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A menekültekpatrónusa, Varga Béla

Varga Béla, az 1945-47 közöttí nemzetgyűlés,az emigráns Nemzeti Bizott
mány elnöke, papként és politikusként próbálta meg a legnagyobb erkölcsi
értékeket szolgálni.

Parasztcsaládból származó emberként minden időben a szegények pártját
fogta, és az emigrációban is hűségesen őrizte a közös harcok nagy álmait.
Közéleti pályáján Gaál Gaszton, az ellenzéki kisgazdapárt vezére indította el.
Varga Béla fiatal papként találkozott Gaál Gasztonnal, és ebből a találkozás
ból olyan barátság lett, amelynek segítségével felépült Balatonbogláron az
ország első modern temploma. "Én segítettem a kedves főtisztelendőurat 
mondotta egy napon Gaál Gaszton Varga Bélának -, most maga segítsen
nekem, hogy kenyere is legyen a népnek".

Varga Béla balatonboglári plébános elfogadta a protestáns többségű kis
gazdapárt meghívását, és igyekezett "összefogni, összetartani a pártot".

Kezdettől vallotta, hogya parasztság emberibb élete, a nemzetbe való be
emelése az egész társadaíom közreműködéseáltal jöhet létre. Szent hivatá
sának tekintette a fiatal balatonboglári plébános "egy új Magyarország meg
teremtését, ahol nem lesz megvetett, kisemmizett, éhező parasztság, és valóra
válik a keresztény tanítás".

Karácsonyt váró lélekkel érkezik el amásodik világháború küszöbéig. Ek
kor került a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt vezetőivel,
Tíldy Zoltánnal, Kovács Bélával, Nagy Ferenccel együtt a parlamentbe, ami
kor a nemzet, történelmének egyik legnagyobb megpróbáltatása előtt állt.

A második világháború első áldozata Lengyelország volt, ahonnan azon
nal megkezdődött a menekültek áradása Magyarország felé. Ezekben a na
pokban egy rozoga autón két pap jelent meg a balatonboglári plébánián. Az
egyik Witz Béla prelátus, Teleki Pál gyóntató papja, a másik Varga László
jezsuita páter voltak. Nagy titoktartás mellett Witz Béla közölte Varga Bélá
val, hogy Teleki Pál megbízásából jöttek, hogy a kormányfő megbízza a len
gyelek gondozásával.

Varga Béla, Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter, a kormány szociális
érzékenységű tagjának támogatásával megkezdte az embermentés nagy
munkáját. Megszervezte Európa egyetlen lengyel középiskoláját, miután Hit
ler minden gimnáziumot bezáratott Lengyelországban. Részt vállalt ötven
ezer lengyel továbbjuttatásában a nyugati szövetséges hadseregekhez. A len
gyel menekültekhez kapcsolódtak a franciák, és így a vasárnapi balatonbog
lári miséken a templomtornyon együtt lengett a lengyel és a francia lobogó.
Varga Béla papi ruhában több külföldi titkos misszióban is részt vett. 6 vitte
ki Zágrábon, Fiumén, Velencén keresztül, és Svájcon, Dél-Franciaországon,
Spanyolországon át Angliába Tedeusz Celtet, a londoni emigráns lengyel
kormány miniszterelnökének megbízottját, akit ejtőernyőveldobtak le a meg
szállt Lengyelországba. A titkos missziót egy levélben így írta le: "A lengyel
kormány megbízottja és .magyarországi titkos követe Edmund Fietovics, aki
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szintén ideje nagy részét nálam, Balatonbogláron töltötte, egy alkalommal
letérdelt és sírva könyörgött, hogy mivel a romániai, törökországi út bezárult,
így csináljunk valamit Tedeusz Celt kiszöktetése érdekében. A nácik kémei
ebben az időben mindent pontosan jelentettek. Azt agyaltuk ki Keresztes
Fischer Ferencrel és Kudar Lajossal, hogy Celtet én örökbefogadtatom szüle
immel, és testvérem, akkor jezsuita kispap okmányaiba behelyettesítjük Celt
fényképét és így viszem ki Svájcba Zágrábon keresztül. Idő előtt ez is kitu
dódott, és akkor egy Mór new hivatalfőnök a külügyminisztériumból ma
gával a külügyminiszterrel együtt tűvé tették értünk Magyarországot, és kö
vetelték vissza az érvényes útleveleket. Azonnal útra keltünk Zágráb felé
Celttel, aki egy szót sem tudott magyarul. Zágrábban nekem megvolt az
összeköttetésem Mihajlovits szerb tábornokhoz. A lengyeleknek is megvolt a
megbízottjuk Zágrábban. Sohasem felejtem el az utazást a vonaton. Zágráb
közelében sortüzet kapott a vonat. S amikor kérdeztem a kalauzt, hogy ez
mi, csak annyit mondott: Man schíesst überalI... Mihajlovitscsal Zágrábban
azonnal felvettem a kapcsolatot, azonban ő kategorikusan kijelentette, hogy
nem tudja vállalni a felelősséget életünkért, nem ura annak a területnek,
amelyen mi Zágrábból Fiume felé akarunk utazni. Háromszor mentem el a
Gestapóhoz, míg beütötték útlevelünkbe az átutazó pecsétet, és azonnal út
rakeltünk a milánói expresszen Svájc felé. Svájcban azt hittem, hogy a jerikói
csoda történik majd meg, mert éi világnak bemutatjuk Hitler gonoszságát
fényképeken, hogy miképpen égeti el az embereket, akkora lesz a világ fel
háborodása, hogy Hitler várának falai leomlanak. Eletern egyik nagy csalódása
volt, hogy Svájcban mindezt nem hitték el. Lados lengyel nagykövettel végig
jártuk a zsidó szervezeteket, idegen követségeket, s mivel kellemetlen volt el
hinni ezt a szörnyűséget, egyszerűbb volt a megoldás, hogy nem hitték el."

A német megszállás előtt Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter Varga
Béla lelkére kötötte, hogy meneküljön. 1944. március 19-én Varga Béla Mind
szenty József veszprémi püspök ajánlására, a homokkomáromi kolostorban
rejtőzött el. 1944. november 5-én, dunántúli rejtekhelyérőlálnéven Budapest
re jött, és a főváros egyik kolostorában kapott menedéket. A Vörös Hadsereg
megérkezése után, rejtekhelyén Malinovszkij tábornok megbízottai keresték,
hogy beszélgetésre invitálják. Az igazi" ok valójában az volt, hogy az első

frontvonalak parancsnokainak parancsuk volt Sztálintól, hogy mindenkit, aki
valamiképpen összeköttetésbe került Katyn-nyal, likvidálni kell. Ezért Varga
Bélát egy kispesti orosz katonai börtönbe vitték. Innen csodával határos mó
don egy magyar származású orosz ezredes mentette ki.

A Független Kisgazdapárt keretei között kapcsolódótt be ismét Magyaror
szág új politikai életébe.

1946. február l-jén a Magyar Köztársaság kikiáltásakor megválasztották a
nemzetgyűlés elnökének. Az ország második közjogi méltóságában folytatta
a harcot, most már az orosz megszállók magyarországi ügynökei ellen. Fedd
hetetlen erkölcsi magatartása szolgáltatott alapot ahhoz, hogy saját pártján
belül is, a különböző irányzatok között az összekötő kapocs szerepét tölthes
se be. Rendíthetetlen akarattal, szívóssággal védte az emberi méltóságot, az
önrendelkezési jogot. Ismerte az ország kiszolgáltatott helyzetét, ezért pró
bálta meg az egyezkedést a Szovjetunióval.

1946 végén a kommunisták elérkezettnek látták az időt a totális hatalom
átvételre. Az NKVD által irányított politikai rendőrség mesterséges pert ké-
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szített elő az ország legnagyobb pártja, a Független Kisgazdapárt ellen. En
nek kapcsán 1947. február 25-én, miután a nemzetgyűlés nem adta ki az
AVÓ-nak Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát,a Vörös Hadsereg lakásáról
hurcolta el a kiváló államférfit. Az elhurcolás kapcsán erőszakkal vallomást
akartak kicsikarni Kovács Bélából Nagy Ferenc miniszterelnök és Varga Béla,
a nemzetgyűlés elnöke ellen. 1947. május 14-én Nagy Ferenc miniszterelnök
pihenésre Svájcba utazott, és így Varga Béla vette át a politikai bizottság
vezetését. Ahogy Nagy Ferenc miniszterelnök elhagyta az országot, Szviri
dov altábornagy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet elnöke, a Vörös
Hadsereg által letartóztatott Kovács Béla saját kezeírású vallomását küldte
meg. A Kovács Bélából kikényszerített vallomás Nagy Ferencet és Varga Bélát
tette felelőssé az lIösszeesküvőknek" a kisgazda pártba történő beépítéséért.

1947. június l-jére Varga Béla összehívta a nemzetgyűlést, hogy egy pilla
natra a figyelmet magáról elterelve a menekülést még jobban elő tudja készí
teni. Május 31-én vasárnap még a balatonboglári plébánián megvitatta a le
hetőségeket régi jó barátjával, Bánáss László veszprémi megyéspüspökkel.
Majd az esti órákban néhány kisgazdapárti nemzetgyűlésiképviselő társasá
gában a parlament elnökének autóján elindult Budapest felé. Miután sikerült
lerázniuk a kommunista politikai rendőrség kocsiját, mellékutakon Sopron
felé menekültek, és még azon az éjszakán átlépték az osztrák határt. Auszt
riában az első menedékhelyük a burgenlandi Savanyúkúton a püspöki hely
nök villájában volt. Miután észrevették, hogy a burgenlandi orosz katonai
parancsnokság fényképes körözölevelet adott ki Varga Béla elfogatására,
László István helynök, Kismarton mai püspöke úgy intézkedett, hogy Varga
Bélát a kishöfIeini plébánián kell elrejteni. A plébániáról a bujdosókat egy
parasztszekéren csempészték be Bécs amerikai övezetébe. Noha, az amerika
iak egy titkos villában őrizték őket, az NKVD által irányított AVa így is a
nyomukban volt. Ezért az amerikaiak salzburgi központjából egy német
gyártmányú kis helyen leszállni tudó, Gólya típusú futárgépet küldtek az
oroszok által körülzárt osztrák fővárosba, hogy kiszabadítsák Varga Bélát.
Varga Béla menekülésének útja Salzburgból Svájcba vezetett, ahol Habsburg
Ottó is meglátogatta. A találkozásról Varga Béla így számolt be: "megkért,
hogy mint a világon elismert magyar parlament le nem mondott elnöke,
ragaszkodjam Bartók László volt bécsi követünk által kidolgozott, és az ame
rikaiak által elfogadott jogalaphoz, jogaimhoz. Elmondtam, hogy szomorú
háborús és háború utáni tapasztalataim alapján egynapi gondolkodási időt
kérek. Ismételten sürgetett, ,hogy rnínél előbb utazzam Amerikába."

Varga Béla az Egyesült Allamokba érkezve legsürgősebb feladatát abban
látta, hogy létrehozza a magyar emigráció központi szervét, amely. a jobbol
daltól a balig azokat a politikai erőket szándékozott összefogni, akik a nyu
gati hatalmakkal szövetségben Magyarország szabadsága és függetlensége
vísszaszerzésén munkálkodnak.

1947 novemberében megteremti a közös képviseleti szervet, a Magyar
Nemzeti Bizottmányt, melynek működése1949 júliusában kezdődöttel. Var
ga Béla abból az elvból indult ki, hogy miután a megszállt országban a nem
zetgyűlés elvesztette cselekvési szabadságát, és a köztársasági elnök sem ren
delkezik a szükséges szabadsággal: így feladatát annak kell átvennie, aki az
állami méltóságok rangsorában követi és tevékenységében nem korlátozott.
Ez pedig a nemzetgyűlés elnöke, aki tisztségéről nem mondott le. A nyugati
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világ számára is közjogi alapot szolgáltatott az 1945-ben megválasztott nem
zetgyűlés, valamint a köztársasági államfonnáról intézkedő 1946/1. számú
törvénycikk. Varga Béla tisztában, volt azzal, hogy csak a nyugati konnányok
egyetértésével és támogatásávallehet eredményes emigrádós szervezetet fel
építeni. A Varga Béla elnöklete alatt működő Magyar Nemzeti Bizottmány
nak 195()...ben kilencven tagja volt. Ha figyelembe vesszük, hogy az 1939-es,
45-ös és 47-es törvényhozás tagjai közül körülbelül 19D-en tartózkodtak nyu
gati országokban, akkor ezeknek mintegy fele csatlakozott a New Yorkban
székelő bizottmányhoz. Varga Bélának nagyon kellett vigyáznia az egységre,
mivel egy ezéteső szervezet nemigen számíthatott az amerikai konnány tá
mogatására. Varga Béla elnökletével 1951. február ll-én Philadelphiában tíz
kelet-közép-európai ország mintegy kétszáz képviselőjeült össze, népeiknek
szabadságot, függetlenséget, demokrádát követelve és együttműködést sür
getve. A felszabadítási nyilatkozatot szélsőjobb és szélsőbal oldalon elítélték,
mert "közös asztalhoz ültek a trianoni országcsonkítást helyeslő kisantant
politikusokkal, sót elkötelezték magukat a velük való föderádóra."

Varga Béla nagy érdemének tudható be, hogy az 1956-0s szabadságharc
leverése után, a régi és új emigrádó együtt tudott dolgozi. Varga Béla került
a régi és az 1956-05 emigrádó által életre hívott új szervezet a Magyar Bizott
ság élére is. Varga Béla erkölcsi tekintélye, realitásérzéke lényegesen elősegí

tette a közös célok megvalósítását.
1972-ben anyagi okok miatt a Magyar Bizottság beszüntette tevékenységét,

de fonnailag továbbra is fennmaradt Varga Béla lakásán.
Varga Béla az emigrációs években De Gaulle tábornoktól megkapta a fran

cia becsületrendet, 1983 februárjában; nyolcvanadik születésnapján, az ame
rikai kongresszus mindkét háza a törvényhozási naplóban örökítette meg a
demokrádáért és a szabadságért vívott küzdelemben szerzett érdemeit. Var
ga Bélának megadta a sors azt a kegyelmet, melyet sok harcostársától Eck
hard TIbortól, Nagy Ferenctől,Kovács Imrétől, Barankovits Istvántól, Sulyok
Dezs6t6I,Pfeiffer Zoltántól, Kéthly Annától megtagadott,hogy 1990 tavaszán

- fe1szólalhatott az új, demokratikus magyar országgyűlésmegnyitó ülésén.
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