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VAS VÁRMEGYE ÉS
A GYERMEKVONATOK, 1920–1926
TÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓS KÍSÉRLET
„Nem az ad, akinek van, de az, aki adni akar.”1
KUTATÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS A FORRÁSOK KÖRE

E

történelmi rekonstrukciós kísérlet alaptézise, hogy az időbeli korlátokat áthidalva újragondoljuk a múltbeli tapasztalatokat. Miközben
reflektálunk az eseményekre, önismeretünket is fejlesztjük. Ez a Collingwood-i kópiaelmélet
ösztönzött e tanulmány közzétételére.2 Szeretném némiképp formálni és árnyalni a történelmi
köztudatot az 1920-as évek egyik, szociális érzékenységet mutató epizódjával, amelynek középpontjában a gyermekek állnak. Napjainkban megélénkülő érdeklődés és egyre bővülő
szakirodalom kíséri a témát. Sok íróasztal, padlás mélye rejthet olyan kincseket, mint a jelen
tanulmányt elindító olvasmányélmény, a „Gyermekvonat Angliába. Egy budai kislány levelei,
1920–1921” című könyv.3 A korabeli résztvevők naplói, élményei szépen illeszkednek az
oral history műfajához. Mivel a közvetlenül érintettek már nincsenek az élők sorában, ezért
csak az utánuk következő másod–harmadgenerációban reménykedhetünk, vagy egy ráérző
személyiségben bízhatunk, aki a hagyatékokban esetleg felfedezi az egyéni sorsokat dokumentáló feljegyzéseket, amelyek kitűnő forrásértékkel bírnak.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2008-ban megnyílt „Gyermekvonatok” című kiállítás is segítette az érzékenyítést, bár e tárlat még adós maradt az egyéni életutak bemutatásával. A közreadott és rendszerezett források a Ráday Levéltárból, a Református Egyház
Zsinati Levéltárából, illetve az Evangélikus Országos Levéltárból származtak és természetesen magángyűjtői körből.4 Remélhetőleg, a Budapesti Történeti Múzeum és az ELTE
1 Jeszenszkyné T. Irén: Az új otthon. Bp., 1936. (továbbiakban: Jeszenszkyné, 1936.) 53. p. „A segítségre szoruló
magyar gyermek irodalmi toposz lett. Többek között Krúdy Gyula, Sas Ede és például a Deák-téri evangélikus
gimnázium egyik tanára, Jeszenszkyné T. (Tirpák) Irén tollából, hol elsősorban játékos, szórakoztató, hol nagyon érzékeny, pátosszal teli művek születtek.” Kinyik Anita: Magyar gyermekvonatok Hollandiába. Egy százéves történet nyomában. = Evangélikus Élet, 2020. febr. 16–23. (továbbiakban: Kinyik, 2020.) 34. p.
2 Collingwood, Robin G.: A történelem eszméje. Ford. Orthmayr Imre. Bp., 1987. 275. p.
3 Petneki Katalin – Petrich Kató: Gyermekvonat Angliába. Egy budai kislány levelei, 1920–1921. Bp., 2019.
282 p.
4 https://revizoronline.com/hu/cikk/214/-gyermekvonatok-kiallitas-a-szabo-ervin-konyvtarban/- (Megtekintve:
2020. november 15.)
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Néderlandisztika Tanszéke 2021-re tervezett közös időszaki tárlata a „Gyermekvonatokról”,
még több egyéni élményanyagba enged bepillantást és teljesebb képet ad majd erről az országokat átívelő humanitárius akcióról.
A 21. századi történeti kutatómunka nehézsége ugyan jelen esetben a visszaemlékezők
hiánya, viszont az állandóan bővülő digitális adatbázisok révén könnyen hozzájutunk például a Jó Pajtás című gyermekújsághoz, tanulmányozhatjuk a Pesti Napló, a Pesti Újság, a
Friss Újság és a Nemzeti Újság híradásait. De úgy is megelevenedhet előttünk a gyermekvonatok világa, ha a világhálón elérhető filmhíradókra kattintunk.5
Kezdjük hát a történetet, peregjen előttünk a film!
Az 1. világháború megpróbáltatásai, majd az egymást gyorsan követő hatalmi váltások:
a Tanácsköztársaság és a román katonai megszállás kimerítették a magyar gazdaság erőforrásait. A trianoni Magyarországon sokfajta nehéz gyermeksors, élethelyzet alakult ki. Hadiárvákkal, vagonlakó vagy a kolduló gyermekekkel nap mint nap lehetett találkozni a
városok utcáin és a külvárosokban. A Friss Újság 1928. február 28-ai híradása a genfi gyermeksegítő kongresszus üléséről tájékoztatott, bemutatva az Európa-szerte éhező gyermekek
helyzetét. A magyarországi bizottság beszámolójában 1 millió gyermek sürgős támogatását
vetette fel, akik közül 100.000 Budapesten élt.6
A helyi társadalmi szervezetek, egyesületek, az egyházak és a magánszemélyek igyekeztek enyhíteni, segíteni a támogatásra szoruló gyermekcsoportokon. De a nemzetközi segítség sem késett. Hollandiából összesen 7 vagon élelmiszert hoztak, amellyel, négy
budapesti kórházat tudtak ellátni. Fledderus,7 az itt időző holland királyi budapesti főkonzul
hangsúlyozta: „… a holland nép ezen adományának semmiféle politikai tendenciája nincsen.
Az élelmiszereket és gyógyszereket felekezetre és társadalmi osztályra való tekintet nélkül
kívánjuk szétosztani.”8 De nemcsak így kívánták segíteni a magyar családokat, hanem egy
ígéret is elhangzott ugyanitt: „Akció indult meg Hollandiában arra nézve is, hogy a magyar
gyermekek holland családoknál találjanak elhelyezést s máris igen sok család fejezte ki azt
az óhajtását, hogy magyar gyermeket lásson vendégül. Több ezer gyermek üdülése, felgyarapítása lesz így lehetséges.”9
1920. február 8-án gördült ki a Keleti pályaudvarról az első gyermekvonat, amely
600 magyar gyereket vitt Hollandiába egy nemzetközi humanitárius akció keretében.
Gyermekvonatok fogalmán azt a nagyszabású vállalkozást értjük, amelynek keretében
1920 és 1930 között több mint 60.000 magyar gyermek utazhatott Hollandiába, Belgiumba,
Svájcba, Svédországba és Angliába változó időtartamban: néhány hónapra, esetleg 1 évre,
hogy regenerálódjanak, testileg és lelkileg megerősödjenek.10

5 A vonatkozó filmhíradók internetes elérhetőségeit lásd: A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia
és Belgium között az első világháború után. Szerk. Maarten J. Aalders, Pusztai Gábor, Réthelyi Orsolya. Bp.–
Hilversum, 2020. (továbbiakban: Aalders – Pusztai – Réthelyi, 2020.) 200. p.
6 Magyarországon egy millió gyermek éhezik. = Friss Újság, 1920. febr. 28. 4. p.
7 J.P. PH. Clinge Fledderus holland királyi főkonzul (1911–1946) emlékét Budapesten, az Üllői út 2–4. sz. ház
falán elhelyezett márványtábla őrzi. Kövesdi László: Mesélő emléktáblák. = Magyar Nemzet, 2001. okt. 24.
https://magyarnemzet.hu/archivum/archivum-magyarnemzet/meselo-emlektablak-4624937/ (Megtekintve:
2020. december 6.)
8 Megjött az első hollandi élelmiszervonat. = Nemzeti Újság (továbbiakban: NÚ), 1919. nov. 27. 3. p.
9 Uo.
10 Aalders – Pusztai – Réthelyi, 2020. 7. p.
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Hollandia elsőként, mint legmeghatározóbb ország indította el a gyermekmentő akciókat, kisebb mértékben Svájc, Svédország, valamint Nagy-Britannia, 1923-tól pedig
Belgium is bekapcsolódott.
Az akciót a magyar oldalon szervező Országos Gyermekvédő Liga adatai szerint 1920
és 1930 között a gyermekvonatokkal 28.563 gyermek utazott Hollandiába és 21.542 Belgiumba. Tehát a gyermekek 82%-át ebben a két országban fogadták.11
Az Országos Gyermekvédő Liga az 1. világháború után szorosan együttműködött az
állammal és különböző felekezetekkel. Hollandiában két magánszervezet kezdte meg a munkát: az egyház-semleges Központi Bizottság a Rászoruló Magyar Gyermekekért (Centraal
Comité voor noodlijdende Hongaarsche Kinderen) és a ‘s hertogenboschi székhelyű Római
Katolikus Bizottság (Nederlandsch Rooms-Katholieke Huisvestings-Comité te’ s Hertogenbosch’).12
A személyes, érzelmi szál se hiányzott, hiszen dr. Abraham Kuyper (1837–1920)13 holland miniszterelnök lányai – Henrietta és Johanna – 1916-ban fél évig Magyarországon tevékenykedtek a Vöröskeresztnél. Henrietta hívta fel elsőként a holland közvélemény
figyelmét, a magyar gyermekek nyomorúságára. Még könyvet is írt a háborús Magyarországról, rendkívüli szimpátiával.14 Henrietta Kuyper Magyarország erényeivel ismertette
meg az olvasóközönséget, míg a fentebb említett Jan Clinge Fledderus holland főkonzul a
magyarok szükségének enyhítéséhez kérte honfitársai segítségét.15 Végül a Gyermekvédő
Liga, a Vöröskereszt és a különböző egyházi szervezetek összefogásával indulhattak az első
gyermekvonatok Hollandia felé.16
KNEBEL MIKLÓS A SZOMBATHELYI EMLÉKEZETBEN

A befogadó családok megnyeréséhez egy magyar pap karizmatikus személyisége is kellett.
Ő volt dr. Knebel Miklós, akit „Hongaarsch Priester”-ként, magyar papként is emlegettek
hollandiai népszerűsége kapcsán. Knebel Miklós Ferenc Ede 1892. november 20-án Szombathelyen született.17 Gyermekkori éveit a Kámon utca 34. (ma: Szily János utca 40.)18 szám
alatti házban töltötte. Reményeink szerint emléktábla is kerül majd a házra, hogy megőrződjön a szombathelyiek emlékezetében Knebel Miklós nagy ívű pályája és szolgálata.
Orbán Róbert helytörténeti kutató, a Knebel család történetének avatott szakértője szintén
11 Uo.
12 https://www.elte.hu/content/a-gyermekvonatok-de-hongaarse-kindertreinen.e.12375 (Megtekintve: 2020. november 17.)
13 Abraham Kuyper életrajzát lásd https://www.kuyper.edu/about-us/our-history/abraham-kuyper/ (Megtekintve:
2020. december 6.)
14 https://revizoronline.com/hu/cikk/214/-gyermekvonatok-kiallitas-a-szabo-ervin-konyvtarban/- (Megtekintve:
2020. november 15.)
15 Aalders – Pusztai – Réthelyi, 15. p.
16 https://revizoronline.com/hu/cikk/214/-gyermekvonatok-kiallitas-a-szabo-ervin-konyvtarban/- (Megtekintve:
2020. november 15.)
17 Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia. Kereszteltek anyakönyve 549/1892. Itt az apa neve Knebelként,
ékezet nélküli írásmódban szerepel. Az észrevételek rovatban pedig egy utólagos, 1946. évi bejegyzés található,
amely szerint a fiú családi nevét „Kőszeghi”-re változtatta.
18 Horváth Ferenc: Szombathelyi házszámozások. In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 1963. Szerk.
Szentléleky Tihamér. Szombathely, 1963. 273. p. Az azonosítást megerősítette dr. Melega Miklós igazgató
(Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára) kutatása is.
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Knebel Miklós gyermekkori lakóháza Szombathelyen, ma Szily János utca 40.
(Fotó: Bodó Judit, 2020)

Wenckheim Frigyes gróf, jáki apát inkardinációja. Ják, 1933.
Balról jobbra: dr. Winckler József tanár, szertartásmester; Wenckheim Frigyes; dr. Knebel Miklós
(Savaria Múzeum Történettudományi Osztály HK 571)
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kiemelt fontosságúnak tartja, hogy Knebel Miklós életpályája is megjelenjen a köztudatban.
„A szombathelyi lokálpatrióták gyakran emlegetik a Knébel család nevét. Szinte kizárólag
a fotográfus Knébeleket, leggyakrabban Knébel Ferencet (1836–1910) és fiát Knébel Jenőt
(1865–1935). Az általuk készített fényképek a várostörténet nagyon fontos forrásai. A Knébel
famíliának vannak más tagjai is, akik életük során jelentőset alkottak. Közéjük tartozik Knébel Ferenc unokája, Knébel Miklós.”19
Az ügyvéd édesapa, Knebel Kornél (1863–1929) és az édesanya Schilhan Ilona
(1872–1939) jómódú és római katolikus hátterű családként gondoskodtak mindkét gyermekük, Miklós, és a később szintén ügyvédi pályát választó ifjabb Kornél (1904–?) neveltetéséről. Miklós a szombathelyi Római Katolikus Főgimnáziumban tanult. Az iskola
1907–1908. tanévi értesítőjében felfedezhetjük neves osztálytársának Pehm (Mindszenty)
Józsefnek, a későbbi hercegprímásnak a nevét.20 Bizalmi, baráti viszonyuk egész életre szólt,
és a gyermekmentési akciók során is megjelent.
A szombathelyi sajtóban állandó, megkülönböztetett figyelem övezte Miklós pályafutásának egyes állomásait. Így értesülünk róla, hogy: „Knébel Miklós budafoki21 káplánt,
dr. Knébel Kornél ügyvéd fényes tehetségű fiát, aki tavaly végzett a bécsi tudományegyetemen, mint a Pázmáneum jeles növendéke, kedden avatják a hittudományok doktorává.”22
Ugyanezen időszakra, a Tanácsköztársaság idejére esik az a bátor kiállása, amelyért kivégzés
várt volna rá. 1919. június 24-én a budaörsiek a harangok megkondításával akarták a lakosságot támadásba lendíteni a vörös katonák ellen. Knebel Miklóst, is a budaőrsi laktanyába hurcolták, ahol már halálra ítélték, innen szabadították ki hívei szeretett káplánjukat.23
A budaörsi szolgálatból Mészáros János érseki helynök Hollandiába küldte, ahol eddig
nem szolgált magyar katolikus pap, pedig egy lelkész tekintélyére és tudására nagy szükség
mutatkozott.24 Ekkor bontakozott ki Knebel Miklós igazi missziós lelkülete. Széleskörű
nyelvtudását, meggyőző készségét egy nemes ügy, a magyar gyermekek érdekében még inkább kamatoztatni tudta.
A gyermekmentő akció minél sikeresebb elfogadtatására Hollandiában befogadó szülőket kellett toborozni, ezért az itteni Központi Bizottság (Centraal Comité) a magyar paphoz
fordult segítségért, hogy a katolikus hollandok körében is sikerre vigyék az ügyet. A vallásos
vetület nagy hangsúlyt kapott a propagandában is. A gyermekek lelki üdvét a katolikus klérus sem tartotta kevésbé fontosnak, mint a protestánsok. Így kaphatott helyet Knebel Miklós
nyelvkönyvében egy gyónási tükör.25 A magyar nyelvkönyv mellett egy Hongaarsche Spraakleer című szótár is az ő munkája, amely 15.000 példányban jelent meg. Egy kortárs visszaemlékező szerint Magyarország e könyvecskén keresztül került közelebb a hollandokhoz.26
19 http://szombathelyisetak.blogspot.com/2012/09knebel-miklos-de-hongaarsch-priester.html (Megtekintve:
2020. november 19.)
20 A Szombathelyi R. Kath. Főgimnázium Értesítője az 1907–1908. iskolaévről. Szerk. Kárpáti Kelemen. Szombathely, 1908. 144. p.
21 Téves adat! Az újmisés káplánt 1917-ben Budaőrsre nevezték ki. Hírek. Főegyházmegyei hírek. = Esztergom,
1917. szept. 2. 3. p.
22 Új teológiai doktor. = Szombathelyi Újság, 1918. nov. 10. 5. p.
23 Hermán M. János: Mgr. Knébel Miklós szolgálata, 1892–1949. = Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi
Hírlevél, 2020. 1. sz. (továbbiakban: Hermán, 2020.) 12. p. https://fc7eccc1-3897-4835-bac8-2efe70a893e6.filesusr.com/ugd/e29027_4d26b98e502243a38e61089b755213c0.pdf (Megtekintve: 2020. november 20.)
24 Uo.
25 Aalders – Pusztai – Réthelyi, 2020. 48. p.
26 Hermán M. János: Gyermekmentés Belgiumban, 1923–1930. = Korunk, 1998. 12. sz. 115–123. p. (továbbiakban: Hermán, 1998.) https://epa.oszk.hu /00400/00458/00012/12k22.htm (Megtekintve: 2020. november 20.)
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Knebel Miklós sokirányú hollandiai tevékenységéről a szombathelyi újságolvasók
hamar értesültek és képet kaptak, többek között a Vasvármegye című napilapban:
„Dr. Knébel Miklós, dr. Knébel Kornél szombathelyi ügyvéd fia. Szép tehetségű fiatalember.
… Bámulatos gyorsasággal tanul nyelveket. Jórészt ennek köszönhette, hogy őt
küldték ki Hollandiába Van Dypen püspök
mellé, hogy ott magyar részről szolgálatára álljon annak a kath. gyermekakciónak, amely eddig több mint négyezer
katolikus magyar gyermeket helyezett el
hollandiai családoknál.”27 A hollandiai
szolgálat egy másik hozadéka is megjelent itt: a trianoni békediktátum keretei
között élő Magyarország számára fontos
gazdasági kapcsolatteremtési szándékra
találunk utalást. „A fiatal szombathelyi
pap azonban nemcsak a gyermekakció
körül tevékenykedik, hanem felhasználva
azt az előnyét, hogy perfekt beszéli a flamand nyelvet is, propaganda-beszédeivel
több barátot és rokonszenvet szerez külföldön a magyar ügynek, mint akármelyik
követség. A Hollandiában egyre erősbödő
magyarbarátság, sőt a felénk forduló gazdasági érdeklődés is jórészben dr. Knébel
Knebel Miklós: Hongaarsche Spraakleer.
Miklós szakadatlan propagandájának az
4. herziene Druk. Turnhout, 1924. borítója
eredménye. Hogy ez számokban kifejezve
mit jelent, annak illusztrálására csak anynyit említünk fel, hogy Hollandia pedig több mint tíz millió hollandi forintot (körülbelül két
és fél milliárd koronát) áldozott a magyar gyermekakcióra és a nyomor enyhítésére.”28
Dr. Knebel Miklós a holland gazdasági életben látott innovációk átültetését szorgalmazta Magyarországon, illetve a pénzügyi, banki kapcsolatokat erősítését is szükségesnek
tartotta a két ország között. Az egyik Szombathelyre küldött levelében például apjától kért
tanácsot29 ötletéhez: „Kedves Papa! Hollandiában van egy nagy katolikus pénzvállalat, mely
a következővel foglalkozik: nagybirtokokat vesz, ezeket parcellázza és ahol szükséges, a talajjavításokat eszközli. Ennek az igazgatója, ki Magyarországon is szeretné kiterjeszteni a
vállalat működését, kérdezteti az én ajánlatomra magát, hogy legyen szíves egy pontos és
27 Egy szombathelyi fiú munkája a magyar ügyért Hollandiában. = Vasvármegye (továbbiakban: Vvm.), 1922.
febr. 24. 2. p.
28 Uo.
29 Id. Knebel Kornél több pénzintézetnél, illetve nagyvállalatnál töltött be vezető pozíciót, így jó rálátással rendelkezett a korabeli pénzügyi–gazdasági helyzetre. Pl. a Szombathely Városi Takarékpénztár ügyésze, a Vas–
zalai Takarékpénztár igazgatósági elnöke. Magyarország és a Nagyvilág, 1898. március. 15. p.; A Kemenesaljai
Takarékpénztár Rt., a Magyar–Olasz Bank Rt. szombathelyi fiókja, a Magyar Motor- és Gépgyár Rt. igazgatósági tagja. A „Kemenesaljai Takarékpénztár Részvénytársaság” közgyűlése. = Kis-Czell és Vidéke, 1901.
márc. 10. 2. p.; Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Bp., 1924. 1402. p.
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részletes kimutatást közölni, hogy mennyibe kerülnek ily nagybirtokok? Van-e a parasztoknál
vevőkészség és gyorsan lehetne e dolgot eszközölni? Vannak-e ily irányú egyesületek? Mi
ezeknek a működésének az eredménye? S lehetne-e Magyarországon egy ily egyesületet felállítani, mely a holland főintézettől kapná a pénzt katolikus alapon?”30
Az 1921. február 2-án, Leidenből keltezett levél rendkívül szakszerűen megfogalmazott
kérdésekre várja a választ, és mint utal rá, a vezérigazgató, D. Emilie Verrviers „Generaldirektor” diktálta le. Feltételezhetően az érdeklődés komolyságát mutatja, hogy a holland
pénzintézet potenciális lehetőséget látott a magyarországi kapcsolat kiépítésében. A holland
érdeklődésre utal, hogy a Vasvármegye éppen 1921 áprilisában számolt be a Szombathelyi
Takarékpénztárban történt holland tőkeemelésről. A cikkben megszólaltatott Kisvárday Papp
Imre vezérigazgató is jó alternatívaként méltatta a holland érdekcsoporttal létrejött együttműködést: „Megállapodásunk ugyanis nemcsak a Szombathelyi Takarékpénztárra szól,
hanem szól a Szombathelyi Kereskedelmi és Mezőgazdasági Részvénytársaságra is (amely
a mi és az Egyházmegyei Takarékpénztár leányvállalata) s amelynél ez az összeköttetés
új – szinte beláthatatlan – perspektívát nyújt. A hollandi szárazföldi és tengeri kereskedelemben való bekapcsolódás elérhetetlennek vélt piacokat nyit meg számunkra. Általában
ezen összeköttetés jelentőségét abban látom, hogy sikerült nekünk a zárkózott és konzervatív
hollandusok figyelmét Magyarországra és éppen Szombathelyre irányítani, a mi kétségen
kívül azt dokumentálja, hogy gazdasági és pénzügyi konszolidációnk oly örvendetesen haladt
előre, hogy már a legkonzervatívabb államok egyike, Hollandia is érdeklődik utánunk, sőt
bizalma oda erősödött, hogy tekintélyes anyagi érdekeltséget vállal Magyarországon.”31
Annak hátterében, hogy a Szombathelyi Takarékpénztárnak Magyarországon elsőként sikerült Hollandiával ilyen komoly tranzakciót lebonyolítania, jelentős lobbitevékenység állhatott. Feltételezhetően Knebel Miklós és édesapja is hozzájárult ahhoz, hogy éppen egy
szombathelyi pénzintézet lett a befutó. Knebel Miklós ilyen irányú gazdasági kapcsolatépítő
tevékenységének feltárása további kutatásokat igényel.
A családi összetartozás fontosságára utal, hogy ifj. Knebel Kornél is meglátogatta bátyját Hollandiában. Édesapjuk dr. Neugebauer Vilmos udvari tanácsostól, az Országos Gyermekvédő liga vezetőjétől, valamint Vas vármegye alispánjától kért segítséget ahhoz, hogy
az új útlevéltörvény értelmében, a három rendbeli láttamoztatást, 3 havi érvényességgel
megszerezze. Természetesen ez a családi látogatás, kiutazás nem a gyermekvonatok kiadási
költségét terhelte, erre mindegyik fél kényesen vigyázott. A vármegye alispánjához címzett
kérvény sokat elárul arról is, hogy milyen kritériumoknak kellett megfelelni a külföldre történő utazáskor: „Méltóságos Alispán Úr! Kornél fiam, aki jelenleg a szombathelyi főgimnázium VII. osztályának tanulója, folyó évi szünidejét Hollandiában óhajtaná üdülés
céljából eltölteni, ahol másik fiam, dr. Knébel Miklós, mint a Hollandiában üdülő magyar
gyermekek lelki gondozója és rektora állandóan tartózkodik (lakik St. Michiels Gestel) s aki
fent nevezett öccsét maga mellé Hollandiába hívta ki. Miután kiskorú fiamnak, aki a múlt
évben súlyos betegségen ment át a csatolt orvosi bizonylat szerint, a célba vett üdülésre feltétlen szüksége van, s minthogy Hollandiába bátyjához való kiutazásához alulírott édesatyja
hozzájárulok, s minthogy a csatolmányok szerint nevezettnek úgy politikai, valamint erkölcsi
30 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL VaML) Dr. Knebel Kornél szombathelyi
ügyvéd iratai. Vegyes ügyei (továbbiakban: Knebel Kornél ir. Vü.).
31 Holland tőke Szombathelyen. = Vvm., 1921. ápr. 9. 1. p.
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magaviselete ellen kifogás nincs, kérem: méltóztassék részére a Hollandiába való kiutazásra
és tartózkodásra feljogosító útlevelet és pedig három hónapi időtartamra kiadni. Tisztelettel
Knébel Kornél ügyvéd.”32
1920. június 28-án az egész ország területén visszaállították a helyi útlevélkiadó hatóságok jogait. A törvényhatóságok útlevél-kiállítási jogának engedélyezését végül 1921. január 1-jén léptették életbe. Elrendelték az útlevelek fényképpel való ellátását is. Az útlevelek
érvényességét a lehető legrövidebbre szabták, 1 évnél hosszabb időt pedig semmiképpen
sem állapítottak meg. A 14 éven felüli személyeknek már saját útlevelet kellett kiállítani.33
Knebel Miklós a holland püspöki kar engedélyével az ország összes templomában prédikálhatott. Számos vasár- és ünnepnapon négyszer is misézett, illetve tartott előadást a
gyermekek befogadása ügyében. Ismereteink szerint 5,5 évi kint léte alatt az általa felkeresett helységek száma meghaladta a 100-at.34 Ugyanakkor feladatának tekintette, hogy Magyarországon is népszerűsítse a gyermekvonatok ügyét és bemutassa a holland befogadó
mentalitást. Szülővárosában, Szombathelyen szintén több ízben megfordult a Katolikus Kör
meghívásának eleget téve: „A Katholikus Kör tegnap délután rendezte meg első liceális jellegű előadását. Előadó dr. Knébel Miklós, a hollandiai katolikus gyermeknyaraltatási akció
vezetője, Knébel Kornél dr. szombathelyi ügyvéd fia volt, aki a nyugat nagyvárosaiban tartott
előadásai után most szülővárosában beszélt a nyugati államok példás katolikus közéletéről.
Előadásának nagy részét a katolikus hollandiai családok vendégszeretetének, gyermekrajongásának, követésre méltó hitbuzgóságának ecsetélésére szentelte. Különösen kidomborította, milyen szeretettel fogadták a hollandiai katolikus családok a magyar gyermekeket.”35
Knebel Miklós és Szombathely közönségének állandó kapcsolattartására jellemző,
hogy itthon nyomon követték nemzetközi szereplését és elismeréseit. Pápai kamarássá történő kinevezésekor minden helyi sajtóorgánumban méltató cikkek jelentek meg róla: „…
dr. Knébel Miklós ritka kitüntetésben részesült: 32 éves korában Őszentsége a pápa Magyarország hercegprímásának felterjesztésére pápai kamarássá nevezte ki. … Nagy nyelvtudása miatt – beszéli az összes európai nyelveket – őt szemelték ki a hollandiai
gyermeknyaraltatási akció egyik magyar lelki pásztorává. Nagy műveltségét és agilitását
nagyszerűen érvényesítette az üdülésre küldött magyar gyermekek érdekében. Később, amikor a német gyermeküdültetési akció egészen ellepte a kis Hollandiát, Belgiumba tette át
működésének helyét. Élőszóra és sajtómunkásságára egyaránt kiterjeszkedő felvilágosító
és propagatív munkája eredményeképpen az eddig ellenségesen viselkedő Belgium is megnyitotta vendégszerető kapuját a lerongyolódott magyar gyermekek előtt.”36
A 100. gyermekvonat indításakor, 1926. április 17-én vitéz nagybányai Horthy Miklós
kormányzó is megjelent. Ezt az eseményt Hollandiában és Belgiumban egyaránt ünnepelték.
Erre időzítették, hogy a holland nép áldozatkészségét kiemelve, Knebel Miklós elmondja
búcsúbeszédét a hilversumi rádióban.37
32 MNL VaML Knebel Kornél ir. Vü.
33 https://www.academia.edu/38173929/Az_ útlevélkérdés története_ Magyarországon_a_törvényi_szabályozástól_a_második_világháborúig (Megtekintve: 2020. november 22.)
34 Hermán, 1998. https://epa.oszk.hu /00400/00458/00012/12k22.htm (Megtekintve: 2020. november 20.)
35 Knébel Miklós előadás. = Vvm., 1924. jan. 13. 5. p.
36 Dr. Knébel Miklós – pápai kamarás. = Vvm., 1924. márc. 1. 4. p.
37 Hermán, 2020. 10. p. https://fc7eccc1-3897-4835-bac8-2efe70a893e6.filesusr.com/ugd/e29027_4d26b98
e502243a38e61089b755213c0.pdf (Megtekintve: 2020. november 20.)
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Knebel Miklós sikerének egyik kulcsa karizmatikus személyisége, illetve az a tényező,
hogy felismerte a 20. századi média hatását. Ezért élőszóban, sajtóban és rádióban egyaránt
propagálta szolgálatának meghatározó ügyét, a gyermekmentést. Ő szerepelt első magyarként nyugati rádió adásában, 1926. május 4-én: „8 óra 10 perc és 8 óra 40 perc között, holland idő szerint 10 óra 10 perc és 10 óra 40 perc között angol nyelven tartott előadást
Amszterdamban Magyarország viszonyairól, kapcsolatban a magyar gyermeküdültetéssel.
Előadását magyarul fejezte be.”38
A szolgálatot következő állomáshelyén, 1932 és 1944 között, a Krisztinavárosi Plébánia
plébánosaként folytatta.39 A 2. világháború idején is részt vett a gyermekakcióban. Majd
kérvényezte Mindszenty hercegprímástól, hogy a hollandiai magyar katolikusok lelkipásztora lehessen. 1947 elején kiutazott és ilyen minőségében részt vett a szervezésben, a gyermekek látogatásában, amíg 1948 őszén le nem állították az akciót. Ezt követően kint maradt
és 1949. április 20-án bekövetkezett haláláig folytatta lelkipásztori munkáját.40 Nieuwenhagenben halt meg, és Amszterdamban temették el.41
Knebel Miklós élete során számos nemzetközi elismerésben részesült. Birtokosa lett a
Magyar Vöröskereszt Csillagos Érdemérmének, a Belga Koronarend Parancsnoki Keresztjének, Vilma holland királynő pedig az Oranje-Nassau-rend Tiszti Keresztjével tüntette ki.
A világi elismerések nem vonzották, a gyászjelentésén található sorokkal így üzent az utókornak: „Imádkozzatok Magyarország gyermekeiért!”42
GYERMEKVONATOK SZOMBATHELYRŐL HOLLANDIÁBA ÉS BELGIUMBA

Az Országos Gyermekvédő Liga 1922. évi közgyűlésén lelkesen méltatták azokat a missziókat, amelyeket Hollandia, Dánia, Svédország és Svájc indított. A külföldi segítség összetételét tekintve jelentős részben adomány formájában jutott el a rászorulókhoz, másrészt a
gyermekvonatok indításával realizálódott. Központi kérdésként fogalmazódott meg: „… a
gyermekvédelem ma a legfontosabb teendő az országban. Mindenekelőtt a gyermekkel kell
foglalkoznunk. A gyermeknevelés ma nem szándék, hanem kényszer. A békét, a megértést
csak a gyermek tudja megteremteni.”43
Vas vármegye és Szombathely társadalma hagyományosan felkarolta az elesettek, az
árvák, az elhagyott gyermekek ügyét. 1878. december 1-jén nyitották meg Vasvármegye
Árvaházát azzal a céllal, hogy szociális biztonságot adjon és perspektívát nyújtson azon
gyermekeknek, akik akaratukon kívül lettek rászorultak. Kezdetben csak teljesen árvák,
38 Knébel Miklós rádióelőadása. = Vvm., 1926. máj. 4. 5. p.
39 Hírek. Knebel Miklós dr. lett az új budapest-krisztinavárosi plébános. = Esztergom és Vidéke, 1932. márc. 24.
3. p.; Knébel Miklós plébános beiktatása. = Vvm., 1932. jún. 7. 4. p.
40 http://szombathelyisetak.blogspot.com/search/label/Kn%C3%A9bel%20Mikl%C3%B3s (Megtekintve: 2020.
november 19.)
41 Mgr. Knebel overleden. = Nieuwe Schiedamsche Courant, 21 april 1949. 1. p. https://schiedam.courant.nu/
issue/NSC/1949-04-21/edition/null/page/1?query= (Megtekintve: 2020. november 20.); https://www.heemkundekring-hlz.nl/collecties/bidprentjes/letter/k/6 (Megtekintve: 2020. november 20.)
42 Hermán, 2020. 10. p. https://fc7eccc1-3897-4835-bac8-2efe70a893e6.filesusr.com/ugd/e29027_4d26b98e5022
43a38e61089b755213c0.pdf (Megtekintve: 2020. november 20.)
43 A Gyermekvédő Liga beszámoló közgyűlése. = NÚ, 1922. jan. 17. 7. p.
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vagyontalan elhagyottak kerülhettek be, majd később félárvákat is felvettek. 1916-tól hadiárvákat is helyeztek ide az ország különböző pontjairól, a Népjóléti Minisztérium közvetítésével.44
Az 1920-as években Szombathely utcáin, de az egész vármegye területén kóboroltak
olyan gyermekek, akik a társadalom perifériáján éltek. A Vasvármegye című újságban rendszeresen jelentek meg ilyen gyermeksorsok, például egy Felsőőri járásban élő kisfiú, a német
származású Peperl esete, aki hadiárva lett. De nem maradt egyedül: „A kis Peperlt, a kis
hadiárvát és társait így fogta kézen Vasvármegye társadalma, kinyitotta az igazi tündérpalota, az Árvaház kapuit előttük, oda sorakoztatta őket Gerlits Sándor elé, hogy ne csak igazgatójuk és gondnokuk, hanem atyjuk legyen azoknak, akik a legtöbbet áldozták ebben a
pusztító viharban, az édes atyjukat, a családi tűzhely melegét.”45 A kép felettébb idilli,
ugyanakkor rámutat arra, hogy szervezett formában történik az árvák ellátása. Természetesen, a társadalmi gondoskodás más formákat is ölthetett. Olyan egyesületek is alakultak,
amelyek a családban élő, szegény sorsú gyermekek ügyét pártfogolták. Ilyen például a Hungária Asztaltársaság, amelynek tagsága tehetős és jó kapcsolatokkal rendelkező polgárokból
állt. Egy híradás szerint 1923-ban „15 szegény gyermeket láttak el valláskülönbség nélkül
téli ruhával.”46
Az egyesületi és a magánakciók sem fedték le azonban teljesen a rászorulók körét az
1920-as években, hiszen a középosztály tagjait ugyanúgy érintette az infláció, a gazdasági
pangás és a megélhetési nehézségek. Ezért jelentett a Vas vármegyében élő szülők számára
is kiutat, hogy gyermeküket kimenekítsék egy ideig a napi gondokból és felerősítsék őket
egészségileg a háború és a spanyoljárvány okozta traumából.
Míg országos viszonylatban 1920. február 8-án indult el az első gyermekvonat a Keleti
pályaudvarról, addig Vas vármegyében csak 1923-ban kezdték el szervezni, a rászorultságot
figyelembe véve, az első kis utasokat. A Vasvármegyében megjelent felhívás alapján a felsorolt 52 gyermeknek a szülőkkel együtt a központi elemi iskolában kellett jelentkezniük.
A hírlapi névsorban sokan csak a vezetéknéven szerepelnek, vagy például így: „Tóth vasúti
barakk”.47 Ez valószínűleg arra is utalhat, hogy vagonlakó szülők gyermekéről van szó.
A szülők a sajtóhoz fordulva kifogásolták, hogy a „… listán szereplő nevek hiányosak
voltak, a legtöbb név mellett a keresztnév sem szerepelt, sem pedig az iskolája és osztálya a
tanulónak. … Sokkal egyszerűbb lett volna az iskolában tudatni a gyermekekkel a felhívás
tartalmát. … A szülők legnagyobb része megjelent ugyan csütörtök délután 5 órakor a központi elemi iskolában, de ott egy árva lelket sem találtak az összehívók közül. Nem volt ott
a MANSZ egyetlen tagja sem. Később kiderült, hogy a jelentkezésre felhívott 52 gyermek
közül 15 már szerdán elutazott Budapestre és onnan Hollandiába. … A szülők azt is kifogásolták, hogy az 52 gyermek közül nem azokat vitték el, akik az üdülésre jobban rászorulnak, hanem akik előbb jelentkeztek.”48
44 Smidt Erzsébet: „Ne legyen e hazában árva, ki ínséget szenved.” Vas megye árvaházáról alapításának 120.
évfordulója kapcsán. = Vasi Szemle, 1995. 1. sz. 88. p.
45 Peperl és társai. = Vvm, 1916. nov. 5. 2. p. Gerlits Sándor (1861–1933) 46 éven át, 1884 és 1930 között a
Vasvármegyei Árvaház igazgatója. https://szombathelyiertektar.hu/hu/egeszseg-es-eletmod/gerlits-sandormunkassaga/ (Megtekintve: 2020. december 6.)
46 Asztaltársasági ülés. = Vvm, 1923. febr. 27. 4. p.
47 Hollandiába utazó gyermekek. = Vvm., 1923. febr. 21. 3. p.
48 Bonyodalmak a hollandiai gyermeküdülés körül. = Vvm, 1923. febr. 27. 3. p.

400

ÉVFORDULÓ
BODÓ JUDIT: VAS VÁRMEGYE ÉS A GYERMEKVONATOK, 1920–1926

A szülők által felvetett problémák a kezdeti szervezetlenségre utalhatnak, de szülői
szubjektivitás is felmerülhet azokban az esetekben, ahol a gyermek nem került be a kiutazók
közé. Mindenesetre az idézett cikkből a szervezési mechanizmusról és a kiválasztás szempontjairól is képet kapunk: „A Magyar Gyermekvédő Liga több hollandiai jótékony célú
egyesülettel megegyezett, hogy gyenge szervezetű, beteges gyermekek számára lehetővé teszik a hollandiai üdülést. A Gyermekvédő Liga a MANSZ49 szombathelyi szervezete révén
felhívta a szombathelyi szülőket is arra, hogy a gyengébb egészségű gyermekeiket jelentsék
be és ezeket orvosi vizsgálat alapján osztályozni fogják. Akik rászorulnak az üdülésre, azokat
csoportosan elviszik Hollandiába. Aki betegebb, az előbb megy, akinek egészsége kevésbé
rossz, azt későbbi transzportba osztják be. Szombathelyen először nehezen ment a jelentkezés, csak kevés szülő ismerhette föl a gyermeküdülési mozgalom hasznos célját, vagy a propaganda nem volt elég hatásos. Később azonban a szülők csoportosan jelentették be
gyermekeiket és több százra ment azoknak a gyermekeknek a száma, akiket előjegyzésbe
vettek a hollandiai üdülésre. …. A számos jelentkező közül a szombathelyi akció vezetősége
kiválasztott 52 gyermeket.”50
Az első, Hollandiába induló csoportokba középosztálybeli gyermekeket válogattak, de
a fő szempontnak a rászorultság mértékét tekintették. A 2,5 éves gyermektől, egészen a
14 év feletti korosztályig kerültek be a kiutazók közé, függetlenül a nyelvtudástól. A szülőktől azt kérték, hogy orvosi bizonyítványt – oltási és fertőző betegségek hiányát
igazoló – dokumentumokat hozzanak magukkal. Ez elsődleges kritériumnak számított.51
Az újabb csoportok indításáról a szülők elsősorban az iskolán keresztül értesültek, de
az is előfordult, hogy az orvos javasolta egy–egy vézna, alultáplált kisgyermek édesanyjának, hogy küldje el valamelyik transzporttal. Természetesen lehetőséget kaptak a mélyszegénységből jövő kiutazók is. A szülők általában versengtek, hogy kijuttathassák
gyermekeiket, hiszen tudták, hogy Hollandiában lényegesen jobb körülmények közé kerülnek. Gyakran az itthon maradt családot élelmiszer- és ruhacsomagokkal segítették. A gyermekekről való gondoskodás és az itthoniak támogatása a befogadó családok anyagi
helyzetének függvénye szerint változott.52 A nevelőszülők között ugyanúgy megtaláljuk a
szegényebb, mint az egészen gazdag családokat, a befogadók zöme mégis középosztálybeli
kiskereskedő, például hentes vagy éppen cukrász. Előrelátó módon figyeltek a szervezők
arra, hogy a magyar gyermekek ne érzékeljenek túlságosan nagy anyagi különbséget valódi
és fogadó családjuk között.53
A szombathelyi szülők felismerve a hollandiai gyermeknyaraltatás előnyeit, 1923 júniusában, alig 3 hónappal az első szombathelyi gyerekcsoport elindulása után azt kifogásolták, hogy: „más vidéki városokból is, szinte havonkint viszik a gyermektranszportokat
Hollandiába, addig három-négy hónap is eltelik a szombathelyi gyermektranszportok útba
indítása között. … Annyi bizonyos, hogy ezen az állapoton változtatni kell és akár az anyaés csecsemővédő-egyesületnek, akár más intézménynek sürgősen kezébe kell venni a dolgot.
49 Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. Lásd bővebben Kelbert Krisztina: „Társadalmi anyaság” és a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége karitatív–szociális tevékenysége a két világháború között. In: Savaria. A Vas
Megyei Múzeumok Értesítője. 35., 2012. Szerk. Illés Péter. Szombathely, 2012. 347–369. p.
50 Bonyodalmak a hollandiai gyermeküdülés körül. = Vvm, 1923. febr. 27. 3. p.
51 Hollandia a magyar gyermekekért. = NÚ, 1919. dec. 10. 5. p.
52 Mezősi Kamilla: A hollandiai magyar gyermeküdültetés az 1920-as években. = Honismeret, 2001. 2. sz. (továbbiakban: Mezősi, 2001.) 81. p.
53 Mezősi, 2001. 83. p.
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Amikor a külföld a lestrapált és kiéhezett magyar gyermekek segítségére siet, nem tudjuk
megérteni, hogy a szombathelyi gyermekek miért hiányzanak az üdülővonatokról.”54
Az egyre fokozódó érdeklődés mellett felmerült az igény, hogy Belgiumban is indítsanak gyermekvonatokat. A kapcsolatfelvételt a Magyar–Holland Katolikus Gyermeksegély
Bizottság kezdeményezte, amelyet Csernoch János (1852–1927) bíboros, hercegprímás elnökölt. A magyar kiküldöttek hatékony előadása mellett a belgiumi segélyakció megindítását
egy racionálisnak éppen nem mondható körülmény befolyásolta. Désiré-Joseph Mercier
(1851–1926) bíboros, Belgium prímása nagy Szűz Mária tisztelőként vált ismertté. Amikor
megtudta, hogy a magyar pénzeken és bélyegeken Mária-képek szerepelnek, minden befolyását latba vetette, hogy a Szűz Máriát ennyire tisztelő magyarság nyomorát enyhítse. Így
aztán Hollandia után Belgiumban is megalakult a Le Comité Belge de Secours aux Enfants
Hongrie, vagyis a Belgiumi Magyar Gyermeküdültetési Bizottság.55
A belgák megnyerésében Knebel Miklós döntő szerepet játszott, ő az, aki 1923 januárjában Csernoch János latin nyelvű ajánlólevelével megjelent Melchelenben, Mercier kardinálisnál. A belga egyházfő teljes és lelkes támogatásáról biztosította a magyar papot.56
A magyar gyermekek belgiumi élményeiről 1924-ben egy Szombathelyről elszármazott
és Bornhemben élő magyar gyerekeket felügyelő hölgy tapasztalatai alapján lelkes cikkben
számolt be a Vasvármegye: „A belgák sajnálkozással vegyes jóakarattal kezelnek bennünket.
Meg kell adni, hogy végtelenségig jószívű emberek és a magyar gyermekekkel úgy bánnak,
mint saját gyermekeikkel, vagy még annál is jobban. … Van olyan gyermek, ki nyolc új
ruhát, nem tudom mennyi kötényt, cipőt és fehérneműt kapott. A gyermekek bőven esznek,
mint a sáskák, mert tojás, tej van bőven, s nagyon szeretik a tartinnak nevezett papírvékonyságú kenyeret, mely vajjal van megkenve. … Úrnapján a gyermekek részt vettek az ünnepi
körmeneten. Erre a nagy, szent ünnepre minden gyermek új fehér ruhát és fehér cipőt kapott.
A leányok hajában nemzetiszínű szalag ékeskedett. … Mi, szegény magyarok pedig hálás
szívvel gondolunk arra, hogy a belga nép jósága annyi kis magyarnak testi és lelki jólétét
gondozza és mozdítja elő.”57
A Hollandiában és Belgiumba kerülő magyar gyermekek két kultúra közé kerültek.58
Ezért megerősítést jelentett számukra, hogy magyar tanítók és lelki atyák is segítették beilleszkedésüket, testi–lelki fejlődésüket, eligazodási pontként praktikus tanácsokat kaphattak
tőlük és a kezdeti időszakban a nyelvi kommunikációt is megkönnyítették. A lelki atyák elsősorban a keresztény erkölcsiséget támogatták, a rendszeres szentmisére járásban és gyónásban segédkeztek. Sokan itt lettek elsőáldozók, vagy bérmálkozók is. A káldi születésű
Kiss Gyula atya, akit 1924-ben szenteltek pappá, angol és német nyelvtudással is rendelkezett, szintén küldetésének érezte, hogy lelki gondozója legyen a „kis magyaroknak.”
1925-ben a magyar–belga gyermeknyaraltatási akció kapcsán Brügge-ben magyar gyóntató,
majd 1926-ban a magyar–holland gyermekakciónál, Amszterdamban teljesített szolgálatot.
„Küldetéses” életét az amerikai magyarok körében fejezte be, Trentonban 1964-ben, a Szent
István egyházközség plébánosaként.59
54
55
56
57
58
59

Szombathely és a hollandiai gyermeknyaraltatás. = Vvm., 1923. jún. 7. 3. p.
Hermán, 1998. https://epa.oszk.hu /00400/00458/00012/12k22.htm (Megtekintve: 2020. november 20.)
Aalders – Pusztai – Réthelyi, 2020. 64–65. p.
Magyar gyermekek Belgiumban. = Vvm., 1924. aug. 19. 4. p.
Aalders – Pusztai –Réthelyi, 2020. 72. p.
Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. 6. köt. Kaán–Kiz. Bp., 2001. 896. p.
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Ezek a visszaemlékezések megerősítenek bennünket abban, hogy a magyar szülők legféltettebb kincsei jó helyre kerültek.
A hivatalos irányelvek szerint a gyermekek 6 hónapig tartózkodhattak Belgiumban.
A visszatérés pontos dátumáról szóló döntés, a belga és a magyar szülők közötti megbeszélés
kérdése volt. Ezért a gyermekek változó időtartamban maradtak, 1 vagy akár 2–3 évig is.
Előfordult az is, hogy az otthoni család szociális, gazdasági helyzetének függvényében, a
végleges belgiumi letelepedés mellett döntöttek. Természetesen, mindig az adott élethelyzet
vonzatában lehet megítélni az egyéni sorsok alakulását, így a választási lehetőségeket is.60
Ezt példázza, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Levéltárában talált dokumentum is, amelyet 1936. február 27-én rögzítettek jegyzőkönyvszerű pontossággal, tájékoztatási jelleggel, információ átadási céllal. Bors Ilona – született 1921. május 11-én – korai
élettörténetén keresztül, egy család vívódásaiba és a kislányukért folytatott elkeseredett küzdelembe is bepillantást nyerünk. Ilona 1925 és 1927 között Belgiumban a gyermeknyaraltatási akció keretében egy gazdálkodó családhoz került. Gyorsan megtanult flamandul, és
beilleszkedett, hogy még jobban érezze magát, a jószívű család testvérét is kihozatta.
1927-ben a Gyermekvédő Liga beszüntette a külföldi gyermeknyaraltatást, arra hivatkozva,
hogy a hazai gazdasági viszonyok is kedvezőbben alakultak. Csak azok a magyar gyermekek
maradhattak, akikért a külföldi nevelőszülők garanciát vállaltak, gondoskodva haza szállításukról. A Bors család úgy döntött, hogy Ilonát továbbra is a belga gazdálkodó családra
bízzák, mert ők megígérték, hogy 1000 frankot befizetnek majd, ha a kislány visszautazik.
Közben nevelőszülő váltás is történt, erről értesítették a szülőket is. A helybeli, községi pap
vette át gondozásba Ilonát. 1929-ben a plébános levélváltás útján puhatolózott a szülőknél
a kislány örökbe adását is felvetve, úgy, hogy anyagilag is kárpótolná őket. A válasz nem
késett: „... mink szülők a plébános úrnak azt a kérését a legerényesebben visszautasítottuk
és mi azt mondtuk nincs az a pénz, amennyiért gyermekünktől megváljunk, és mink csak
ahhoz ragaszkodunk, hogy minél előbb szállítsák haza.” A plébános ezt követően ajánlatot
tett a családnak, hogy kiviteti őket Belgiumba, biztosítja a család fenntartását, vásárol egy
házat is, hogy a gyermekük közelében élhessenek. Rögtön küldött egy bevándorlási levelet,
valamint 1500 frankot.
A repatriálást követően viszont, méltatlan körülmények közé kerültek, egy gazdálkodónál kaptak munkát, ahol a szállás és élelem fejében dolgoztak. Kiszolgáltatott helyzetbe
kerültek, és az Ilonával történő találkozásukat is sorra megakadályozták. A családnak végül
sikerült visszatelepülni Magyarországra. A lányukért folytatott harcot, a család egyesítését
nem adták fel, hanem több illetékes fórumon is előadták és leírták panaszukat, megkeresték
a Gyermekvédő Liga vezetőségét, a magyar brüsszeli követséget, a székes fővárosi Árvaszéket, és mivel az édesapa ágostai evangélikus volt, az Evangélikus Hitközségtől is segítséget reméltek.61
Nem tudjuk, hogy Bors Ilona visszakerült-e szerető szüleihez, vagy Belgiumba maradt?
Szülei helytállása és küzdelme viszont példaértékű lehet és egybecsenghet Jeszenszkyné T.
Irén regényében szereplő Évike gondolatával: „Magyar vagyok, hazát nem cserélek soha,
anyukám!”62
60 Aalders – Pusztai – Réthelyi, 2020. 72–73. p.
61 Szombathelyi Evengélikus Egyházközség Levéltára P 1/1936. Levél Bors Istvántól, Bors Istvánnétól, Lang
Annától. Bors Ilona története.
62 Jeszenszkyné, 1936. 49. p.
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A véglegesen Belgiumban maradt gyermekek létszámára vonatkozóan nincsenek pontos adataink, becslések szerint számuk eléri a 600-at. A gyermekek jogállása viszont tisztázatlan maradt. A gyermekmentő akciók mindig az ideiglenes befogadásból indultak ki. Bár
a belga nevelőszülőknél sok esetben felmerült az örökbefogadás, ez jogilag nem történt
meg. Belgium abban az időben nem rendelkezett erre vonatkozó jogszabályokkal. Így mindannyian magyar állampolgárok maradtak: a lányok addig, amíg feleségül nem mentek egy
belga férfihoz, a fiúk pedig a honosításukig.63
Ezek az egyedi esetek is rávilágítanak olyan helyzetekre, amelyekre nyilván lehetett
következtetni, hogy egy hosszabb ideig tartó életközösség, érzelmi kötődéseket is eredményez, amely ilyen befogadói magatartási mintákhoz, esetleges érzelmi zsaroláshoz is vezethet. Ugyanakkor nem von le ezen második világháború után is folytatódó gyermekmentő
akciók értékéből, amely új országokon átívelő kapcsolatokkal gazdagította a résztvevők
kulturális örökségét.
Az Országos Gyermekvédő Liga igazgatója, Neugebauer Vilmos szerint a gyermeküdültetési akciók legfőbb hozadéka, hogy a kiutaztatott magyar gyermekek megjavult fizikai
állapotban tértek vissza. Ezen kívül az erkölcsi és lelki életükre is pozitív hatást gyakoroltak
a nevelőszülőknél eltöltött hónapok és évek. Nem véletlenül nevezte a külföldön járt magyar
gyermekeket „diplomatáknak”, magát az akciót pedig „új diplomáciának”.64
Tulajdonképpen minden országra igaz ez az idézet, ahol magyar gyermekek megfordultak a gyermekvonatok jóvoltából: „Az egész világtörténelemben páratlanul áll az a vendégszeretet, amellyel a hollandok a magyar gyermekeket fogadják. S a gyerekeken keresztül
megszerették az egész magyar népet, mely talán egész Európában sehol annyi őszinte rokonszenvvel nem találkozik, mint Hollandiában.”65
INTERJÚ DR. BÁN ERZSÉBETTEL ÉDESAPJA, BÁN JÓZSEF BELGIUMI
GYERMEKVONATOS EMLÉKEIT FELIDÉZVE

Családi és nemzeti emlékezetünk összeillesztése kutatásunkban is kiemelt feladat.
Dr. Réthelyi Orsolya, az ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszék vezetője, egyetemi docens
és kutatócsoportja vállalkozott arra, hogy feltárja ezt a transznacionális történetet, nemcsak
a magyar, hanem a holland és belga vonatkozásban is. A néderlandisztika szakos hallgatók
bevonásával építenek egy olyan honlapot, amelyen követhető lesz, hogy ki, melyik vonaton
ment ki, hová érkezett és kik fogadták be.66
Természetesen, azok a történetek is bekerülnek ide, amelyeket megőrzött a családi emlékezet, ezért fontos a másod- és harmadgenerációs interjúk felvétele!
Dr. Réthelyi Orsolya szerint: „A személyes történeteknek van egyfajta furcsa lebegése,
amely abból fakad, hogy az érintettek, akiknek szülei, nagyszülei vagy távolabbi rokonai
jutottak ki gyermekvonattal Hollandiába vagy az összefogásban résztvevő más országba,
nem ismerik a pontos körülményeiket és miérteket, sőt gyakran – főleg a kint maradottak
közül – családtörténetük ezen részét homályba veszettnek, hiányzónak érzik. Ezért az inter63
64
65
66

Aalders – Pusztai – Réthelyi, 2020. 73. p.
Mezősi, 2001. 91. p.
Diákügyek. Utazás Münchenből Hollandiába. = NÚ, 1922. aug. 6. 16. p.
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/napi-ot-hat-pohar-tej-128363 (Megtekintve: 2020. december 5.)

404

ÉVFORDULÓ
BODÓ JUDIT: VAS VÁRMEGYE ÉS A GYERMEKVONATOK, 1920–1926

júztatás nagyon fontos része ennek a munkának. Gyakori tapasztalat, hogy nem tudják kontextusba helyezni családtörténetük idekapcsolódó részeit a visszaemlékezők. Hosszú távú
cél, hogy ezek a történetek helyükre kerülhessenek nem csupán a személyes, hanem a nemzeti
emlékezetben is. Ugyanakkor nekünk, akik ebbe beleástuk magunkat, történelmi felelősségünk, hogy mindezt kontextusba helyezzük, nemcsak az országok, hanem a személyek, a
visszaemlékezők számára is.”67
Úgy gondolom, hogy szerencsés véletlennek is köszönhető, hogy éppen folyamatban
lévő levéltári kutatásaim során, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában egy
másik kutatóval, dr. Katona Attilával – egyetemi docens, ELTE SEK – beszélgetve eljutottam dr. Bán Erzsébet ügyvédhez. Katona Attila a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium diákjaként került kapcsolatba Bán József
tanár úrral, aki emlékezetes történelemtanára volt, és tőle hallott gyermekvonatos
élményeiről.
A kapcsolatfelvételt követően telefonon, elektronikusan, majd egy személyes
találkozás alkalmával dr. Bán Erzsébet
rendelkezésemre bocsátotta azokat a dokumentumokat, amelyek ezt az 1926. évi
utat bemutatták, illetve a kialakult kapcsolat utóéletére vonatkozó, főleg francia
nyelvű levelekbe is betekintést kaptam.
Vállalkozott arra is, hogy személyes interjú során felidézze édesapja életének
ezen epizódját. A visszaemlékező, mint
másodgenerációs elevenítette fel az emlékeket, kiegészítve édesapja önéletrajzi ihletésű, összegző visszaemlékezéseivel.
Ezt követően a kérdésekre adott válaszok
Családi fotó Mezőkövesdről: az édesanya, özvegy
Bán Mihályné és öt életben maradt gyermeke.
alapján egy lírai, de ugyanakkor családA kisebbik fiúcska, a Belgiumot megjárt
történeti szempontból rendkívül pontos
Bán József. (Dr. Bán Erzsébet tulajdona)
írásmű született, amely teljes szociológiai
képet ad mind a családról, mind pedig
Bán József életútjáról és a belgiumi emlékek beépüléséről további életútjába. Ebből a megfontolásból nem kívánom megszakítani dr. Bán Erzsébet visszaemlékezését, megtörni annak
gondolati ívét. Csupán egy beiktatott latin nyelvű levelet, illetve annak fordítását adom
közre, amely szintén szervesen illeszthető Bán József személyiségfejlődésébe. A fordítói
munkát Bödei Ágotának köszönhetjük.
„Édesapám, Bán József, 1917. január 11-én született Mezőkövesden, ahol éltek, dolgoztak és nyugszanak matyó ősei, nagyszülei, szülei is. Felmenői kevéske földjüket művelő
emberek voltak. Törekvő édesapja kitanulta a szűcsmesterséget, az iparosok közé küzdötte
fel magát. Matyó lányt vett feleségül, hét gyermekük született, közülük ketten kicsi gyermekként meghaltak, így két fiú és három lány nőtt fel. Az apa – a család jobb megélhetését tartva
67 Kinyik, 2020. 34–35. p.
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szem előtt –, kétszer megjárta az »Újvilágot«, s megtakarított pénzecskéjével hazajött. Bizonyára másként alakult volna a család sorsa, ha 1924-ben idejekorán váratlanul meg nem
hal a családfő. Özvegye 5 kicsi gyermekkel maradt támasz nélkül. Valamennyi gyermek igen
jó képességgel bírt, taníttatásuk felelősséget és anyagi gondokat jelentett az édesanya számára, aki erős hite (a család római katolikus) és páratlan munkabírása segítségével tudott
talpon maradni. Gyermekei vallásos nevelése nagyon fontos volt számára.
1926-ban – a nagy háborút követő nemzetközi humanitárius gyermekvédő akcióknak
köszönhetően –, nagy esemény forgatta fel a család mindennapjait: a súlyos megélhetési
gondok és taníttatási nehézségek miatt édesapám, az éles eszű, életvidám 9 éves kisfiú, valószínűleg a plébánosa támogatását élvezve, a belgiumi Leupegem nevű helyiségbe (Oudenaarde község mellett) utazhatott a híres gyermekvonatok egyikével. A Vöröskereszt útján
egy évet Belgiumban töltött, amely mély nyomot hagyott a lelkében. Visszaemlékezéséből
tudjuk, hogy rajta kívül még 6–7 gyermek volt ebben a helységben Magyarországról.
Abban az időben Leupegem plébánosa Arthur Jacobs atya volt (1922 és 1930 között).
Édesapám csaknem egy évet töltött az ő védőszárnyai alatt. Egész életében nagy tisztelettel
és hálával emlékezett Jacobs atyára, aki – mint édesapám visszaemlékezésében írta: »…
nagy szeretettel igyekezett pótolni a távoli szülői házat.«
Ebben a belgiumi városkában volt elsőáldozó 1926. február 26-án, a Sint Amandus
templomban. Az elsőáldozási emléklapot már én őrzőm tovább. Jacobs atya mellett a lelki,
szellemi, fizikai fejlődése harmonikusan biztosítva volt. Minderről a következő szavakkal
emlékezik: »Idegen országba kerültem, idegen kenyeret ettem egy évig, mely néha édesebb
volt, mint a hazai. Emlékszem Bécsre, a zürichi tóra, egy nagyvárosra, ott a tenger közelében… Egy jóságos öreg pap nevelt, aki szívembe csepegtette az Isten és az emberek szeretetét. Ennek az öreg papnak az emlékével jöttem vissza hazámba. Fantáziám tele volt
élményekkel, nagy városok emlékeivel… És azzal az elhatározással, hogy szeretni fogom az
embereket! Mire hazajöttem, elfogyott az apánk által gyűjtött pénzecske. Szerényen, szűkösen éltünk. Folytattam az iskolát. Élénk, kacagó gyermek voltam, tanulásban mindig az
elsők között. Később, hogy ötödik osztályba kerültem, közel volt a templom és én ministrálni
jártam minden nap. Az volt az álmom, hogy harangozó lehessek, ha már (a nehéz körülmények miatt) pap nem lehetek.«
A hazautazást követően, levelezés formájában tartották a kapcsolatot. Jacobs atya
1927-es levele mutatja a köztük kialakult, szinte atyai, bensőséges viszonyt.
Leupegem, 26-09-1927
Kedves József,
Nekem és az összes barátodnak igen nagy örömére szolgált a leveled. Nagy szeretettel gondolok és fogok is gondolni rád, annyira üdítőnek hat társaságod, amikor nálam lehettél. Jó
és kegyes fiú voltál. Mi mindannyian jó egészségnek örvendünk. Angelika azonban már több
napja a fogaival küszködik.
Ha lenne útiköltségem Belgiumba utazásodra, szívesen kifizetném, de sajnálatos módon
ez teljességgel lehetetlen.
Köszönet neked, nagyon drága édesanyádnak, és családodnak a buzgó imádságokért.
Mi is minden egyes napnyugtakor imádkozunk a mi hőn szeretett Józsefünkért, hogy
legyen mindig kegyes, engedelmes és derék.
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Gondolom, hallottad már, hogy az összes Magyarországról jött, itt tartózkodó fiúnak
vissza kell térnie hazájába. Úgy tudjuk, a magyar kormány határozott erről így. Csupán feltételezem, mert belga részről az emberek szívesen végigcsinálnák a dolgot.
Ha lehetséges, küldök majd neked hasznosságokat.
Ha a későbbiekben hívnak majd a misei feladatra, írj róla pár szót nekem!
Nagyon sokszor üdvözöllek téged és családodat.
Mindannyiunkat Istennek ajánlom és könyörgöm az üdvünkért.
Krisztusban,
Leupegem, Belgium
A levél szeretetteljes hangneme arra utal, hogy Jacobs atya a távolból is szülői felelősséggel gondolt pártfogoltjára. Egyben a befogadó országok nyitottságát is mutatja arra, hogy
újabb magyar gyermekeket szívesen fogadnának. Az anyagi lehetőségek viszont jelen esetben korlátot jelentettek a személyes találkozás realizálására. Néhány volt nevelőszülő viszont Magyarországra látogatott, hogy újból, most már családi környezetben lássa fogadott
gyermekét.
Folytatva dr. Bán Erzsébet visszaemlékezését: „Édesapám másik nagy álma a tanítás
volt. Aztán az egri cisztereknél érettségizett, majd a premontreieknél tanult, de végül élete
más irányt vett: földrajz-történelem szakos tanár lett. A vágy, hogy taníthasson, megvalósult.
1947-ben pályázat útján került Szombathelyre, ahonnan néhány hónap múlva már így írt
barátjának: »Most már itt van borbélyom, trafikosom, újságárusom … szombathelyi polgár
lettem.«

Bán József elsőáldozási emléklapja 1926-ból,
Belgiumból, Leupegem Sint Amandus-templom
(Dr. Bán Erzsébet tulajdona)

Latin nyelvű levél Jacobs atyától,
Leupegem, 1927.
(Dr. Bán Erzsébet tulajdona)
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1952-től nyugalomba vonulásáig a Nagy Lajos Gimnáziumban tanított. A Belgiumban
töltött hónapokat soha nem feledte el, kapcsolatait fenntartotta, amíg volt kivel. A francia
nyelv iránti szeretetét is megőrizte. Egynéhány tárgyi emlékről is említést tett írásaiban:
flamand szótár, belga zászló, facipő, de ezek már nincsenek meg.
1969 nyarán valósult meg az a vágya,
hogy ismét nyugatra utazzon Franciaországba.
A Belgiumba, Hollandiába, Angliába induló gyermekvonatok csaknem 100 éve vitték
a szegény magyar gyerekek ezreit néhány
hétre, hónapra vagy évekre, önzetlen és segíteni akaró emberekhez, a szervezők áldozatos
munkájának köszönhetően. E páratlan kezdeményezés és eseménysor mégis majdnem a teljes feledés homályába veszett, ezért is nagy
öröm, hogy most kutatások, előadások, könyvek, írások igyekeznek összegyűjteni és közkinccsé tenni a még meglévő emlékeket,
dokumentumokat.
Ravasz László írta az „Emlékezéseim”
című írásában: a hajdani gyermekvédő akció
»…többet tett a nemzetek közötti megértés és
jóakarat terén, mint száz békekongresszus és
leszerelési propaganda«.
Utólag is hálával gondolhatunk az ebben
önzetlenül részt vállaló minden jóakaratú emberre és szervezetre.”
Bán József a Nagy Lajos Gimnázium
Történelmi rekonstrukcióm még nem fetanáraként – tablófotó, 1959.
(Dr. Bán Erzsébet tulajdona)
jeződött be. A kutatómunka több új szempontot vetett fel, amely megválaszolásra vár,
főként a közigazgatási és egyesületi iratokban. Feltárást igényel, hogy a gyermekvonatok
indításában milyen szerepvállalása volt a helyi közigazgatásnak, valamint az egyházaknak
és hozzájuk kapcsolódó karitatív egyesületeknek.
Az is motivál, hogy pozitív példával, az írástudók felelősségével ösztönözzem a befogadó, toleráns magatartási mintákat. Hisz Hollandiában se találkoztak olyan felirattal a kiutazó magyar gyermekek, hogy: „Tilos a fűre lépni.”68
Hálával tartozom dr. Bán Erzsébetnek, hogy újból „bejárta” velem édesapja belgiumi útját,
segített együttgondolkodni, s egyben olyan forrásértékű visszaemlékezést adott, amely egy
példaértékű együttműködést és életutat tárt fel. Köszönöm Tóth Kálmánnak, a Vasi Múzeumbarát Egylet titkárának, vezetőségi tagtársamnak, a Savaria Múzeum múzeumpedagógusának, hogy értékes módszertani és tartalmi tanácsokkal látott el, és olyan szempontokra
is felhívta a figyelmemet, amelyek még árnyaltabbá tették a tanulmányt.
Kutatómunkámat segítették még a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár és a Magyar
Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának munkatársai.
68 Jeszenszkyné, 1936. 32. p.
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