
„A nyomor és tudatlanság világában élünk 
és mindenkinek nyilvánvaló kötelessége,  

hogy azt a kicsiny szögletet, amelyre 
befolyást gyakorolhat, valamivel kevésbé 

nyomorulttá és tudatlanná tegye, mint 
amilyen volt, mielőtt ő odalépett.” 

(Thomas H. Huxley) 
 
E tanulmány arra vállalkozik, hogy hiteles 
és eddig még nem publikált források alapján 
egy korai gyermeknyaraltatási akciót mu-
tasson be. Kritikusan láttatva a társadalmi 
lelkiismeret felébresztésének pozitív hoza-
dékait és azokat a negatív vadhajtásait, ame-
lyek nem hozták meg a kívánt eredményt, 
mintegy „gyermekbetegségei” voltak e ne-
mes kezdeményezésnek. Az 1918-ban meg-
valósuló IV. Károly-féle gyermekmentésen 
keresztül pedig szemlélteti a  korabeli Vas 
vármegyei szociális érzékenységet és a gyer-
mekvédelem összefüggéseit is, amelyek 
megalapozták ezt a humanitárius tevékeny-
séget. Mintát és példát adott a későbbi ilyen 
indíttatású mozgalmaknak, amelyek közép-
pontjában az  1. világháborút elszenvedő 
gyermekek sorsa állt. 
 
 
A szociális érzékenység és  
a gyermekvédelem összekapcsolódása 
 
A budapesti gyermeknyomor legmélyebb 
bugyrairól Móricz Zsigmond folyamatosan 
és tűpontossággal közölt riportokat, például 
1923-ban.1 Tábori Kornél egy kiadványában 
mindezt ún. szociofotókon örökítette meg, 

több nyelven is felhívta a figyelmet a háború 
utáni krízishelyzet veszélyeire.2 

Természetesen, vidéken, így Szombat-
helyen is szembesülhettünk olyan emberi 
és gyermeki sorsokkal, amelyek orvoslásra 
vártak. Egy korabeli tudósító elment 
a Nagykar utcába, a Karicsába, amely falu 
a városban: „Háromablakos viskó, színeha-
gyott falakkal, tető nélkül, az  ember azt 
hinné kívülről, hogy baglyok tanyája e hely, 
pedig ha belép az ember, akkor látja, hogy 
a romok alatt emberek laknak. Egy házas-
pár. Úgy élnek itt ebben az egyszoba-konyhás 
odúban, mint a madarak, amelyeknek félig 
szétrombolták a fészkét, rossz gyermekkezek, 
korhadt deszkákkal igyekeznek felfogatni 
a  zuhogó esőcsöpeket. Alig merek belépni 
a romok alá. A lakás feje Berkovits Imre pin-
cér megnyugtat: – Tessék belépni, hisz a bi-
zottság lakhatónak találta e helyet. Nem élet-
veszélyes.”3 

A jövő szociális feladatai között létfon-
tosságúvá vált a  szociális háló kiépítése. 
A  világháború áldozatairól, árváiról való 
gondoskodás együttes szerepvállalást igé-
nyelt, így rajzolódtak ki célok és az ezekhez 
illeszkedő eszközök is: „Az egyre fejlődő, né-
pesedő városnak – amelyben nem hiányoz-
nak már a társadalmi nyomok világvárosi 
szimptomái sem – a legrövidebb időn belül 
egy szociális ügyosztályra, vagy irodára van 
szüksége, – amelynek feladatát képezi a tár-
sadalmi nyomor gyógyítása, de főként a há-
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  1 Móricz Zsigmond: Riport a  pesti gyermekről. = 
Az Est, 1923. dec. 14. 5. p. 

  2 Tábori Kornél: Egy halálraítélt ország borzalmai-
ból. Razzia a  budapesti nyomortanyákon. Bp., 
1920. 16 p. 

  3 Nagykar-utca 19. Ahol a  romok között emberek 
laknak. = Nyugati Újság (továbbiakban: NYÚ), 1921. 
júl. 18. 2. p. 
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ború áldozatainak istápolása, támogatása 
s lehetőleg a kenyérkereset mezején meg felelő 
helyre való elhelyezése.”4 

A legkiszolgáltatottabb és egyben a leg-
érzékenyebb a gyermekvilág volt. Az 1. vi-
lágháború a gyermekvédelem feladatait ki-
szélesítette, olyan új kategóriákkal 
bővítette, mint a hadiárvák, elhagyott gyer-
mekek, fiatalkorú csavargók, bűnözők meg-
jelenése. Ugyanakkor a pénzügyi, személyi 
háttere a gondoskodásnak csorbát szenve-
dett. A  belügyminiszter 161.000/1914. 
számú rendelete a hadiárvák és a hadifog-
ságba kerültek kiskorú gyermekeinek vé-
delméről szólt. A férfiak hadba vonulása át-
alakította az  otthoni munkamegosztás 
megszokott rendszerét, az édesanyák mun-
kavállalásra kényszerültek, s gyermekeik 
felügyelet nélkül maradtak. Ezen problémát 
orvosolta a  belügyminiszter 72.078/1916. 
számú rendelete, amely a  munkába járó 
anyák gondozás nélkül maradt 1–3 éves 
gyermekeinek védelmére előírta a városok-
ban és a községekben a napközi otthonok 
szervezését. Olyan szélsőséges esetekre is 
megoldás kellett, ha a hadbavonultak gyer-
mekei veszélybe kerülnek, ezért született 
meg az a belügyminiszteri rendelet, amely 
biztosította a felvételüket állami gyermek-
menhelyekbe, amelyek saját édesanyjuknak 
adják ki, így tartásdíjat is kapnának a hadi 
segítésen kívül.5 A társadalmi figyelem éb-
resztésében élen jártak azok az áldozatvál-
laló nők, asszonyok is, akik korán felis -
merték a  gyermekek szerepét a  jövő 
társadalmában, és keresték a lehetőségeket 
a gyermekvédelemben. 

A nagy háború erősítette a nők hagyo-
mányos ápolónői–karitatív vöröskeresztes 
feladatait is. Ez tükröződik Greisinger Ot-
tóné tevékenységében, aki 1914 végétől a Vö-
röskereszten belül működő s a vármegye-
háza épületében berendezett helyi Városi 
Népsegítő Irodában vállalt vezető szerepet. 
A Greisinger házaspár étkezési akciókkal, 
valamint pénzsegély, ruha és karácsonyi 
ajándékok kiutalásával kívánt enyhíteni 
a gyermek nyomoron. Figyelmük az anya- 
és csecsemővédelemre is kiterjedt. Greisin-
ger Ottóné hozta létre a városban megala-
kuló gyermekrendőrséget, sőt az alakulat-
nak egyik parancsnoka lett. Saját korát 
megelőző tevékenységével a preventív ifjú-
ságvédelem megalapozója vált. A  hatéko-
nyabb gyermekvédelem érdekében ott-
honok felállítását is szorgalmazta. Egész 
személyiségével, habitusával a helyi kiala-
kuló gyermek- és ifjúságvédelmet, és a rá-
szoruló gyermekek ügyét karolta fel.6 

A Trianont követő nemzedék felnevelé-
sére és figyelemmel kísérésére 1921-re 
Szombathelyen már kiterjedt, egymást se-
gítő szociális hálózat áll a  rendelkezésre, 
ennek pillérei a  következők voltak: gyer-
mek- és anyavédelmi intézmények, anya- 
és csecsemővédelmi rendelő, napközi ott-
hon, erdei iskola, vármegyei árvaház, gyer-
mekmenhely, a magyar királyi bábaképző. 
Mind a társadalom, mind a hatóságok „ki-
terjedt gondoskodása fokozott figyelemmel 
fordul az anya- és csecsemővédelem felé. Ezt 
a munkát csak a legmélyebb elismerés hang-
ján köszönhetjük, mert ki mások pótolhat-
nák a nemzet meghökkentő erőfogyatkozá-
sát, mint az új hajtások, amelyek azonban 
szerető gondoskodás nélkül elsenyvednek.”7 
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  4 A jövő szociális feladatai. A társadalmi nyomor gyó-
gyítása. = Szombathelyi Újság (továbbiakban: SZÚ), 
1918. febr. 20. 1. p. 

  5 Kalocsai Péter: Gyermekvédelem a dualizmuskori 
Szombathelyen = Partes Populorum Minores Alie-
nigenae, 2003. 1. sz. Gyerekek a  történelemben. 
164–165. p. 

  6 Kelbert Krisztina: Greisinger Ottóné Kerecsényi 
Ilona. Szombathely, 2013. 57–59. p. (Arcképcsarnok 
Híres szombathelyi nők; 7.) 

  7 Egy pillantás a gyermekvédelem munkájára. = Ma-
gyar Nyugat, 1921. okt. 16. 2–3. p. 
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A kibontakozó gyermekvédelem a helyi 
közbeszédben is megjelent, és vitát is in-
dukált. Dr. Ormós Béla a  szombathelyi 
gyermekmenhely igazgató főorvosa a „Vas-
vármegye” hasábjain „Gyermekvédel-
münkről és hiányairól” megjelent cikksoro-
zatát könyvben összegezte. Az  értékes 
gyermekvédelmi munkának az is aktuali-
tást adott, hogy a gyermekmenhelyi gyer-
mekek halandósága magas számot muta-
tott. A szerző felhívta a figyelmet erre és, 
hogy a gyermekvédelem ezen intézményei 
még a  kísérletezés stádiumában vannak, 
de stabil jövőképpel rendelkeznek.8 

A gyermekvédelem fellendülésével 
a gyermekirodalom és a gyermek-lapkiadás 
is éledezett. Az  egyik, több korosztályt is 
megcélzó izgalmas kezdeményezés, a  „Jó 
Pajtás”, amelyet Benedek Elek – avagy is-
mertebb nevén Benedek apó – szerkesztett, 
a Franklin Társulat kiadásában megjelent 
nívós gyermeklap. Vas vármegyei lapokban 
is gyakran reklámozták újabb előfizetőket 
keresve.9 

Az állami, vármegyei és városi szinten 
is megfogalmazódó igény, a jövő nemzedék 
védelme, az állampogári önkéntesség szint-
jén is eredményzett szociális akciókat. Ilyen 
kezdeményezés volt 1918-ban az Új-Ságfalvi 
vásár és búcsú, amelynek keretében Péter–
Pálkor a piaci árnál olcsóbban lehetett lét-
fontosságú árucikkekhez hozzájutni, így kí-
vánták segíteni a  szűkölködő családokat. 
A széles társadalmi bázisra számító kezde-
ményezés megszólította a  vármegye ter-
melőit, iparosait és kereskedőit. A  kezde-
ményezés fő védnökei, a  rendezőség élén 
Szegedy Gina birtokos, dr. Ostffy Lajos fő-
ispán és Herbst Géza alispán álltak. A há-
borús sebek enyhítésére rendeztek gyűjtést, 

amelynek bevételét a  vármegyei hadirok-
kantak, özvegyek, árvák, csecsemők és 
anyák, valamint az újságírók segítő alapja 
között osztottak ki. A vásár és a búcsú szín-
helye a Szombathelyi Sport Egylet pályája, 
ahol egy községet építettek fel: házakkal, 
üzletekkel, a  falu főterén pedig körhinta, 
cirkusz és lovarda várta az ide látogatókat. 
A gyermekeknek külön játszóteret alakítot-
tak ki. A projekt elnevezése: Új-Ságfalvi vá-
sár és búcsú, tehát egy szójátékot takart. 
Utalt a mesterségesen létrehozott községre 
és az  újságírók szerepére a  kezdeménye-
zésben.10 

A társadalmi szenzibilitás és a gyermek-
védelem ügyének összekapcsolódása meg-
határozó tényezője lesz majd a IV. Károly-
féle gyermeknyaraltatási akció vasi 
eredményességének is, hiszen a  háborús 
generáció gyermekeinek ügye átlépi az or-
szághatárokat és nyitottá tesz, egy másik 
nemzet gyermekei felé is. 
 

A befogadó Vas vármegye  
helyzete 1918-ban 
 
Az 1. világháború alatt a hátország ellátásá-
ban komoly gondok keletkeztek, amely 
az  életszínvonal folyamatos romlásához 
vezetett. Gombamódra jöttek létre olyan 
háborús gazdasági szerveztek, amelyek 
a központi begyűjtéssel és elosztással igye-
keztek a helyzeten javítani. 1915-től szinte 
minden élelmiszerre kiterjesztette a kor-
mány korlátozásokat, először a kenyérre, 
majd a cukorra, végül a legtöbbre. A liszt-
jegy alapján egy főre 5 dkg nullás-, 30 dkg 
főző- és 175 dkg kenyérliszt járt jegy elle-
nében. 1916-ban a hadsereg sertészsír és 
szalonna szükségletének biztosítására 
megalakult a  Honvédelmi Minisztérium 

bodó judit: egy 20. századi szociális érzékenyítés, avagy iv. károly…

  8 Könyv a gyermekvédelemről. = Vasvármegye, 1911. 
jún. 14. 3. p. 

  9 Előkelő vendégek Budapesten. = Vasmegyei Napló 
(továbbiakban: VmN), 1918. ápr. 12. 2. p. 

10 Új-Ságfalvi Vásár és Búcsú Szombathelyen 1918. 
június 29-én. = VmN, 1918. jún. 13. 1–2. p. 
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Átvételi Bizottsága, amelynek Vas várme-
gyei kirendeltsége is működött.11 

Fokozatosan az összes élelmezési cik-
ket érintette a  bejelentési kötelezettség. 
Az  Országos Közélelmezési Hivatal látta 
el a  koordinációt. Fejkvótákat állapított 
meg, felhívást adott ki a zöldségtermelés 
növelésére, utasítást adott a fölös készletek 
zárolására, rekvirálására, a gabonatermé-
sek zár alá vételére.12 

1918-ban ismét megkezdődött a rekvi-
rálás az  egész vármegyében. „A megyére 
3000 vaggon13 gabonának beszolgáltatását 
vetette ki a közélelmezési miniszter. Ebbe be-
leszámítanak az összes gabonanemek, csö-
ves és hüvelyes termények. Ennek behajtását 
az  alispán kötelességévé tették, akár a  fej -
kvóta leszállításával. a  fejkvótát azoknál 
szállítja csak le, akkik többet használtak fel 
eddig, mint szabad lett volna. Ostffy Lajos 
dr. főispán kijelenti, biztosra veszi, ugyan 
hogy a 3000 vaggon nem fog összejönni, de 
bízik abban, hogy meg felelő eredményt fog-
nak elérni.”14 

Szombathely az éhes város, Vas várme-
gye pedig az éhes megye lett … 

A megnövekedett ellátási gondokat még 
súlyosbította, hogy 1916-tól testközelből ta-
lálkozhatott a  lakosság a  menekült jelen-
séggel is. A román hadsereg Erdélybe tör-
ténő beözönlésével, a  Vas vármegyébe is 
eljutó erdélyi menekültek elszállásolása és 
ellátása több hónapon át komoly kihívás elé 
állította Szombathely vezetését, és a szoli-

daritás jegyében humanitárius segítség-
nyújtásra sarkallta a város lakosságát.15 

Kiskos István polgármester 1916. szep-
tember 1-jei felhívásában, éppen egy a vá-
roson átutazó, erdélyi menekültcsoport ér-
kezésére készítette fel a  lakosságot, 
segítségüket kérve, hazafiságukra, nagylel-
kűségükre apellálva arra, hogy az a „leggyö-
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11 Kövér István: Vas vármegye Trianon előtt és Tria-
non után. 1. köt. Szombathely, 2020. (továbbiakban: 
Kövér, 2020.) 475–476. p. 

12 Kövér, 2020. 479–480. p. 
13 Tömegmértékegység. 1 vagon – vagy súlyvagon – 

általában 10 t. 
14 A rekvirálás és a megye ellátása. = VmN, 1918. jan. 10. 

1. p. 

15 Melega Miklós: Menekültlakások építése Szombat-
helyen, 1922. In: Úton. Menekülés, mobilitás, in-
tegráció Közép-Európában és Magyarországon 
az első világháború után. Szerk. Ablonczy Balázs. 
Bp., 2020. (továbbiakban: Melega, 2020.) 81. p. (Ma-
gyar történelmi emlékek. Értekezések. Trianon do-
kumentumok és -tanulmámyok; 7.) 
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nyörübb megnyilvánulásban jelentkezzék.”16 
Nyilván a polgármester arra gondolhatott, 
hogy az adományozó számára még nagyobb 
az  öröm, hogy adhatott … Külön érdeme 
a proklamációnak, hogy a pragmatikus mó-
don, a hasznosság oldaláról segítette a fel-
ajánlót, rendkívül finom utalásokkal, hogy 
mire lehet szüksége a családoknak. 

1918-ban is vannak még Erdélyből jött 
menekültek Szombathelyen, a  belügymi-
niszter Vas vármegye alispánjának címzett 
táviratában éppen a  16 Csík vármegyéből 
jött erdélyi menekült visszatelepítését kez-
deményezi, számukra a visszatéréshez va-
gonokat biztosítva.17 

A menekültek Szombathelyre, a  Nyu-
gat-Dunántúl legnagyobb vasúti csomó-
pontjára vagonokban érkeztek, sőt előfor-
dult, hogy üres lakások hiányában maguk 
a hatóságok utaltak ki számukra vagonokat. 
A helyi sajtó gyakran cikkezett az egysze-
rűen csak „vagonlakók” névvel illetett csa-
ládok életkörülményeiről, nehézségeiről. 
1921 tavaszán még 50–60 menekült élt 
a szigetelés nélküli kocsikban, nyáron a hő-
ségtől, télen a hidegtől szenvedve.18 

A vármegyei és a városi büdzse kiadá-
sait a  felsorolt tényezőkön kívül még to-
vábbi be nem kalkulálható események is 
nehezítették, mint például az  árvíz. 1918 
augusztusában, amikor több napos esőzést 
követően a Strém patak kilépett medréből. 
„Elöntötte a  németújvári [ma: Güssing, 
Ausztria] dombtető lábainál a völgyben fekvő 
házakat, elárasztotta Orbánfalu [ma: Ur-
bersdorf, Güssing településrésze, Ausztria] 
és Strém községeket, úgy hogy az egész Or-
bánfalu, Németújvár és Strém [ma: Strem, 
Ausztria] község egy tenger alatt áll.”19 

1918 szeptemberében a Németújvári já-
rást ért természeti csapás egyéb, ellátást is 
veszélyeztető következményekről is beszá-
molt a helyi sajtó: „Mi lesz a néppel, melynek 
egész kapás termése – tehát a második kenyere 
oda van, de állatállományát kiteleltetni se lesz 
képes … De a csempészés miatt ugyis eléggé 
meg van e nép büntetve. Csendőrség és kato-
naság ül a nyakán, akik úton-útfélen még a sé-
táló közönséget is kikutatják, átvizsgálják – 
darab kenyereket, vajat, utazási élelemre szol-
gáló süteményt elvesznek tőlük a határon.”20 

A vezércikk szerzője a Németújvári járás 
felelős vezetőit szembesíti azzal a ténnyel, 
hogy ha nincs termés és állatállomány, ak-
kor a kiadott és teljesítendő vagonkontin-
gensnek se tudnak megfelelni. Ugyanakkor 
a  nagybani csempészetből sokan, hamar 
meggazdagodnak, míg a kisembereket csak 
zaklatják a hatóságok. 

A nevezetes 1918. év azonban még nem 
fejeződött be, érkezett egy bibliai hetedik 
csapás is, a  spanyolnáthajárvány, amely 
érintette a vármegye lakosságát is. 

A város közegészségügyi bizottsága,  
dr. Újváry Ede polgármester vezetésével úgy 
döntött, a megjelent orvosokat és iskolaigaz-
gatókat is meghallgatva, hogy súlyos a hely-
zet, ezért járványkórházat állítanak fel. A kö-
zönségtől pedig azt kérték, hogy mindazokat 
a rendszabályokat tartsák be, amelyek a jár-
vány esetén szükségesek.21 Októberre újabb 
krízishelyzet állt elő: „A titokzatos kór, a spa-
nyoljárvány, amely veszedelmesebb bármely 
epidémiánál, mivel nem ismerik az  ellene 
való védekezés módját, ma már teljesen el-
harapódzott Szombathelyen, úgyhogy hiva-
talos megállapítás szerint 3000-nél több 
a spanyolbetegek száma.”22 
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16 Polgártársaim! Szombathely, 1916. (Magángyűjtő 
tulajdonában.) 

17 Az erdélyi menekültek hazaszállítása Szombathely-
ről. = SZÚ, 1918. ápr. 20. 3. p. 

18 Melega, 2020. 83. p. 
19 Árvíz Vasmegyében. = VmN, 1918. aug. 11. 2. p. 

20 Vasmegye árvízsújtotta népe. = SZÚ, 1918. szept. 5. 
1. p. 

21 Veszedelmes méreteket ölt a spanyolnáthajárvány 
Szombathelyen. = VmN, 1918. szept. 29. 1–2. p. 

22 3000 spanyolbeteg Szombathelyen. = VmN, 1918. 
okt. 5. 1. p. 
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1918. augusztus végén, szeptember ele-
jén ütötte fel a fejét nálunk, az amerikai ka-
tonák által behurcolt spanyolnátha, amely 
a  világ egyik legpusztítóbb járványa volt. 
Egyesek szerint 20, mások szerint 100 mil-
lióan haltak bele. IV. Károly király is e be-
tegség áldozata lett.23 

Vas vármegye 1918-ban komoly nehéz-
ségekkel küzdött, szinte egy humanitárius 
katasztrófa küszöbén állt: saját lakosságá-
nak az ellátása is komoly gondot okozott, 
jegyrendszer, rekvirálások, ennek hatá-
sára a csempészet is felütötte a fejét. Azaz, 
a háborús gazdaság minden szimptómája 
kimutatható. Ehhez járult, a  különböző 
menekültcsoportok időleges vagy állandó 
segélyezése, árvízveszély a  Németújvári 
járásban, és végezetül hatékony védekezés, 
fellépés a támadó spanyolnáthajárvány el-
len. 

Joggal kérdezhette a lakosság, hogy le-
gyünk így befogadóak, hogyan segítsünk 
jól, a  nálunknál is esendőbbeken, közép-
pontba állítva a háborút megélt gyermek-
eket, itt valahol Európában? A válasz az it-
teni „Vasi Magyaroktól” érkezett IV. Károly 
király gyermeknyaraltatási felhívására, 
amely szíveket és házak kapuit megnyitó 
lelkes befogadásra talált. 

 
 
A IV. Károly-féle gyermek- 
nyaraltatási akció kezdeményezői 
 
Az 1. világháborút követő átmeneti időszak-
ban egy új segélyezési modell alakult ki, 
amely három dimenziót foglalt magában. 
A  programok működtetésére létre kellett 
hozni egy új gazdasági keretet, kezelni az új 
jogi dilemmákat, és összehangolni a segé-
lyezést a helyi és a nemzetközi politikai fej-
leményekkel. A háború végéig a segélyezés 

önkéntességi alapon, civil és egyházi szinten 
szerveződött, és elsősorban a hadifoglyokra, 
háborús sebesültekre és áldozatokra kon-
centrált. A háború után azonban megjelent 
a profi üzletemberek által koordinált, szál-
lítmányozási, táplálkozási és gyermekgon-
dozási szakembereket bevonó privát és ál-
lami forrásokat is megmozgató, határokon 
átívelő humanitárius segélyezés. A fegyver-
szünetet követően a  háborús áldozatok  
– például megcsonkított emberi testek, éhező 
gyerekek, szétszakadt családok – iránti szim-
pátiát kiegészítette egy új jogi narratíva az ál-
dozatok jogairól. Megoldásra várt a háború 
idején született gyermekek kérdése.24 

IV. Károly gyermeknyaraltatási akciója 
1918-ban az egyéni szinten megmutatkozó 
szolidaritás példájaként jelentkezett és azzal 
a nem titkolt céllal is, hogy a Monarchia két 
meghatározó nemzetét közelebb hozza egy-
máshoz. 

Az 1916-ban trónra lépő IV. Károly életé -
ben számos olyan momentum volt, amely 
szociális érzékenységére utalt. Gyermek-
korát a szolgáló szeretet megannyi szép pél-
dája jellemzi. Új játékait nem sokáig élvezte, 
továbbadta inkább, hogy azokkal másoknak 
örömet szerezhessen. Otthon ugyan min-
dent megkapott, mégis perselyt tartott, és 
abba filléreket gyűjtött, hogy időről időre 
adakozhasson belőle. A  ruháit a  környék 
szegényeinek adta olyan buzgalommal, 
hogy mélyen vallásos ír nevelője már bün-
tetéssel fenyegette, mert egyik reggel nem 
tudott mit ráadni. Ettől kezdve csak az  ő 
engedélyével jótékonykodhatott, mire  
a 4 éves kisfiú kitalálta, hogy hogy dolgozni 
fog. … Munkavállalási kérelme hivatalosan 
nem járt sikerrel, de a kerti munkákba be-
kapcsolódhatott, és az általa nevelt virágok 
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23 Kövér, 2020. 362. p. 

24 http://trianon100.hu/gallery/letoltesek/Glant-Ju-
hasz-Ablonczy_Nemzetkozi_segely-_es_segitoak-
ciok_a_volt_Osztrak–Magyar_Monarchia_terüle-
ten_1918–1923.pdf (Megtekintve: 2022. február 28.) 
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árából befolyt összeget felhasználhatta arra, 
hogy enyhítse mások szenvedését.25 

Uralkodói image-nek kialakításában is 
fontos hangsúlyt kapott, hogy ő nem az agg 
Ferenc József: „mindent meggondoltam és 
megfontoltam” követője, de nem is az a II. 
Vilmos német császár, aki viszont azt 
ígérte, hogy „mire a  falevelek lehullanak, 
győztes katonáim itthon lesznek”. Ő nem 
egy szintén harcba menetelő király, hanem 
a „Béke királya” akarat lenni, aki lehajol 
a szenvedő katonákhoz, és a háborús kór-
házakat látogatja, mint ezt egy korabeli ké-
peslapon is láthatjuk.26 

A helyi sajtó is több alkalommal így mu-
tatta be jellembeli tulajdonságait, Szent Ist-
ván király méltó utódjának tartva őt: „Ifjú 
királyunk daliás alakját azonban nemcsak 
a csatatereken látjuk elől, hanem mindenütt, 
ahol jót, hasznosat tehet a haza és a polgárok 
javára. A jótékony adakozásban éppúgy elől 
látjuk, mint minden nemes mozgalomban. 
De különösen kimagaslik hadikölcsön jegy-
zésével. Eddig minden egyes magyar hadi-
kölcsönre több milliót jegyzett, a legutóbbinál 
pedig úgy rendelkezett, hogy magán- és há-
zipénztára terhére 12 millió korona név-
értékű magyar hadikölcsön jegyeztessék. 
Leg felsőbb urunknak olyan újabb tényével 
állunk szembe, mely előtt meghatottság nél-
kül nem haladhatunk el.”27 

A IV. Károllyal kapcsolatos nemzeti el-
várásokat jól összegezte 1918-ban, a 31. szü-
letésnapja kapcsán megfogalmazott kíván-
ság: „Milliók szívéből szállt égbe az esdő ima 
a szeretett uralkodó életéért és az áldott bé-
kére való törekvésének mielőbbi teljesülésé-
ért. Adja isten, hogy a  jövőben már békés 
munkában serénykedő népei között teljesít-
hesse népboldogító, reményteljes uralkodói 
tevékenységét.”28 

A nemzet és a király között így létrejövő 
új harmónia jó esélyt adott a nemzeti törek-
vések támogatására, és alkalmat teremtett 
az országátalakító reformok realizálására is. 
A  háború következményei miatt a  magyar 
közéletnek ugyancsak új feladatokkal és új 
kihívásokkal kellett szembesülnie.29 Orszá-
gainak szociális gondjaira reagálva, főként 
a  jövő nemzedékét állította középpontba 
a gyermeknyaraltatási akcióval. 

Kezdeményezését motiválhatták gyer-
mekkori tapasztalatai, az ifjú főherceg mi-
ként újszülött korában, úgy később is 
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25 Kovács Gergely: Zita és Károly. Akik egymást segí-
tették az égbe. Veszprém, 2017. (továbbiakban: Ko-
vács, 2017.) 6–7. p. 

26 Tábori levelezőlap, 1914. szeptember 5. (Magán-
gyűjtő tulajdonában.) 

27 A király példája. = VmN, 1918. júl. 14. 1. p. 
28 Királyunk születésnapja. = Rábavidék (továbbiak-

ban: Rv.), 1918. aug. 18. 4. p. 
29 Gerő András: Hit, illúziókkal. Bp., 2019. 157. p. 
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gyenge fizikuma miatt külön odafigyelést 
igényelt. Hosszabb felerősítéssel, gyógyke-
zeléssel, minél több természetben eltöltött 
idővel, mozgással, sportolással tudták rek-
reációját megoldani.30 

Mindez egybeesett a  20. század elején 
hódító reformpedagógiai törekvésekkel.31 

Az uralkodó missziónak tekintette, hogy 
a háborús nemzedék gyermekeit, különö-
sen a nehéz szociális helyzetben lévőket ki-
emelje az  egészségtelen környezetből, és 
a nyári vidéki csereüdültetéssel egy új le-
hetőséget adjon testi és lelki fejlődésüknek. 
A Néptanítók Lapjában így méltatták kez-
deményezése jelentőségét és céljait: „Ennek 
a  gyermeknyaraltató mozgalomnak állott 
élére királyi elhatározással IV. Károly. A ma-
gyar társadalom nagyarányú adakozásából 
magyar gyermekeket visznek üdülni, az oszt-
rák társadalom áldozatkészsége Ausztria 
szegény gyermekeinek szerzi meg az üdülés 
lehetőségét. Hogy a gyermekeket kölcsönösen 
kicserélik, hogy a mieinket a Lajtán-túlra, 
az  osztrákokét magyar földre küldik, azon 
senki se ütközzék meg. Ellenkezőleg, lássuk 
be, hogy ennek a cserének mélyreható tár-
sadalompolitikai és paedagógiai jelentősége 
van. A  csere a  felnőttekkel éreztetni fogja 
a  testvéri szövetség melegét a  szolidaritás, 
az  együvétartozódanság fölemelő érzését, 
amelyet annyi harctéren vérrel pecsételtünk 
meg. A  gyermekeknek pedig lehetővé teszi, 
hogy idegen földet lássanak, idegen nyelvet 
halljanak, önállóságukat megedzzék és a tá-

volban is jóleső gondoskodást, barátságot, 
szeretetet tapasztaljanak.”32 

IV. Károly célkitűzései rendkívül árnyal-
tan fogalmazzák meg a gyermek nyaraltatási 
program rövidebb és hosszabb távú elkép-
zeléseit. A  4 éves háborúban a  Monarchia 
két alkotó nemzetének gyermekeit és népeit 
közelebb hozza a kölcsönös szolidaritás el-
vére építve, a háború utáni együttműködés 
lehetőségeit kiszélesíti egyfajta gyermekdip-
lomácia révén. Másrészt az sem elhanyagol-
ható, hogy a  szülők legféltetebb kincseiket 
felerősítve és új impulzusokkal, benyomá-
sokkal gazdagítva kapják vissza. 

Az akció gyakorlati lebonyolítása se vá-
ratott magára sokáig: „Károly király kezde-
ményezése folytán a  magyar kormányzat 
a gyermeknyaraltatás ügyét külön kormány-
biztosra bízta s a költségek fedezésére külön 
alapot létesített. Ez a  szép és reményteljes 
vállalat a  Károly király gyermeknyaralta-
tása, melynek érdekében Vadnay Tibor kor-
mánybiztos már hónapok óta lelkes buzga-
lommal működik.”33 

Vadnay Tibor kormánybiztos személyét 
az uralkodó és az akcióban résztvevő hiva-
talos szervek is garanciának látták, hogy egy 
sikeres és hatékony gyermekmentés jöjjön 
létre. Ki is volt és honnan került ebbe a po-
zícióba? Minden esetre, életpályájában nem 
előzmények nélküli, hogy egy ilyen szociális 
kérdést érintő ügyben munkálkodott.  

A „Révai Kis Lexikona” így foglalta ösz-
sze tevékenységét: „Vadnay Tibor, 1869., 
közigazgatási és szociológiai szakíró, nyu-
galmazott államtitkár. A háború folyamán 
a nagyszabású magyar-német cseregyerek 
nyaraltatási akciót vezette. Magyar Jövő 
című művében a  háború utáni Magyar-
ország talpraállásának módját tárgyalta.”34 
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30 Kovács Gergely: Fogadd a koronát! Károly magyar 
király hitvalló élete. Bp., 2004. 14. p. 

31 Elsősorban az angliai „New School”-mozgalom és 
ennek hatására kialakult különböző nemzeti pe-
dagógiai reformirányzatok: Abbotsholme, Ecole 
des Roches, Landerzeihungsheim, reformiskola, 
Parker-iskola, munkaiskola, szlöjd, reformiskola, 
erdei iskola, cserkészet. http://real.mtak.hu/36276/ 
1/2011_0001_542_06_A_magyar_nevelestudo-
many_fejlodestortenete%20%281%29.pdf # page161 
(Megtekintve: 2022. március 1.) 

32 Károly király gyermeknyaraltatása. = Néptanítók 
Lapja, 1918. ápr. 11. 2. p. 

33 Gyermeknyaraltatás = VmN, 1918. máj. 5. 1. p. 
34 Révai Kis Lexikona. A–Z. Bp., 1936. 1029. p. 
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A szócikkben tévesen magyar–német cse-
regyerek nyaraltatási akcióként került em-
lítésre a magyar–osztrák akció. 

Egy másik kiadvány arra utal, hogy: „Ez 
a  Vadnay Tibor mint képzett közgazdász, 
a harmincas években Borsod megye felsőházi 
tagja, küldötte lett. De már ő is fővárosi em-
ber volt.”35 

Programadó műve „Népesedési poli-
tika” alfejezetében felhívta a  figyelmet 
a csecsemő-egészségügy és az anyavédelem 
államilag kiemelt kérdésére, utalva a cse-
csemőhalandóságra és tüdőbajra, mint két 
kezelendő problémára. Megjelölte az  esz-
közöket és megoldásokat is talált, pl. az or-
vosképzés, a  vidéki felvilágosító munka, 
a bábák és anyák kioktatása és a Stefánia 
Szövetség szerepére.36 Eljutva arra a végső 
következtetésre is, hogy: „A nemzetek most 
folyó küzdelme a tanúbizonyság arra, hogy 
az  állam szempontjából legnagyobb érték 
az ember. De még nagyobb lesz az ember ér-
téke akkor, amikor elérkezik az  ideje, hogy 
a háború pusztításait helyreállítsuk.”37 

Vas vármegye közgyűlésének jegyzőköny-
veiben először 1918. május 21-én olvashatunk 
a „Károly király gyermek nyaraltatás” címén 
megindult mozgalomról. A jelenlévők meg-
értő hozzájárulásukról biztosították az ural-
kodót: „Vas vármegye törvényhatósági bizott-
sága örömmel üdvözli azon mozgalmat, amely 
Ő felsége koronás királyunk legmagasabb fő-
védnöksége alatt »Károly király gyermek nya-
raltatás« címén megindult és a maga részéről 
is ezen mozgalmat, úgy a kiküldött kormány-

biztost üdvözölvén a  legteljesebb mértékben 
támogatja. Utasítja a  vármegye alispánját, 
hogy ezen mozgalmat úgy a  kiküldött kor-
mánybiztost támogassa, az alárendelt ható-
ságokat meg felelően utasítva és az  osztrák 
gyermekeknek a vármegye egyes községeiben 
tervbe vett elhelyezését mozdítsa elő. – Miről 
meg felelő további eljárás céljából a vármegye 
alispánja és átiratilag Vadnay Tibor kormány-
biztos budapesti lakos értesíttetnek.”38 

A vármegye gépezete tehát beindult, 
a szokásos hivatali utat betartva: főispán, 
alispán, járások szolgabírói. Másnap már 
a vármegyegyűlésen is ismertették Károly 
király gyermeknyaraltatási ügyét, amely 
újabb nehézségek elé állította az  akkor 
Ostffy Lajos főispán irányította vármegyét 
és járásait a világháború utolsó évében.39 
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35 Sivák László: Vadna és Sajógalgóc történetéhez. In: 
Első lépések a történelembe. Válogatás a Kós Károly 
Építőipari Szakközépiskola és a Molnár Béla Ifjú-
sági- és Úttörőház helytörténeti szakkörének anya-
gából, 1977–1987. Vál., szerk. Kárpáti Béla. Miskolc, 
1988. 46. p. 

36 Vadnay Tibor: A Magyar Jövő. Közgazdaság- és szo-
ciálpolitikai tanulmány. Bp., 1918. (továbbiakban: 
Vadnay, 1918.) 174–175. p.  

37 Vadnay, 1918. 176. p. 

38 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (to-
vábbiakban: MNL VaML) Vas vármegye Törvény-
hatósági Bizottságainak iratai. Közgyűlési jegy-
zőkönyvek (továbbiakban: ThB Közgy. jkv.), 1918. 
május 21. 172–173. p. 

39 Megyegyűlés. Választások a  vármegyén. = VmN, 
1918. máj. 22. 1. p.  
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Vas vármegyei gyermekek  
a tengerparton? 
 
IV. Károly neveltetésében, különösen 
az elemi iskolai tanulmányai idején, nevelői 
a szabad levegőn történő ismeret elsajátí-
tást támogatták, amikor csak lehetett. Eb-
ben a vonatkozásban a főherceg taníttatása 
messze megelőzte saját korát, és rokonságot 
mutatott a  20. század végén kibontakozó 
reformpedagógiai törekvésekkel.40 

Így, nem véletlen, hogy a gyermeknya-
raltatásban résztvevő magyar gyermekek 
számára is, a  legideálisabb, legegészsége-
sebb környezetbe való áthelyezésre gondolt, 
ellensúlyozva a háború és nélkülözés okozta 
szenvedéseket. 

„Örülhet sok szegény gyermek az  idei 
nyárnak, az ezernyi sápadt, fehérvérű, nagy 
betegség után lábadozó, napsütésre szorult, 
vagy az  alpesi lég ózonjától fölüdülést re-
ménylő növendék fiúk és leánykák serege. 
Fiatal királyunk atyai szeme feléjük fordult 
és emberszerető érzése gondoskodott róla, 
hogy ők az iskolai szünet alatt néhány hétig 
a  dalmát tengerpart sós légkörében, vagy 
a stájer és tiroli fenyvesek balzsamillatában 
üdülhessenek. … Legalább 20.000 fiú és le-
ányka nyaralásáról fognak gondoskodni 
a  király nevét viselő vállalat terhére. E 
20.000 növendék fele a terv szerint a fővá-
rosból, negyedrésze pedig a  Budapest kör-
nyékbeli gyárvárosokból való lesz, mert ezek-
nek van legnagyobb szükségük a  lég- és 
környezetváltoztatásra, hogy a nyári szünet 
alatt testben és lélekben igazán megüdülhes-
senek. Marad így is a nyaralásra szántakból 
egy negyedrész, kerek számban 5000 gyer-
mek, kiket a vállalat az ország vidékéről vá-
logat a legközelebbi hetek alatt.”41 

A fenti sorokat olvasva felvetődhet, hogy 
a  meghirdetett keretszámok le tudták-e 
fedni a rászorultakat? Nyilván nem. Más-
részt, aránytalanság érezhető a budapestiek 
magasabb létszámában is. Ez tudatos el-
osztásnak tekinthető, hiszen az iparosodot-
tabb, zsúfoltabb városok gyermekei érthető 
módon előnyt élveztek a vidéki, természet-
közelibb közegben élőkkel szemben. 

A csereprogram aránytalanságát jelzi, 
hogy eredetileg 100.000 osztrák és 20.000 
magyar gyermek nyaraltatását tervezték. 
Tehát ötször annyi osztrák fiatalt akartak 
hazánkba küldeni, mint amennyi magyart 
fogadtak volna. A végső mérlegnél ez a ráta 
még romlott is, hiszen a 75.000 osztrákkal 
(70.000 gyermek és 5000 kísérő) szemben 
csak 8400 (8000 gyermek és 400 kísérő) 
magyar üdült.42 

A Vas vármegyei gyermekek toborzása 
június második felében kezdődött meg, a fő 
szempont a rászorultság, a szociális helyzet 
volt. Olyan 6 és 12 év közötti gyermekek je-
lentkezését javasolták, akik igazoltan nem 
betegek, hanem szervezetük csak felfrissü-
lésre, megerősítésre vár. Szombathelyen 
a  csoportokat az  iskolák szervezték. Akik 
esetleg kimaradtak, azok az  állami gyer-
mekmenhelyeken tudtak feliratkozni. 
A nyaralás, az előzetes tervezet szerint au-
gusztus első hetében valósult volna meg. 
A szülők megnyugtatására kitértek arra is, 
hogy: „Már előre biztosított jó ellátás mellett, 
szállodákban és szanatóriumokban lesznek 
elszállásolva és az egész napot a tengerparton 
töltik, meg felelő időjárás mellett a tengerben 
fürdenek, csónakáznak és hajókáznak. A vas-
úti utazás Fiuméig [ma: Rijeka, Horvát-
ország], vagy Triesztig [ma: Trieste, Olasz-
ország] fog tartani, onnan a tengeren hajón 
utaznak a kijelölt fürdőhelyre. Teljesen alap-
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40 Kovács, 2017. 12. p. 
41 Gyermeknyaraltatás. = VmN, 1918. máj. 5. 1. p. 

42 Kührner Éva: Osztrák gyermekek Szabolcs megyé-
ben 1918 nyarán. = Szabolcsi Szemle, 2019. 1. sz. 
(továbbiakban: Kührner, 2019.) 31. p. 
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talan sokak aggodalma, hogy a  gyermekek 
»hadi területre« kerülnek és így életök ve-
szélynek van kitéve, mert a nyaralásra kijelölt 
helyek (Abbázia [ma: Opatija, Horvátország], 
Lovrana [ma: Lovran, Horvátország], Vo-
losca [ma: Opatija része, Horvátország], Por-
torose [ma: Portorož, Szlovénia]) az  olasz 
háború eleje óta nem voltak sem az ellenséges 
vízi, sem pedig légi flotta támadásának kitéve 
… Az üdülőhelyen orvosok, orvosnők, taní-
tónők irányítják a nyaralás egész ügyét, fenn-
tartva az állandó összeköttetést a gyermekek 
és szüleik között.”43 

A szervezés augusztus 20-án ért el a az 
előkészítés befejező szakaszába, kiderült 
a várható indulási időpont is: „Szeptember 
első napjaiban kezdődik a  vidéki nyaraló 
gyermekek Adriára való szállítása. Szom-
bathely környékéről Port-Roseba kerülnek 
a gyermekek. Illetékes tényezők már mindent 
megtettek, hogy a gyermekek elhelyezése kí-
vánni valót ne hagyjon maga után. A kezdeti 
nehézségek már lelettek győzve, gyermekeink 
semminek nem fogják hiányát érezni. 
A  szombathelyi gyermekek kiválasztása 
a napokban fog megtörténni. … A gyermek-
ekből 30-as egynemű csoportok alakíttatnak, 
melyekre 1-1 felügyelőnő ügyel fel. A felügyelő 
segédje 13-15 éves fiú vagy leány, a harmin-
cas létszában bennfoglaltatik. … A  gyer-
mekek közvetlenül elutazásuk előtt is orvosi 
vizsgálatban részesíttetnek. A vizsgálat arra 
is ki fog terjedni, hogy nincs-e a családban 
fertőző betegség, különösen kanyaró. Csakis 
erkölcsileg teljesen megbízható gyermekeket 
lehet elküldeni, fegyelmezetlen, hazudozó, 
tolvajlásokat elkövető gyermekek a  legelső 
ilyen csín elkövetésénél azonnal visszakül-
detnek.”44 Minden gyermek számára készült 

egy lista, hogy milyen felszereléssel indul-
janak az útra. Még azt is fontosnak tartot-
ták, hogy elutazás előtt a szülők fürösszék 
le gyermekeiket, mossák meg a  hajukat, 
a fiúk esetében géppel nyírják le és körme-
iket vágják le. 

Nyilvánvaló, hogy ezen előírások hoz-
zátartoztak a korabeli, megkívánt higiéni-
ához, a háborús körülményekhez, kizárva 
a fertőző betegségek további terjedését. 

A minden részletre kiterjedő, precíz he-
lyi szervezés ellenére azonban a második 
csoport, amely a vidéki, köztük aa Vas vár-
megyei gyermekek kiutazását tette volna 
lehetővé, már nem indult el. A  kormány 
a  közlekedési nehézségekkel és az  egész-
ségügyi személyzet más irányú elfoglaltsá-
gával próbálta megindokolni ezt az  intéz-
kedést, de nyilvánvalóvá vált, hogy 
a kudarcot más okozta.45 

Az akciót voltaképpen a Népjóléti Köz-
pont és a Munkások Gyerekbarát Egyesü-
lete szervezte, a  nyaraltatást külön kor-
mánybiztosság intézte, de a  tervezésben, 
lebonyolításban mindvégig nagy szerepet 

bodó judit: egy 20. századi szociális érzékenyítés, avagy iv. károly…

43 Vasi gyermekek tengerparti nyaralása. = SZÚ, 1918. 
jún. 23. 1–2. p. 

44 A magyar gyermekek nyaralása. A  környékbeli 
gyermekek szeptember elején indulnak. = SZÚ, 
1918. aug. 20. 1. p. 

45 Abbahagyják a gyermeknyaraltatást. = VmN, 1918. 
aug. 30. 2. p. 
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Károly király gyermeknyaraltatás első 
csoportjának elutazása Budapestről (Vasárnapi 
Újság (továbbiakban: VÚ), 1918. júl. 21. 437. p.)



vállaltak a  szociáldemokrata szervezetek,  
s így a balsiker ódiuma is rájuk hárult.46 

Minden ellenzéki lap foglalkozott a bot-
rányos körülményekkel. Dr. Berend Miklós, 
akire a  tengerparti nyaralás felügyeletét 
bízták, több tényezőt is kiemelt, amelyekkel 
közvetlenül odaérkezésekor szembesült: 
„Rendetlenség, pontatlanság, előre nem lá-
tás, magénérdekek mindenfelé. … Jórészt az ő 
szívós és bátor buzgalmának köszönhetjük, 
hogy nagyobb bajok nem történtek. … Abbá-
ziában és Lovranában nem volt elegendő 
szállás a  gyerekek számára, nem volt ele-
gendő ágy, lepedő, nem teljesítették a  leg-
szükségesebb elővigyázati rendszabályokat 
sem.”47 Létezett még egy nem elhanyagol-
ható tényező, ez pedig a  horvát lakosság 
hangulata az egész akcióval szemben. „Mert 
az egész tengerpart hónapok óta nyomorog 
és a  kenyeret csak hírből ismeri. … Hogy 
ilyen koplalás közepette a  mi gyermekeink 
szerény, relatív bősége is irigységet kelt, ki 
vehetné rossz néven?”48 Vadnay Tibor kor-
mánybiztos lojális cáfolata ellenére is, nyil-
vánvaló, hogy a  magyar gyermekek egy 

rendkívüli, konfliktusokkal terhelt időszak-
ban érkeztek. A korabeli horvát lapok is ne-
hezményezték, hogy amikor a tengerparti 
lakosság gyermekeinek sincs kenyere, mi-
ért küldenek oda pestieket, a szűkös kész-
leteket tovább fogyasztani. A kormánypárti 
és az ellenzéki lapok – Az Est, Világ – egya-
ránt foglalkoztak a botrányos körülmények-
kel. Mindez elég volt ahhoz, hogy sok szülő 
meggondolta magát. A bizonytalan körül-
mények miatt nem kockáztatták meg, hogy 
gyermekeiket a tengerpartra küldjék.49 

A Jászi Oszkár tollából származó írás, 
megragadja mindazokat a kritikus pontokat, 
amelyek rossz szájízként maradtak meg 
a közvetlen, és a későbbi utókorban. Elsősor-
ban az organizációs, szervezeti kérdések hi-
ányosságait hangsúlyozza, de kitér a horvát 
lakosság ellenséges fogadtatására is. Egy ér-
dekes epizódja az abbáziai gyermeknyaral-
tatásnak, hogy a nyomor elől menekülő Jó-
zsef Attila és József Eta is a csoporttal utazott. 
A testvéreknek az otthoni sorsukhoz képest, 
ez az abbáziai botrányos 5 hét is jónak tet-
szett. Attilának nagy élményt jelentett pl. 
a tenger megismerése. Szállásukon, az Ayra 
nevezetű panzióban nagy szabadságot kaptak 
a  hiányos felügyelet miatt. Jolán szerint 
a „Molnár és gyermeke” című darabot is elő-
adták, s más tréfás előadásokat rendeztek. 
Attila verseket szerzett, és elképzelhető, hogy 
az ő műve az a négysoros dalocska, amelyet 
hazafelé a  gyerekek énekeltek: „A gyerekek 
úgy szeretik, / Hogy csak mesékkel etetik. / 
Vége van sej, vége van a szép nyárnak, / Vége 
van a gyermek-koplaltatásnak.”50 

A Vas vármegyei gyermekek még ezt 
az élményt se élhették át, bár a döntésben 
egy jó momentum is volt, hiszen a közelgő 
spanyolnátha ekkor már elérte Fiumét, így 
ez némi vigaszt nyújtott az elmaradt útért. 
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46 Szabolcsi Miklós: Egy fejezet József Attila életéből. 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 1960. 5. sz. (to-
vábbiakban: Szabolcsi, 1960.) 525. p. 

47 Jászi Oszkár: Epilóg a  gyermeknyaraltatáshoz. = 
Világ, 1918. aug. 7. 7. p. 

48 Uo. 
49 Kührner, 2019. 34. p. 
50 Szabolcsi, 1960. 526–527. p. 
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Abbáziában nyaraló magyar gyermekek 
színházat játszanak (VÚ, 1918. aug. 25. 493. p.)



Az osztrák gyermekek befogadása:  
egy sikertörténet 
 
A feldolgozott események a helytörténet ku-
tatásban is elsőként publikált forrásokon 
alapulnak, hiszen Magyar Nemzeti Levéltár 
Vas Megyei Levéltárában, a  Szombathelyi 
járás főszolgabírájának iratai között, egy 
komplett anyagra bukkantam: Károly király 
gyermek nyaraltatási akció néven. 

Az itt talált közigazgatási iratok pontos 
logisztikáját adják ennek a  minden mo-
mentumában szabályozott, rendkívül pre-
cíz eljárásnak. Szerepel az anyagban egy, 
a  Károly király gyermeknyaraltatásának 
kormánybiztosa által kiadott szabályzat is, 
amely minden felmerülő kérdésben eliga-
zítást nyújt, egyben mintája lehet későbbi 
gyermeknyaraltatások menetének is. Szer-
zője az a Vadnay Tibor, akinek érdemei vi-
tathatatlanok abban, hogy egy sikertörténet 
lett az osztrák gyermekek nyaraltatása. Egy 
ilyen katasztrófális gazdasági és politikai 
helyzetben is, a  legjobbat tudták kihozni 
ebből a  humanitárius ügyből. A  program 

országos feldolgozottsága is szerény, L. Ju-
hász Ilona a komáromi Fórum Kisebbség-
kutató Intézet munkatársa 2014-ben két-
részes tanulmányban foglalta össze 
a Felvidéken lezajlott üdültetést.51 Kührner 
Éva pedig 2018-ban adta közre írását, 
amely a  Szabolcs-Szatmár Bereg megyei 
honismereti pályázaton első díjat nyert.52 

Most harmadikként csatlakozom, hogy 
ezen nemes célzatú mozgalmat népszerű-
sítsem és megismertessem. A kutatást ins-
pirálta az az időszaki kiállítás, amely a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban 2021. 
december 10-től 2022. március 31-ig fo-
gadta a  látogatókat. Az  „Úti cél: Remény” 
című tárlat a  nemzetközi gyermekvonat-
akció két világháború közötti részét repre-
zentálta.53 Mintegy a másik pólusaként, a mi 
szociális érzékenységünkről tanúskodhat, 
amikor egy háborútól megviselt ország vá-
lik szolidárissá és kinyitja kapuit az osztrák 
gyermekek előtt. 

bodó judit: egy 20. századi szociális érzékenyítés, avagy iv. károly…

51 Kührner, 2019. 33. p. 17. lábjegyzet. 
52 Kührner, 2019. 29. p. 
53 https://www.varmuzeum.hu/gyermekvonatok.html 

(Megtekintve: 2022. március 15.) 
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IV. Károly király gyermeknyaraltatás szabályzata (MNL VaML SZJF Közig. ir. 7042/ 1918.)



A „Károly király gyermek nyaraltatás” 
akcióról a  vármegyei közvéleményt 1918. 
május 21-én tájékoztatták először, mint már 
említettem, ezen esemény kedvező fogad-
tatásban részesült, a vármegyei közgyűlé-
sen.54 Ezt követően minden helyi, várme-
gyei és városi sajtóorgánum folyamatosan 
publikálta a gyermeküdültetés aktuális fel-
adatait, történéseit és hatásukat a helyi tár-
sadalom életére. 

A befogadó 39 vármegyében átlagosan 
2500 gyermeket kívántak elhelyezni, de leg-
alább 1920 főt. Nyilván a vármegyék terü-
lete, lakossága arányában, illetve a befoga-
dókészség, az  akció iránti szimpátia 
ismeretében. Az  országos arányszámokat 
tekintve Békésben 4150, Esztergom várme-
gyében 1475, ebből Esztergom városban 
850, Tolna és Baranya vármegyében 2800, 
Egerben 1400, Hajdúböszörményben 500, 
Szabolcsban 4000 ebből a  40.000-es egy-
házán 2000 gyermeket vártak. Az  utazás 
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54 MNL VaML ThB Közgy. jkv., 1918. május 21. 172–
173. p. 
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IV. Károly-féle gyermeknyaraltatási akció szervezete, felügyelete



közeledtével a létszámok mérséklődtek, fel-
mérve a reális helyzetet.55 

Vadnay Tibor kormánybiztos hozzáér-
tésének eredményeképpen egy olyan lép-
csőfokokra lebontott szervező munka bon-
takozott ki, amely figyelembe vette 
a Monarchiabeli Magyarország óramű pon-
tosságú közigazgatását: a fő- és alispánokat, 
a polgármestereket és mozgósították a civil 
szervezteket, önkénteseket minden korosz-
tályból, és még a cserkészeket is bevonták. 
Természetesen, a  szakmai kérdések profi 
kezelésére rendelkezésre álltak a gyermek-
menhelyek helyi igazgatói, az orvosok, or-
vostanhallgatók, akik felügyelete a korabeli 
járványügyi helyzetben is elengedhetetlen 
volt. A  járási elöljáróságokon pedig meg-
alakultak a nyaraltatási bizottságok, ame-
lyek a városok megbecsült polgáraiból ver-
buválodtak, és sokrétűen gondoskodtak 
az  elhelyezett fiatalok mindennapjairól. 
Az egész folyamatot kívülről is ellenőrizték, 
független kiküldöttek révén, hogy elejét ve-
gyék mindenfajta visszaélésnek, korrupci-
ónak.56 Az akció szervezési logisztikája egy 
saját készítésű folyamatábrán is megjele-
nítettem, így még áttekinthetőbben bemu-
tatva az üdültetés hierarchiáját. 

A Vas vármegyére vonatkozó osztrák 
gyermek elhelyezési számról, valamint 
a nyaraltatás során figyelembe veendő főbb 
alapelvekről 1918. július 18-án tájékoztatták 
a főszolgabírákat: „Ő császári és apostoli ki-
rályi felségének kezdeményezéséből meg-
indult és legmagasabb fővédősége alatt álló 
»Károly Király gyermeknyaraltatása« moz-
galom Vas vármegye területén is meg felelő 
eredménnyel járt amennyiben nagyszámban 
jelentkeztek vendéglátó családok önzetlen 

gyermek- és vendégszeretete folytán a vár-
megye területének kiszemelt községeiben si-
került 2838 gyermek elhelyezését biztosítani. 
… A gyermeknyaraltatás részletes szabályo-
zását tartalmazzák a kormánybiztos Úr ál-
tal 938/1918 szám alatt kiadott szabályok 
mely szabályokat tartalmazó füzetet meg -
felelő számú példányokban kiadom azzal, 
hogy azokat sürgősen tegye tanulmány tár-
gyává és erre az ez ügyben eljárni hivatott 
egyéb tényezőket is kérje illetve hívja fel. 
A gyermeknyaraltatási akció sikeres és ered-
ményes végrehajtása nagy részben a  meg-
alakítandó helyi nyaraltatási bizottságok 
ügybuzgó és pártoló közreműködésétől függ. 
Nem kétlem, hogy az összes arra hivatott hi-
vatalos és társadalmi tényezők kiveszik ré-
szüket, hogy a  vendéggyerekek elhelyezése, 
ellátása és felügyelete a  távollévő szülőket 
mindenben megnyugtathatja és, hogy a szü-
lőket a nyaraltatás és gyermekük viszonlá-
tása után irántunk a hála érzelmei majdan 
eltöltsék.”57 

A Vas vármegyei vállalás, 2838 gyermek 
fogadása, mindenképpen dícsérendő, és 
messze meghaladta az országos elváráso-
kat. Érdemes azt is tovább elemezni, hogy 
járásonként és városonként hogyan alakul-
tak az arányok. Az alábbi táblázatból kide-
rül, hogy az élbolyban messze az első Szom-
bathely 650 fővel; ezt követi Rohonc (ma: 
Rechnitz, Ausztria) nagyközség 200, majd 
Sárvár nagyközség 137, Vép 114; illetve 100-
as nagyságrendben Gyanafalva (ma: Jen-
nersdorf, Ausztria), Nagyfalva (ma: Mogers-
dorf, Ausztria) és Nagyszentmihály (ma: 
Grosspetersdorf, Ausztria). A Németújvári 
járás viszonylag alacsony keretszámai, va-
lószínűleg összefüggnek a térséget sújtó ár-
vízveszéllyel is. 

Ostffy Lajos főispán is figyelemmel kí-
sérte a  befogadási hajlandóságot, és bár, 
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55 Kührner, 2019. 32. p. 
56 MNL VaML A Szombathelyi járás főszolgabírájának 

iratai. (továbbiakban: SZJF Közig. ir.) 7042/1918. 
Ezen belül: Károly király gyermeknyaraltatás ma-
gyar területén lefolyó részének szabályai (további-
akban: Szabályzat) 8–9. p. 

57 MNL VaML SZJF Közig. ir. 7042/1918. Ezen belül: 
15800/1918. sz. 
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mint írta, nem akarta a hatóságok munká-
ját növelni, de pár község vállalásával elé-
gedetlen volt, főleg a  Szombathelyi járás-
ban: Vép, Vasszécseny, Táplánfa (ma: 
Táplánszentkereszt), Acsád, Nemesbőd, To-
rony, Söpte esetében. Ezért kérte a főszol-
gabíró urakat, hogy lépjenek kapcsolatba, 
a helyi elöljárókkal, valamint bizalmi egyé-
nekkel, hogy a tervbe vett számú gyerekeket 
a községekben majd fogadni tudják. A táb-
lázatban megjelölt létszámok, már a sikeres 
főispáni beavatkozás eredményének tekint-
hetők.58 

Konklúzióként elmondható, hogy Vas 
vármegyében inkább azt az  alapelvet kö-
vették, hogy minél több járás, város vagy 
nagyközség, ha kevesebb létszámot is, de 
fogadjon.59 

Az osztrák gyermekek fogadását, szét-
osztását és mindennemű ügyes–bajos dol-
gaikban való segítségnyújtást a helyi nya-
raltatási bizottság intézte. A  helyi 
bizottságot a polgármester, illetőleg a köz-
ségi jegyző alakította meg, úgy, hogy tag-
ként beválasztották a  községi lelkészeket, 
orvosokat, tanítókat, a helybeli vasúti állo-
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58 MNL VaML SZJF Közig. ir. 7042/1918. Ezen belül: 
ad.101/1918. res. sz. 

59 MNL VaML SZJF Közig. ir. 7042/1918. Ezen belül: 
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146

Vendéglátó városok, községek járásonként Befogadott  
gyermekek  
száma 

1. Szombathely város   650 
2. Kőszeg   60 
3. Szombathelyi járás    
 Táplánfai körjegyzőség   
  Gyöngyösszentkereszt (ma: 

Táplánszentkereszt) 
 
 
 
 
 
 

össz: 
334 

30 

  Zarkaháza (ma: Szentkirály, Szombathely 
része) 

8 

  Dömötöri (ma: Sorkifalud) 59 
 Acsádi körjegyzőség  
  Acsád 25 
  Salfa (ma: Salköveskút) 25 
  Köveskút (ma: Salköveskút) 
 Toronyi körjegyzőség  
  Olad (ma: Szombathely) 25 
 Söptei körjegyzőség  
  Nagygencs (ma: Gencsapáti) 20 
 Vépi körjegyzőség  
  Vép 114 
 Vasszécsenyi körjegyzőség  
  Vasszécseny 28 
4. Kőszegi járás   
 Lékai körjegyzőség   
  Rőtfalva (ma: Rattersdorf, Ausztria)  30 
  Rendek (ma: Liebing része, Ausztria)  
 Rohonc nagyközség (ma: Rechnitz, Ausztria)  200 
5. Sárvári járás   
 Sárvár nagyközség  137 
 Sárvár vidéki körjegyzőség   
  Rábasömjén (ma: Sárvár városrésze)  27 
 Hegyfalui körjegyzőség   
  Hegyfalu  50 
 Répcelaki körjegyzőség   
  Répcelak  30 
  Nick  35 
 Uraiújfalui körjegyzőség   
  Vámoscsalád  25 
6. Celldömölki járás   
 Ostffyasszonyfai körjegyzőség   
  Ostffyasszonyfa   
 Vönöcki körjegyzőség  36 
  Vönöck  53 
 Jánosháza nagyközség  100 
  Jánosháza  
 Jánosháza vidéki körjegyzőség   
  Nemeskeresztúr  54 
 Kisköcski körjegyzőség   
  Borgáta  25 
 Bobai körjegyzőség   
  Boba  15 

7. Vasvári járás   
 Győrvári körjegyzőség   
  Győrvár  6 
 Vasvár nagyközség  90 
 Rumi körjegyzőség   
  Rum  25 
8. Körmendi járás   
 Körmend nagyközség  42 
 Horvátnádaljai körjegyzőség   
  Vasalja  20 
 Nagycsákányi körjegyzőség   
  Nagycsákány (ma: Csákánydoroszló)  50 
 Egyházasrádóci körjegyzőség   
  Egyházasrádóc  20 
9. Szentgotthárdi járás   
 Gyanafalvai körjegyzőség   
  Gyanafalva (ma: Jennersdorf, Ausztria)  100 
 Nagyfalvai körjegyzőség   
  Nagyfalva (ma: Mogersdorf, Ausztria)  100 
 Őriszentpéteri körjegyzőség   
  Őriszentpéter  5 
10. Németújvári járás   
 Németújvár vidéki körjegyzőség   
  Borosgödör (ma: Inzenhof, Ausztria)  26 
  Újtelep (ma: Neustift bei Güssing, 

Ausztria) 
 52 

  Sándorhegy (ma: Tschanigraben, 
Ausztria) 

 22 

 Strémi körjegyzőség   
  Strém (ma: Strem, Ausztria)  30 
11. Felsőőri járás   
 Felsőőr nagyközség (ma: Oberwart, Ausztria)  55 
 Felsőőri körjegyzőség   
  Alsólövő (ma: Unterschützen, Ausztria)  15 
  Felsőlövő (ma: Oberschützen, Ausztria)  25 
 Pinkafő nagyközség (ma: Pinkafeld, Ausztria)  52 
 Pinkafő vidéki körjegyzőség   
  Rödöny (ma: Riedlingsdorf, Ausztria)  41 
 Sámfalvai körjegyzőség   
  Sámfalva (ma: Hannersdorf, Ausztria)  48 
  Velege (ma: Welgersdorf, Großpetersdorf 

településrésze, Ausztria) 
 28 

 Nagyszentmihályi körjegyzőség   
  Nagyszentmihály (ma: Großpetersdorf, 

Ausztria) 
 100 

 Vasvörösvári körjegyzőség   
  Vasvörösvár (ma: Rotenturm an der 

Pinka, Ausztria) 
 25 

    2838 
 

Kimutatás azon városokról, községekről, ahonnan a Károly király nyaraltatási programjához  
vendéglátó családok jelentkeztek



más főnökét, és a főispánok által felkért bi-
zalmi egyéneket. A bizottság elnöke a pol-
gármester, illetve a községi jegyző, helyet-
tesét a bizottság választotta.60 

A főszolgabíróság iratai között megtalált 
bizalmi egyének névsora segít az eligazo-
dásban, hogy kik pártolták és pártfogolták 
leginkább a  gyermeküdültetés ügyét, kik 
játszottak ebben főszerepet. Egy–két kira-
gadott példával illusztrálva: Pankaszon Ho-
dossy Lajos református tanító; Pinkamind-
szenten Lelovich Gyula plébános; 
Táplánfán özv. Rosenberg Gyuláné földbir-
tokos; Gyöngyösszentkereszten (ma: Táp-
lánszentkereszt) ifj. gróf Széchényi Jenőné; 
Acsádon Szegedy Gina; Vámoscsaládon, 
Földes Miklós nagybérlő; Vasváron Barabás 
István igazgató; Felsőlövőn (ma: Oberschüt-
zen, Ausztria) Németh Sámuel, főgimnázi-
umi igazgató; Vasvörösváron (ma: Roten-
turm an der Pinka, Ausztria) Erdődy Lajos 
gróf; Alsólövőn (ma: Unterschützen, Auszt-
ria) Seregély Béla ágostai evangélikus lel-
kész. A felsorolt nevek igazolják, hogy a bi-
zalmi egyének – a  tanítók és a  lelkészek 
soraiból – kerültek ki, de nyilvánvalóan 
egy–két történelmi, nagymúltú család is 
szívesen adta nevét és hatékony hozzájáru-
lását egy ilyen IV. Károly királyhoz kötödő 
humanitárius ügyhöz. 61 

Az akció költségeit az uralkodó társa-
dalmi adakozásból akarta előteremteni és 
önkéntesekkel szerette volna megoldani 
a  szervezést. Az  összegyűjtött pénzt, az  e 
célra alakult Kaiser Karl Wohlfahrtswerk 
Kinder aufs Land pénzalapja kezelte, ez in-
kább egy reprezentáló szerv volt. A  kor-
mánybiztos, Vadnay Tibor kezelte azt a 6,2 
millió koronát, amelyet ő a vendéglátók költ-
ségeire szántak. Ehhez még hozzáadódott 
a  társadalom tehetősebb rétegeinek pénz-

adománya, és a háborúban megsemmisült 
települések helyreállítását fedező „A Hábo-
rúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Or-
szágos Bizottság” pénzügyi forrásai.62 

Mit is várhattak, mire számíthattak 
a résztvevő osztrák gyermekek? Az elvárá-
sokat, a  követendő célokat, a  fejlesztendő 
területeket is hajszál pontosan megfogal-
mazta a Károly király-féle gyermeknyaral-
tatási szabályzat: „A felügyelőnők (felügye-
lők) és a főfelügyelők rendszeres kitanításban 
részesülnek azokra a tennivalókra, amelyek 
rájuk az  elutazást megelőzően, az  utazás 
alatt és a nyaralás egész folyamán hárulnak. 
E kitanítások alapján az összegyűlt szülőket 
különösen behatóan tartoznak arról felvilá-
gosítani, hogy a gyermekek túlnyomó nagy 
része egyszerű, vendégszerető falusi gazdá-
hoz kerül. Ennek folytán a gyermekek csak 
jó levegőre, jó akaratú bánásmódra, a  vi-
szonyoknak meg felelő jó táplálkozásra és 
a vidéki élet változatosságára számíthatnak, 
semmi esetre sem szabad azonban a lakást, 
élelmezést és egyéb viszonyokat a nagyvárosi 
igényekhez mérni.”63 

A bizalmi viszony kialakításának kulcs-
kérdése, hogy a mind a befogadó fél, mind 
pedig az osztrák gyermekek és szüleik szá-
mára, hogy tisztában legyenek azzal, hogy 
milyen előnyökkel jár a gyermeküdültetés. 
Ezért tartotta fontosnak Vadnay Tibor kor-
mánybiztos ezt a felvilágosító munkát. 

A háborútól megviselt gyermekeket 
igyekeztek egészséges környezetbe eljut-
tatni, amely közel állt a korabeli reformpe-
dagógiák és erdei iskolák koncepciójához. 
A  levegő és napfürdő fontosságára, vala-
mint lehetőség szerint a fürdés, úszás be-
építésére is biztatták a vendéglátókat.64 
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60 MNL VaML SZJF Közig. ir. 7042/1918. Szabályzat 
8–9. p. 

61 MNL VaML SZJF Közig. ir. 7042/1918. 

62 Kührner, 2019. 32. p. 
63 MNL VaML SZJF Közig. ir. 7042/1918. Szabályzat 
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Az üdülés eredeti időpontja 1918. július 
15. és augusztus 28. közötti időszak lett 
volna, de ez későbbre tevődött át, 2–3 hét 
csúszással érkeztek az első kis osztrák ven-
dégek. Július 25. és augusztus 14. között, 
naponta kettő–hat különvonat (összesen 70) 
és a  Dunán kilenc hajó szállította a  gyer-
mekeket.65 

Vasban az első híradások a vendégek ér-
kezéséről, először a „Rábavidék” című helyi 
orgánumban jelentek meg: „Vasárnap folyó 
hó 8-án érkezik Vasvármegyébe az  osztrák 
gyerekek első csoportja. Még pedig: Gyana-
falvára háromnegyed tíz órakor, Nagyfalvára 
10 órakor, Nagycsákányra [ma: Csákányd-
oroszló] háromnegyed 11 órakor, Strémre  
6 órakor. Németújvárra d. u. 6 óra 32 perckor, 
Körmendre d. e. 11 órakor Szombathelyre déli 
12 órakor. Mindenütt helyi bizottságok fo-
gadják és gondoskodnak a családok közti el-
osztásukról. A gyermekekkel együtt érkeznek 
élelmiszerek is, még pedig fejenként 10 kgr. 
liszt és 1 kgr. cukor és szappan. Ahová zsír 
nem jut, ott dohánnyal és hasonlóval recom-
pensálják a vendéglátó családokat.”66 

A hírlapi cikkből kiviláglik, hogy a szer-
vezők érdekeltté kívánták tenni a befogadó 

családokat, ezért kaptak a pénz mellé ter-
mészetbeni juttatást is. Célként fogalmazó-
dott meg, hogy minél több gyereket csalá-
doknál helyezzenek el, akinél ez nem 
sikerült, annak maradt a csoportos iskolai 
szállás. A  gyermekek vendéglátói választ-
hattak, hogy hány főt és milyen nemű gye-
reket vesznek magukhoz. Az osztrák kísé-
rők értelmiségi családoknál szálltak meg, 
akik kompenzációban részesültek.67 

Ritkán, de előfordultak kisebb vissza-
élések is, amelyek nem vetettek jó fényt 
a vendéglátókra, de az akciót figyelő szemek 
és ellenőrző szervek, a nyaraltatási bizott-
ságok hamar utánajártak az  ilyen esetek-
nek, mint például Szombathelyen is: „Azok 
a vendéglátók, akik idő közben a náluk el-
helyezett gyermekeket visszahozták s más 
gyermeket nem vittek magukkal, amennyi-
ben a gyermekek után élelmicikkeket átvet-
ték, kötelesek ezt oda, ahol az  élelmicikket 
átvitték, visszaszállítani, illetve a  még be 
nem váltott utalványokat a központi elemi 
iskolába (Szily János-utca ) visszaszolgál-
tatni, mert minden visszaélés szigorúan 
büntetve lesz.”68 

Egy másik vetület, hogy az osztrák gyer-
mekek is hasonló ellátási gondokkal küzdő 
családokból érkeztek. Erről tudósított 1917-
ben a Császári és Királyi 4. Hadsereg Tá-
bori Újságja, amely az élelmezési viszonyok 
javulásáról adott ugyan hírt, ugyanakkor 
döbbenetes kis fejadagokat említett: „A ren-
delet értelmében a  nehéz munkát végzők  
300 gramm lisztet, a gazdasági munkások 
366 gramm gabonát, a többi lakosság pedig  
200 gramm lisztet kap fejenként egy napra.”69 
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65 Kührner, 2019. 32. p. 
66 Vasba is jönnek már a nyaraló osztrák gyermekek. = 
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67 Kührner, 2019. 37. p. 
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Az akció alapvető célja éppen a legyen-
gült szervezetű gyermekek feltáplálása volt, 
ezért jogosan tehetjük fel a kérdést, hogyan 
tudták megvalósítani országosan – és itt 
Vas vármegyében is – ezt a nemes célkitű-
zést a vendéglátók? 

Erre vonatkozóan csak szórványos uta-
lásokat találtam. Kührner Éva viszont kö-
zölt egy olyan étlapot, amelynek fogásai 
megjelenhettek a  Vasban vendégeskedő 
gyerekeknél is, mutatva a  háborús viszo-
nyok lehetőségeit. 

Főleg a főzelék dominált, amelybe a fel-
tétként kerülő húsok – marha vagy sertés, 
elvétve baromfi – a levesben főttek. Több-
ször fogyasztottak pörköltet (gulyás néven) 
burgonyával, az érkezés napján kenyérrel. 
Az  étrendben még szerepelt tésztaféle, 
többnyire sült tészta formájában, lekvárral 
vagy túróval tálalva. Reggelire, hetente négy 
alkalommal kaptak rántott levest, amely 
nyilván energiatartalommal is bírt. Gya-
korta ettek ún. álleveseket, pl. a hamis gu-
lyáslevest.70 

A történelmi rekonstrukció miatt egy 
1915. évi Főzőkönyvből adnám közre azt 
a  receptet, amely szerepelhetett abban 
a menüsorban, amelyet ajánlott mintaként 
kaptak a vendéglátók. „5 deka füstölt sza-
lonnát apró kockára vágva megpirítunk, fél 
fej hagymát, paprikát párolunk benne, (10 
percig) beleteszünk sárgarépát, kevés zellert, 
petrezselymet, egy fél kg. kockára vágott bur-
gonyát, másfél liter vízzel feltöltjük, egy fél 
óráig főzzük. 10 deka kukoricalisztből 1 to-
jással kevés vízzel tésztát gyúrunk, csipet-
kének szaggatva, befőzzük. (A kukoricalisztet 
először leforrázzuk.)”71 

A kukoricaliszt alkalmazása szintén 
a  hiánygazdaságra utal, így gyakorta fel-
tűntek a puliszkareceptek, mind édes, mind 

sós variációban, de „zsemlyemorzsa pótló-
ként” is. Rácsodálkozhatunk, hogy a mos-
tanság kialakult vegán- és paleo étrend is 
hasonló anyagokat javasol.72 

A helyi lakosságot és a „befogadó szülő-
ket” arra is felkészítették, hogy: „Talán fe-
lesleges külön is kérni a vendég fogadó és el-
látó családokat, hogy a gyermekekkel olyan 
bánásmódot tanúsítsanak, hogy majd a leg-
jobb emléket vigyék el magukkal és városunk 
jóhírére árnyék ne boruljon.”73 

A legtöbb, osztrák gyermeket befogadó 
Szombathely is rendkívül felkészülten várta 
a kis vendégek érkezését, mozgósítva a civil 
szervezeteket, nőegyleteket, cserkészeket 
egyaránt. Megmutatva, hogy az üdültetés-
ben milyen nagy szerepe van az önkéntes-
ségnek, a szolidaritásnak. 

1918. július 29-én érkezett meg a szom-
bathelyi pályaudvarra a gyermekeket szál-
lító szerelvény: „A kedélyesen pöfögő vonat 
ablakaiból 650 osztrák gyermek kis keze in-
tett üdvözletet Szombathely népének mely 
tekintélyes számban várta a pályaudvaron 
kis vendégeit. A  kis jövevényeket 2 osztrák 
felügyelőnő és egy felügyelő szedte le kocsik-
ról és sorakoztatta a pályaudvaron. »Éljen« 
csengett a  kis gyermekek ajkán s magyar 
zászló lobogott a vezető cserkészfiú kezében, 
mikor a gyermekvonat berobogott. Az állo-
máson a kis vendégek fogadására megjelent 
a polgármester és helyettese a menhely igaz-
gatója és gondnoka. dr. Mészáros Hugó köz-
gyám, aki a  város részréről az  elhelyezés 
munkáját végezte s szerető gondoskodással 
várta ott kis pártfogoltjait Szombathely ta-
nítóságának az a derék csapata, mely min-
den emberbaráti feladatokban oroszlánrészt 
vállal és végez. A kis csapat a vasúti üdítő 
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70 Kührner, 2019. 42. p. 
71 http://real-eod.mtak.hu/4027/1/Haborus_fozo-

konyv.pdf (Megtekintve: 2022. március 12.) 
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ceptek-vilaghaboru-tortenelem (Megtekintve: 2022. 
március 14.) 

73 Az osztrák gyermekek nyaraltatása. = Rv., 1918.  
júl. 28. 3. p 
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állomás berendezett nyitott barakkjában ka-
pott pompás ebédet. 650 gyermek étvágya 
nyert itt kitűnő kielégítést. Ennek a vendég-
látásnak minden gazdag asztala özv. Er-
nuszt Gézánénak az üdítő állomás lelkes ve-
zetőjének páratlan jószívét és kitűnő 
képességét dícsérte. A  megvendégelt gyer-
meksereg a tanítóság fáradhatatlan gárdá-
jának vezetése mellett vidám kedvvel vonult 
az I. ker. elemi iskolába, ahol Szombathely 
nemes szívű publikuma várta a kis jövevé-
nyeket, hogy hat hétre édes otthont nyújtson 
a szerencsétlen kis vendégeknek.”74 

Szombathely „népe”, tehát szívügyének 
tekintette az  osztrák gyermekek 6 hetes 
üdültetését. A  korabeli fogadtatás leírása 
egyben rávilágít arra is, hogy milyen elő-
zetes logisztikai egyeztetés, szervezés kel-
lett ahhoz, hogy Szombathely városa szinte 
anyagi lehetőségein felül ilyen „pompás” 
módon várja a  kis vendégeket. A  polgár-
mester, a helyettese, a vasútállomás főnöke, 
a  menhely igazgatója, gondnoka, a  köz-
gyám, a tanítóság, a nőegylet, a cserkészek 
együttes, összehangolt és lelkes tevékeny-
sége adta e vállalkozás mozgatórugóját. 

A következő napon már arról számoltak 
be a híradások, hogy a nyaraló gyermekek 
kivétel nélkül elhelyezést nyertek. A  fel-
ügyelőnők a gyermekeket naponta megláto-
gatták. Az orvosi kontroll, ellenőrzés is ki-
emelt fontosságú volt a programban, hiszen 
a gyermekek szintén háborús országból ér-
keztek, a járványveszély lehetősége fennállt. 
Ezért figyeltek arra: „Ha a nyaraló gyermek 
a vendéglátó családnál megbetegszik, a gyer-
mek bármely orvossal kezeltethető. Az orvos 
költségeit s a gyógyszerek árát, amely az il-
lető orvossal igazoltatandó a gyermekmen-
hely igazgató főorvosa a  bemutatandó 

számla ellenében a vendéglátó családoknak 
visszatéríti.”75 

A vendéglátók tartalmas, gyermekbarát 
programokat is szerveztek, ennek példája 
a szombathelyi nyaraltatási bizottság játék-
délutánja, ahol szintén számítottak a helyi 
lakosság felajánlásaira: „A nyaraló osztrák 
gyermekekkel, mielőtt otthonukba távozná-
nak, a nyaraltatási bizottság játékdélutánt 
rendez a  sporttelepen, amelyre tervbevette 
a gyermekek megvendégelését is. A játékdél-
után szeptember 7-én (szombaton ) délután 
5 órakor kezdődik a  következő műsorral:  
1. Felvonulás fuvola és dobszóval. 2. Magyar 
Himnusz, éneklik a  gyermekek. 3. osztrák 
Himnusz, éneklik a gyermekek. 4. Füzérek. 
5. Üdvözlő dal. 6. Játékok. … A befolyt jöve-
delem a nyaraltatás költségeinek fedezésére 
szolgál. Egész idő alatt cigányzenekar játszik. 
… Ugyanekkor jótékony adományokból 
tervbe vette a nyaraltatási bizottság a gyer-
mekek megvendégelését a sporttelepen. Fel-
kéri ennélfogva a  jószívű közönséget, hogy 
aki teheti, erre a célra adakozzék gyümölcs, 
lekvár, kalács, kenyér és sütemény féléket … 
Hisszük, hogy a közönség pártfogásába veszi 
az akciót s módot nyújt arra, hogy a kis jö-
vevények a magyarság meleg szeretetével bú-
csúzhassanak tőlünk.”76 

Szép és felemelő gesztusként mindkét 
Himnuszt elénekelték, ez egyébként a gyer-
meknyaraltatás során megszokottá vált, így 
is közelítve egymáshoz a vendéglátókat és 
a vendég gyermekeket.  

Az egymás kultúrájának, szokásainak 
megismerése a gyermeknyaraltatás kiemelt 
céljának tekintették, hiszen a háború utáni 
további együttélésben is ez létkérdésnek 
számított. Vas vármegye magyarjai nyitott 
szívvel fogadták az osztrák gyermekeket és 
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74 Szombathely vendégei. Megjöttek az osztrák gyer-
mekek. = SZÚ, 1918. júl. 30. 1. p. 

75 Osztrák gyermekek nyaralása. = SZÚ, 1918. júl. 31. 
2. p. 

76 A nyaraló osztrák gyermekek játékdélutánja. = 
VmN, 1918. aug. 31. 2. p. 
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a katasztrófális, fekete év, 1918 lehetősége-
ihez képest várták és látták el a kis vendé-
geket szeretetből, emberségből. 
 

Hála és a gyermeknyaraltatás  
utóélete 
 
Mi lehetett a vendéglátó Vas vármegyei csa-
ládok számára a  legnagyobb öröm? Talán 
az, hogy látták, amit a szombathelyi befo-
gadó családok is: „A kis jövevények nehezen 
búcsúztak, mert jó dolguk volt köztünk s bi-
zony nem tudni, lesz-e ilyen jó otthon is. 
A nyaralás mindegyik gyerekre kitűnő ha-
tással volt, kövéren és pirospozsgásan bú-
csúztak a  kis osztrákok Szombathelytől, 
amelyre mindig hálásan fognak gondolni.”77 

A megható elválások között volt a grazi 
gyermekek távozása is, amely meglepeté-
seket tartogatott a  rohonci vendéglátóik 
számára: „Közel 200 grazi gyermek élvezte 
Rohonc népének vendégszeretetét az elmúlt 
6 hétben. Jól érezték magukat s hogy hálá-
jukat kifejezzék, kísérő hölgyeik irányítása 
mellett nagyszerű búcsúzóünnepélyt rendez-
tek f[olyó] hó 8-án, vasárnap délután. Ki-
csinek bizonyult a szépen díszített terem, s 
mikor a kicsinyek megjelentek a színpadon, 
észrevehető volt szemeikben az  az öröm, 
mellyel ezt az ünnepséget jótevőik számára 
rendezték. Nevükben Schipinger kisasszony, 
a kísérő hölgyek egyike, mondott költői len-
dületű beszédet az ünnepség megnyitásaké-
pen, melyben köszönetét fejezte ki mind 
az elöljáróságnak, mind a családoknak, akik 
a gyermekeket eltartották. Beszéde végén fel-
olvasta annak a táviratnak a szövegét, me-
lyet a gyermekek Őfelségéhez intéztek, kinek 
akciója számukra e boldog nyaralást lehe-
tővé tette.”78 A továbbiakban a hálás részt-

vevők énekeltek, zenéltek majd „két elkülö-
nített csoport kedves humorral mutatta be 
egy duett keretében a falusi élet fölényét a vá-
rosi mellett. … A két szavalat között a Got-
terhalte-t énekelte az énekkar. Egy ügyesen 
rendezett füzérrel és egy alkalmi színdarab-
bal fejeződött be az ünnepély, melynek végén 
a  gyermekek szeretetük és hálájuk jeléül 
csokrot nyújtottak át a  község bírójának, 
jegyzőjének, pénztárosának, orvosának, es-
perésének, és gyógyszerészének.”79 

A nyaraltatási akció fontos hozadéka-
ként a grazi városi gyermekek közelebb ke-
rültek a  falusi élethez, élvezve annak elő-
nyeit, mint a műsoruk egyik számában is 
beépítették az  itt tanultakat. Természete-
sen, a családok között is kiépültek kapcso-
latok, amelyek, ha másképp nem, de bevé-
sődtek a családi emlékezetbe, hogy járt itt 
nálunk egy osztrák kisfiú vagy kislány, de 
fenn is maradhattak egy ideig még, kölcsö-
nös látogatások formájában. 

A gyermeknyaraltatási akció sikerét 
méltatta Ostffy Lajos főispán is a törvény-
hatósági bizottság rendes közgyűlésén, 
1918. szeptember 16-án: „Megemlékezett 
a főispán ezután a király gyermeknyaralta-
tási akciójának sikeréről. A  vármegye kö-
zönségének egyrésze a  király hűségnek oly 
tiszteletre méltó tanújelét adta, amelyért 
a  főispán úr e helyen is elismerését és kö-
szönetét nyilvánítja.”80 

Vas vármegyében IV. Károly király és 
Zita királyné kultusza továbbfolytatódott 
és 1925-ben újabb vonásokkal bővült  
a IV. Károlyról kialakult kép. Bezerédj Ist-
ván egykori főispán a Püspökvár emléktáb-
lájának és a királyi párról készült két rep-
rezentatív festmény avató ünnepségén 
kiemelte: „Utolsó koronás királyunk mélta-
tása nehéz és kényes feladat, hisz az ő élete 

bodó judit: egy 20. századi szociális érzékenyítés, avagy iv. károly…

77 A nyaraló osztrák gyermekek távozása. = SZÚ, 1918. 
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annyira bővelkedett a sorsnak változatos és 
váratlan feladataiban, hogy azokon végig-
tekintve, szinte Sekszpirnek egy királydrá-
máját véljük szemünk előtt megelevenedni. 
– A sarajevói gyilkosság, amely a világhá-
borút kirobbantotta, az ő sorsát is eldöntötte. 
A  háború alatt került trónra és mindjárt 
meglátszott, hogy kettős célja van: a háború 
céltalan öldöklésének befejezése és a monar-
chia népei nemzeti aspirációinak teljes mél-
tánylása.”81 Ezek a gondolatok pontosan rá-
mutatnak IV. Károly uralkodásának 
nehézségeire, annak eleve adott gátló té-
nyezőire. Ugyanakkor a béke iránti hajlama 

tagadhatatlan, illetve az a rendkívül fogé-
kony szociális érzékenysége is, amely ezt 
a  gyermek nyaraltatási akciót elindította, 
gondolva a jövő nemzedék egészséges fej-
lődésére. Vas vármegye az uralkodói párról 
készített páros alkotásban fejezte ki tiszte-
letét és szeretetét. Szombathely város kép-
viselő-testülete 1923. április 5-én szavazta 
meg „IV.  Károly apostoli királyunk őfelsége 
emlékének megörökítése céljából festendő 
arckép költségeire és a létesítendő vármegyei 
alapítvány céljára  10.000 kor., azaz Tízezer 
koronát …”82. A két festmény a vármegye-
házán került elhelyezésre. Éder Gyula 
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81 A királyi pár arcképének ünnepélyes leleplezése 
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(1875–1945) alkotása az  uralkodót csuka-
szürke egyenruhában, egy oszlopnak tá-
maszkodva ábrázolta, Zita királynét pedig, 
fekete ruhában, rózsaszínű karszéken 
nyugtatva a kezét.83 Az általam felfedezett 
mindkét festmény sorsa ismeretlen és 
ugyan említésre került egy Éder Gyula 
munkásságát feldolgozó kiadványban, de 
a képanyagban nem található.84 Szombat-
hely és a vármegye királyhűségét és háláját 
nem csupán a két festmény reprezentálta, 
hanem Szombathelyen a  róla elnevezett  
IV. Károly út (ma: Király utca) is.85 

Úgy gondolom, a háborús karitatív cse-
lekedet minden más jótékonykodást felülír. 
A bemutatott eset is példaként szolgál arra, 
hogy a vasi „magyarok” erejükön felül pró-
báltak gondtalan, boldog nyarat biztosítani 
a 2838 osztrák gyermeknek. E tapasztalást 
aztán tovább viszik, hiszen 1921-től buda-
pesti nehéz sorsú gyermekek érkeztek hoz-
zánk, hogy testileg és lelkileg megerősöd-
jenek. Gerlits Sándor, az Árvaház igazgatója 
vette pártfogásába őket.86 

A gyermeknyaraltatás végigkísérte a két 
világháború közötti időszakot, 1926-ban 
Sárvár fogadott szalézi papokkal érkező 
gyermekeket.87 

De nem csak a magyarok váltak érzé-
kennyé a gyermek szegénység iránt, hanem 
1920-tól 1926-ig Magyarországról indult el 
60.000 gyermek Hollandia, Belgium, Svájc 
és Svédország felé egy nemzetközi gyer-
meküdültetési program keretében.88 

A gyermeknyaraltatási programok szép 
példái a nyitottságnak, a befogadásnak, és 
azt is nyomatékosították, hogy legfőbb ér-
tékünk a  gyermek. Széchenyi Jenőné, 
a szombathelyi gyermekvédő telepbizottság 
elnöknője precízen és érzékenyen ezt így 
fogalmazta meg: „Szeretném minden ma-
gyar szívbe belevésni azt a gondolatot, hogy 
Magyarország egész jövője, feltámadása, 
vagy halála a  gyermekvilágból nőtt jövő 
nemzedék száma, testi és lelki életképes-
ségén, karjukban feszülő, alkotó munkára 
képes erejükön s szíveikben acélvárrá vert 
hazafias gondolkodásukon fordul meg.”89 

*** 

Köszönöm Horváth József helytörténeti ku-
tatónak, hogy felhívta a  figyelmemet  
a  IV. Károly-féle gyermeknyaraltatási ak-
cióra, mint eddig nem publikált témára. 
Kutatói munkám eredményességéhez hoz-
zájárultak még a Magyar Nemzeti Levéltár 
Vas Megyei Levéltárának munkatársai. 
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83 A királyi pár arcképének ünnepélyes leleplezése a 
megyeházán. = DE, 1925. jún. 17. 1. p.  

84 Somogyi Gábor: Éder Gyula, az ember és a művész. 
Sátoraljaújhely, 2005. 84. p. 

85 Feiszt György: Szombathely utcanevei és utcanév-
változásai. Szombathely, 1995. 9., 40. p. (Acta Sa-
variensia; 11.) 

86 Gyermeknyaraltatás Szombathelyen. = Hír, 1921. 
júl. 9. 1. p. 

87 Egy fővárosi intézet gyermeknyaraltatási akciója. 
= Hír, 1926. júl. 20. 1. p. 

88 Réthelyi Orsolya – Perényi Roland: Úti cél: remény. 
A nemzetközi gyermekvonat-akció a két világhá-
ború között. Bp., 2022. 9. p. 

89 A gyermekekért. = NYÚ, 1924. nov. 17. 4. p. 
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