell, 

hogy megszabaduljon,ha talpra akar állni,ha ősi 

küldetését teljesíteni akarja.Meg kell szabadi-

tani a fiatalokat és férfiakat egyaránt. 

Ujlelkü népből uj hadsereget kell te-

remteni.Testben és lélekben egészséges,kiképzett 

és felszerelt katonákat. 
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Ezt a célt szolgálja részben az 1939: 

II.törvénycikk által felállított ifjúsági leven-

tekötelezettség és tartalékosok tiszti kötele-

zettsége. 

"A leventeképzésnek -amely a magyar 

ifjúság nevelésének is egyik eszköze— célja az, 

hogy az ifjúságot a hagyományos magyar katonai 

erényekben való nevelés utján a haza védelmének 

magasztos feladataira testben és lélekben elő-

készitse." /l939:II.t.-c.6.§./ 

Körülbelül ezt a gondolatot fejezi ki 

a leventeegyesületek alapszabályainak 2.§-a is: 

"Az egyesület célja az,hogy tagjaiból egységes 

szellemű és nemzeti érzésű,vallásos és küzdő-

képes ifjúságot neveljen,tagjaiban a nemzeti, 

a katonai,a közösségi és polgári erényeket,va-

lamint a nemzeti öntudatot kifejlessze és meg-
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szilárditsa,az élethivatást és ezen át a nemzet 

szolgálatának gondolatát tudatositsa és mind e-

zek által a nemzet harckészségét,szellemi és tes-

ti ellenálló képességét gyarapítsa,vagyis gondos-

kodjék az ifjúság szabadidejének helyes felhasz-

nálásáról, " /70,000/1940.H.M.eln.sz.III.sz.mellék 

let.37.és 38.§§.-okhoz./ /Magyar Rendeletek Tára. 

3684.oldal./ 

Ugyanezt a nemzeti katonai és vallásos, 

nevelést hangsullyozza ezen rendelet 36.§. és az 

1939:II.törvénycikk 55.§-a az lövészkötelezett-

séggel kapcsolatosan: "A lövészkötelezettség cél-

ja I. tartalékának és a I .póttartalékának frw-r tag-

jai körében a hagyományos magyar katonai erények 

ápolása,a katonai tudás és ismeretek megszerzése 

és továbbfejlesztése." 

Ezek szerint a levente- és lövészkép-
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zés célja kettős: az egyik a nemzeti,vallásos 

szellemben való nevelés,a másik irány pedig a 

katonai elő- illetve továbbképzés, 

II.fejezet. 

Az 1939:II«törvénycikk ezirányu rendel-

kezései nem önálló eredetüek^Iulajdonképpen semmi 

más,mint egy már burkoltan,de ténylegesen meglé-

vő gyakorlatnak a világ szine előtt való törvé-

ny esitése. Ugyanabból a célból,mint a leventekép-

zés,már ezelőtt is fennállott egy intézménye: a 

kötelező testnevelés. 

"Evégre az állam: 

1,/ mindennemű iskolában gondoskodik mind-

két nembeli tanulóifjúság rendszeres testnevelé-

séről, a főiskolák körében pedig ezt minden hall-

gató számára lehetővé teszi; 
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2./ szervezi az iskolát elhagyó ifjúság test-

nevelését oly módon,hogy ebben huszonegyedik élet 

évének betöltéséig a nemzetnek minden férfitagja 

kötelezően résztvegyen;" /l921:LIII.t.-e.2.§.l-2. 

bekezdés./ 

Külömbség a két leventeintézmény között 

lényegében abban van,hogy az 1939:II.t.-c.kivette 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezéből az 

intézmény vezetését és a honvédelmi miniszterre 

bizta,bár fennmaradt bizonyos vonatkozásban a 

vallás- és közoktatásügyi miniszteir beleszólási 

joga is. 

"A leventekötelesek nevelését és képzé-

sét a honvédelmi miniszter irányitja.A honvédelmi 

miniszter a leventefoglalkoztatás nevelési anya-

gát a leventeképzés sajátos célja és annak a ma-

gyar ifjúság egységes nevelésébe való beilleszté-
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se folytán a vallás- és közaktatásügyi miniszter-

rel egyetértve állapitja meg." /l939:II.t.-c.6.§, 

2.bek./ 

A másik igen fontos módositás az,hogy 

az uj honvédelmi törvény a leventekötelezettség 

életkor-maximumát a 23.életévig emelte fel.Törvény 

szabta határ: "... annak az évnek szeptember hó 

30.napján,amelybén az ifjú a huszonharmadik élet-

évét betölti." /1939:II.t.-c.7»§./ 

Mégis a mostani leventeintézmény az e-

lőbbinek jogutóda.Célja ugyanaz,oktatókara,ottho-

nai /vagyona/,nyilvántartásai,és rendelkezéseinek 

érvénye átszáll az újjászervezett intézményre. 

Természetes azután az is,hogy a háború 

utáni olasz és német ifjúsági szervezkedések is 

jelentős hatással voltak az ujabb magyar levente-

intézményre.Erre mutat a szigorúbb fegyelem,a 

formaruha vagy pl.a leventeegyesületek alapszabá-
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lyaiban a 2.§-ban előforduló "egységes szellemű" 

kifejezés is#amit legujjabban azzal igyekeznek 

elérni,hogy a politikai pártokból kitiltják a 

leventeköteles ifjúságot. 

III.fejezet. 

Minthogy a leventeképzés kötelező,az 

illetékes járási /városi,Budapesten a kerületi/ 

katonai parancsnokok csak ugy tudják ellenőriz-

ni azt,hogy ezen tényleg részt is vegyen minden 

leventeköteles,ha ezeknek névsorát és személyi 

adatait ellenőrzi.Ezért mihelyt valaki leventkö— 

teles korba lép,köteles magát bejelenteni a járá-

si katonai parancsnokságon,azon év augusztus 31— 

ig,amelyben betölti a tizenkettedik életévét.Az 

1939:11.t.-c.ll»§—a pedig ezzel kapcsolatban a 

törvényes képviselői hatalommal biró személyek 

kötelezettségéről szól: "Tizennyol éven aluli le-
ss 
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ventekötelesre vonatkozóan a 8.§-ban meghatáro-

zott bejelentéseket törvényes képviselője /atyja, 

gyamja/ köteles megtenni,hapedig a leventeköte— 

les nem a törvényes képviselőjének háztartásában 

él,az a szállásadó,munka- vagy szolgálatadó,aki-

nek gondozásában vagy felügyelete alatt áll.Az 

a leventeköteles,aki tizennyolcadik életévét be-

töltötte,maga köteles a bejelentéseket megtenni, 

de törvényes képviselője /atyja,gyámja/ gondvise-

lő szállásadója,illetőleg munka- vagy szolgálat-

adója köteles felügyelni arra,hogy bejelentési 

kötelezettségének eleget tegyen," 

Ugyancsak be kell jelenteni a levente-

köteles lakóhelyének megváltoztatását is#/70,000/ 

1940»H.M.6,§,/ Mint a törvény 8.§-ának miniszteri 

indokolásáét láthatjuk,nem volt szükség arra, 

hogy az ujonan felállitott íeventeintézménnyel 
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kapcsolatban minden leventekötelest bejelentse-

nekjhiszen a régi testnevelési kötelezettek nyil-

vántartását minden további nélkül folytatólago-

san átveheti* 

70,000/1940.H.M.rendelet 6.§-ának 4. 

bekezdése az összes iskolákat kötelezi,hogy a 

hozzájuk beiratkozott leventekötelesekről beje-

lentési lapot állitson,illetve állittasson ki és 

ezeket küldje meg az illetékes járási /városi, 

Budapesten a kerületi/ katonai parancsnokságnak. 

Az igy bejelentett leventekötelesekről 

azután az orvosi és értelmiségi vizsgálatok alap-

ján /személyi,a szülői,kiképzési és változó ada-

tokat tartalmazó nyilvántartási lapokon kivül/ 

a fejlődési törzslapra felvezeik az egészség-

ügyi, értelmiségi és jellembeli sajátságokat is. 

Az előbbit a hatósági orvos,az utóbbiakat a le-

> B 
S 
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vente körzetparanesnok személyesen vezeti,illetve 

hajtja végre a vizsgálatot./70,000/1940.H.M.58.§. 

3.illetve 64.§.4."bek,/ 

Orvosi vizsgálat alá háromszor esik az 

ifjú: " A leventeköteles ifjút abban az évben,a-

melyben leventeköteles korába lép és amelyben ti-

zenötödik és tizenkilencedik életévét betölti,rend-

szeres orvosi vizsgálatnak kell alávetni." /70,001D/ 

1940.H.M.58.§.1./ Ez a rendelkezés az uj honvédel-

mi törvény nyolcadik paragrafusának második pont-

ján alapszik.A korszerű egészségügyi kivánalmaknak 

követelése,ameíl^tt^ogy a leventekötelesek testi 

alkalmasságát lelkiismeretesen csak ugy lehet meg-

állapítani.Ugyanez áll a szellemi alkalmasságra 

nézve is.70,000/1940.H.M.64.§-ának 1.pontja értel-

mében: "A leventét abban az évben,amelyben tizen-

ötödik és amelyben tizenkilencedik életévét betöl-
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ti,érteimiségi vizsgálatnak kell alávetni." 

Mind az orvosi,mind az értelmiségi /és 

ügyességi/ vizsgálatok eredményét azután a fejlő-

dési törzslapra és ezeknek,valamint a kiképzés 

eredményének minősitési számát összesitik. 

A lövészkötelezettek nyilvántartását 

a 4250/1940 eln.l/a sz.rendelet a Népmozgalmi 

nyilvántartókra bizza és részletesen a lövészcso-

port nyilvántartók végzik.Ez utóbbiak azok a le-

velit eparancsnokok, akiket a lövészcsoportok igaz-

gatási teendőivel biztak meg. 

A népmozgalmi nyilvántartóknak az ille-

tékes honvéd kiegészitő parancsnokságok /Budapes-

ten a kerületi katonai parancsnokságok közvetle-

nül/ a járási katonai parancsnokságokon keresz-

tül küldik meg azoknak a leszerelt katoMáknak 

névsorát —nemtényleges,tartalékos állományba he— 
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lyezett- akik a leszereléssel lövészkötelezettek-

ké válnak./4250/1940.H.M.4.§./ 

IV.f e.jezet. 

Természetes,hogy nem minden tizenkét-

tizenhárom éves ifjú,és nem minden I,tartalékba, 

vagy I.póttartalékba helyezett férfi van kötelez-} 

ve a levente- illetőleg a lövészképzésre. 

Különösen áll ez az ifjúságra,akik 

még nem lévén elbirálva,hogy alkalmasak-e t'ény-

leges katonai szolgálatra,igen sok testileg al-

kalmatlan van közöttük. 

A törvény a következőképpen rendelke-

zik a leventék felmentéséről: " mentes "a leven-

tekiképzés alól az,aki 

a./arra testileg vagy szellemileg alkalmat-

lan; 
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b./katonai nevelő - vagy képzőintézet növendéke 

/l939:II.9»§.6.bek./ Ez utőbbilioz nem kell ma-

gyarázat. Az előbbire vonatkozóan a 8.§.2.bek. 

intézkedik,amennyiben: 

"A leventekötelesek testi és szellemi alkal 

másságát hatósági orvosi vizsgálat utján kell 

megállapitani." Ennek kiviteléről való intézke-

dés már & szakminiszterek feladata. 

Ezért a 70,000/1940.M.felállitja 

/helyesebben a testnevelési kötelezettségidejé-

ből átveszi/ a vizsgálóbizottságot,amelynek há-

rom tagja van: 1./ a községi /kör/ jegyző /meg-

bizott városi tisztviselő,Budapesten a kerületi 

előljáró/; 

2./a leventeparancsnok, | 
>> 

C 
3./a községi /kör-/ orvos. 

3 
"A levente alkalmasságát,illetőleg al- | 
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kalmatlanságát az orvos-tag a következő képen 

osztályozza: 

a./fogyatkozás nélkül alkalmas /A/J 

b./fogyatkozással teljes kiképzésre alkal-

mas /B0; 

c./fogyatkozással könnyű kiképzésre alkal-

mas /C/; 

d./ideiglenesen alkalmatlan /D/; 

e*/alkalmatlan/E/; 

Az első két csoportba tartozók teljes 

kiképzésén,a c»—be tartozók könnyti kiképzésben 

vesznek részt. 

Az ideiglenesen felmentettek meghatáro-

zott ideig,a teljesen alkalmatlanok végleg nem 

vesznek részt a kiképzésen# 

A fentebbi határozatok ellen jogorvos-

latnak van helye.Felebbezési fórum a felebbezési 

f 
E 
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bizottság,amelyet "kell alakitani minden járás 

székhelyén,továbbá,minden megyei és törvényha-

tósági jogú városban és Budapesten minden ke-

rületben.A felebbezési bizottság tagjai járási 

székhelyen: főszolgabiró,a járási katonai pa-

rancsnok és a m.kir.tiszti orvosjmegyei várost 

ban: a polgármester,a városi katonai parancs-

nok és a m.kir.tiszti orvos;a törvényhatósági 

jogú városban: a polgármester,a városi katonai 

parancsnok és a m.kir.tiszti főorvos,vagy az 

általa kijelölt m.kir,tiszti orvos;Budapesten 

a polgármester,a kerületi katonai parancsnok 

és a tiszti főorvos.A bizottság elnöki tenni-

valóit járásban a főszolgabiró,városokban pe-

dig a polgármester látja el." /70,000/1940, 

H.M.6l,§.4.bek./ 

Felebbezésre jogosult a leventeköte-

les,illetve tizennyolc éven alul törvényes kép 

s 
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viselője a határozathozataltól kezdve 15 napon 

belül. 

Ugyancsak ide küldik a vizsgálóbizott-

ságból azokat az ügyeket,'felülbiráíkás végett,a-

melyekben egyrészt az orvos,másrészt a másik két 

tag között véleménykülömbség merül fel. 

A felebbezési bizottság harminc napon 

belül dönt.További jogorvoslatnak helye nincs. 

Az általa hozott kötelezettségek és men-

tesitések igy végérvényesek. 

Részleges mentesitésnek számit az 1939: 

II.t.-c.9.§-ának 5.bekezdése: "A papi /lelkészi/ 

tanulmányokat folytató leventekötelest csak hiva-

tásával összeférő kiképzésben lehet részesiteni." 

Lövészkötelezettsé^ alól mentesek a 

csendőrök,rendőrök,pénzügyőrök,az állami erdészet 

és letartóztató intézetek fegyveres szervezete. 
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/55.§.5.bek./ és a papok /papjelöltek,6.bek./ 

Egyébként a lövészkötelezettség telje-

sítése alól is adható felmentés közérdekből./55,§ 

5.bek./ 

A törvény 55.§-a 4.bekezdésében: "Leven 

teoktatókat /vezetőket/ eredményes működésűk alap 

ján a lövészkötelezettség alól egészben vagy rész 

ben mentesíteni lehet." 

Az országgyűlés tagjai mentesek a lö- • 

vészkötelezettség alól az országgyűlés együttlé-

tében. 

V.f e,jezet. 

A leventeképzés négy irányú: 

1./nemzeti- hazafias nevelés; 

2./vallásos nevelésj 

3./katonai előképzés; 

4./társadalmi és önképzés. 
s 
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A hazafias nevelést mindig és minden 

alkalommal bele kell oltani a leventekötelesbe. 

A vallásos nevelés a következőkből áll: 

minden vasár- és ünnepnap kötelesek vallásfele-

kezetük istentiszteletén résztvenni és minden 

év tavaszán gyónásra,áldozásra,illetőleg csendes 

órákra és úrvacsora vételére kell vezetni. 

A testnevelést és a katonai előképzést 

a rendes heti levente-kiképzésen adják meg nekik. 

Ehhez pedig a leventéknek gyakorló te-

rekre, sprtpályákra,lőterekre,gyakorló- és oktató-| 

termekre,raktárhelyiségekre van szükségük,amely-

nek biztositására a 70,000/1940 H.M.rendelet kö-

telezi a községeket és városokat,hogy ilyeneket 

engedjenek át az ottani leventeintézménynek./j^7.§ 

l.bek./ 

Hogy milyen méretűek legyenek ezek,azt 
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a rendelet mellékletében a létszámhoz viszonyít-

va megszabja. 

Ezeken a rendes heti kiképzéseken kor-

csoportonként vesznek részt a leventék,amennyi-

ben 

az I.korcsoportba a 12-14 évesek, 
a II.korcsoportba a 15—17 évesek, 

a III.korcsoportba a 17 évesnél idősebbek 

tartoznak.A középiskolák tanulói ennek megfele-

lően osztályak szerint csoportosulnak. 

Ezeken a csoportokon belül természete-

sen állandó jellegű,katonailag megfelelő köte-

lékben kell résztvenni. 

Mégpedig évente legfeljebb tiz hónapon 

át,hetenként legfeljebb négy órán kötelesek a 

leventék a kiképzésen részt venni./70,000/1940. 

H.M.l6.§.l.bek./ 

A társadalmi nevelést,az önképzés le-
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hetőségét és a szórakozást a leventék a levente-

egyesületekben és a levente otthonokban kaphat-

ják meg. 

A leventeegyesület alapszabályai szerint 

/148J000/1940.B.M.VII.3•§•/ •: " tagjainak alkal-

mat és lehetőséget nyújt: 

a./különféle játékokra és egyéb szórakozások-

ra; 

b./testedzésre és különféle sportágak müve-

lésére; 

c./a szabadidő célszerű felhasználására; 

d./önművelésre. 

Ebből a célból ünnepélyeket,előadásokat: 

tanfolyamokat,versenyeket,kirándulásokat,táboro-

zásokat rendez és ezekhez hasonló alkalmakat te-

remt ;könyvtárt,dalárdát,zenekart alapit,általában 

a művelődés és ismeretszerzés eszközeinek /sajtó, 
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rádió,mozgókép/ beszerzését és használatát biz-

tosítja." 

Egyébként a belügyminiszter az általa 

előre megfogalmazott alapszabályok szerinti le-

venteegyesületeket minden külön alapszabályfel-

terjesztés nélkül engedélyezi. 

Leventeotthonok céljára az illető köz-

ségek és városok kötelesek helyiséget rendelke-

zésre bocsátani az idézett rendelet 67.§.1.bek. 

szerint. 

"A leventeképzés céljaira szükséges 

ingatlanok megszerzésére és nagyobbitására -a-

mennyiben erre a célra közterület vagy község 

/város/ tulajdonában álló alkalmas terület nem 

áll rendelkezésre - a községet és a várost az 

18881 :XIiI.t.-c.-ben szabályozott kisajátitási 

jog illeti meg." /l939:II.t.-e.l2.§.4.bek./ 
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A honvédelmi miniszteri rendelet épp 

ugy szabályozza a leventeotthonok és székházak 

nagyságát és egyéb kellékeit,mint a gyakorló és 

sporttereknél. 

Ezekben a leventeotthonokban folyik le 

a leventék,a katonai előképzésen kivüli levente-

élete,főképpen a leventeegyesületek működése;az 

egyes leventék szórakozása és önképzése /könyv-

tár./ 

A- lövészképzés szintén a levente gya-

korló- ,sprt- és lőtereken folyik le,a zárt hely-

ségeket is a leventéktől kapják. Ha ilyen nines, 

az elemi iskolák helyiségeit igénybe lehet venni. 

A vállalatok /üzemek/, épufy-mint a leventék szánk-

ra, itt is kötelesek helyiségeket, területet rend 

kezésre bocsátani. /H.M. eln. 4250/1940. l/a sz. 

3 3 . § . / III 

= & -
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£ 
"A lövészkötelezettek egy lövészkiképzés! 

év alatt legfeljebb kilenc hónapon át havonkint egy 

szer, évi harminchat órában vehetik igénybe a lövés 
kiképzés céljaira." /9160/1939. M.E. sz. rendelet 

9.§. 2. bek. és a 4250/1940. H.M, eln. l/a. sz. 11. 

§. 2. bek./ 

•A rendelet méltányos azokkal szemben, a-

kik foglalkozásuknál fogva nem tudnának a kiszabott 

időben képzésre megjelenni, ezeknek könnyitéseket 

ad, lehetőséget arra, hogy más időben pótolhassák. 

VI. fejezet. 

Az autonóm közigazgatási szervek szerepe 

a leventeintézménnyel kapcsolatban igen fontos. Szelfs 

repük van: a leventebizottság, a főispán, a törvény 

hatóság első tisztviselője /alispán, polgármester/, 

a főszolgabíró, a megyei város polgármestere, Buda-| 

pest szkfv. kerületi elöljárói, továbbá községi e-
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lőljáróság. 

70000/1940. H.M. 32. §.2. bek. szerint 

"Minden - akár megyei, akár városi - törvényhatóság! 

részére annak székhelyén törvényhatósági leventebi-

zottásgot kell alaki tani. A törvényhatósági lelren-

tebizottságba hat tagot a főispán /főpolgármester/ 
javaslatába a honvédelmi miniszter nevez kir hat 

.tagot pedig a törvényhatósági bizottság közgyűlése 

választ a leventeképzés iránt érdeklődő saját tag-

jai sorából; a tagok megbizása öt évre szól. A le-

ventebizottságnak hivatalból tagja az alispán /pol-J 

gármester/, aki egyúttal a bizottság elnöke is; hi-

vatalból, illetőleg tisztségüknél fogva' tagjai to-

vábbá a honvédelmi miniszter által a törvényhatóság-

hoz a leventeügy ejt képviseletére kiküldött honvéd-

tiszt, a m.kir. tisztifőorvos /Budapesten szkfv.—i 

tisztifőorvos/, a királyi tanfelügyelő, törvényha-

tósági népművelési titkár, a helybeli közép- és kö-

zépfokú fiúiskolák igazgatói közül a tankerületi 
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kir. főigazgató által kijelölt igazgató, valamint 

a keresztény vallásfelekezeteknek a felettes egy-

házi hatóság által kijelölt egy-egy' lelkészi /pa-

pi/ képviselője* Vármegyében azonfelül a főszolga-

"birák és a megyei városok polgármesterei, valamint 

a vármegye területén működő járási /városi/ katona 

i parancsnokok, Budapesten pedig a kerületi elöl-

járók és kerületi katonai parancsnokok is a 

-törvényhatósági leventebizottságnak. A bizottságban 

az előadói tisztséget a honvédelmi miniszter által 

kiküldött honvédtiszt látja el. A bizottság működé-

sével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátásáról a z 

elnök gondoskodik. A bizottság évehkint legalább 

két ülést tart. A főispánt /főpolgármestert/ a bi-

zottság minden ülésére meg kell hivni. 11 

Hatáskörébe tartozik: 

1./ Levenetügyekben javaslattétel, vélemény-



- 27 -

nyilvánítás} 
2./ Lveneteegyesületek működését és költségv^ 

tését ellenőrzi,; 

3./ eljár azokban az ügyekben, amelyeket a 
s 

honvédelmi minizstre hozzáutal; 

4./ összekötő kapocs a törvényhatóság terüle-f 

tén levő leventeegyesületek és a Leventeegyésületí 

Országos Központja /lOK/ között. 

Olyan községekben, amelyekben levente-

bizottság nem alakul, annak teendőit a községi ké 

viselőtestület látja el.Egyébként : "Minden me-

gyei városban Budapest szkfv.minden kerületében 

és a honvédelmi miniszter által kijelölt közsé-

gekben /megyei városi,kerületi/ leventebizottsá-

gokat kell alakitani.Ebbe a bizottságba három ta-

got az illetékes járási katonai parancsnok javas-

latára a főispán /főpolgármester/ nevez ki,három 

tagot pedig a községi /megyei városi/ képviselő 

testület,Budapesten a kerületi választmányok vá-
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laaztanak az ifjúság'nevelése iránt érdeklődő sa-

ját tagjaik közül.A tagok megbizása öt évre szól. 

A bizottságnak hivatalból tagja a községi /kör-/ 

jegyző /megyei város polgármestere,Budapesten a 

kerületi előljáró/,aki egyúttal a bizottság elnö-

ke is;hivatalból illetőleg tisztségénél fogva tag-

jai továbbá a községekben a községi /kör-/ orvos, 

megyei városokban a m.kir.tiszti orvos,a keresz-. 

tény felekezeteknek a felettes hatósága által ki-

jelölt egy-egy lelkészi /papi/ képviselője,a köz-

ségekben lévő iskolák igazgatói /osztatlan iskolák-

nál a vezető tanitó/,a leventeegyesület elnöke és 

titkára,valamint az illetékes katonai parancsnok 

által kijelölt két helyi leventeparancsnok,akik 

közül az egyiket a bizottság előadói tisztségével 

is meg kell bizni.A bizottság évenként legalább 

négy ülést köteles tartani." 

? fi 
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Hatáskörébe "tartozik: 

1./a leventeegyesületek segitése és ellen-

őrzése; 

2./a leventeegyesület támogatása a község-

nél; 

3•/az eljárás mindazon ügyekben,amelyeket 

a törvényhatósági leventebizottság vagy a LOK 

ho z záutal. 

A törvényhatóság első tisztviselőjé-

nek és a főszolgabirónak feladata a leventein— 

tézmény segitése,támogatása,ellenőrzése. 

A törvényhatóság első tisztviselője a 

törvényhatósági leventebizottság elnöke,a főszol-

gabíró tagja a leventék orvosi vizsgálaiée-al kap-

csolatosan felállitott fellebbezési bizottságnak. 

Azonkivül eljár,mint rendőri büntetőbiró. 

Az alsóbbfoku szervek pedig a támoga-
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táson segitségen kivül 

"gondoskodnak a levente kötelesek összeirá-
t 

sáról és nyilvántartására vonatkozó rendelkezé-

sek végrehajtásáról." /70,000/1940.H^M.35.§.c./ 

A trianoni békeparancs rendelkezései 

értelmében Magyarország hadserege csak 35000 fő-

ből állhat,és ezen kivül még igen sok tekintet-

ben megszorította és megcsonkította az ország 

fegyveres erejét.Csaknem két évtizednek kellett 

eltelnie ahhoz,hogy az ország letudja rázni ma-

gáról azt a rabláncot,amelyet ellenségei oly 

igazságtalanul bilincseltek rá.Az igazságot a-

zonban nem lehet hamu alá rejteni sohasem.A ma-

gyarok Istene most is megsegitette a nemzetet,és 

az oiszág négyszeri megnagyobbodása után ma már 

ott tartunk,hogy ellenségeinkkel szemben ismét 

egyenlően vehetjük fel a harcot,és a magyar ka— 
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tona ismét büszkén védheti meg az ország területi 

épségét.Azonban a magyar hadseregre és a magyar 

ifjúságra még további feladatok várnak,mert az 

ezer éves ország határait még a régi keretek közé 

kell visszaállitani.Ez pedig csak ugy lehetséges, 

ha állandó elő— és utó képzéssel arra törekszik 

a nemzet minden tagja,hogy a régi magyar katonai 

dicsőségnek méltó örököse és továbbhordozója lé-

gy en.Sa játmagunknak kell magunkon segiteni első-

sorban,mert az Isten segitségét is csak ugy remél-

hetjük. 

Debrecen,1942.junius. f 
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