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Varga Béla és a lengyel menekültek

Varga Béla, a Magyar Nemzetgyűlés egykori elnöke, balatonboglári plébános, kilenc 
évtizedes életútja a magyar történelem nagy korszakait ívelte át, nagy események 
tanúja, gyakran formálója volt. Még balatonboglári plébánosként kapcsolódott be a 
Kisgazdapárt munkájába, 1939-től nemzetgyűlési képviselő, majd a második világhábo-
rú alatt a magyar földre menekült lengyelek egyik védelmezője, a németekkel szembeni 
ellenállás részese volt. Ez utóbbi miatt Magyarország német megszállása alatt bujkálni 
kényszerült. Budapest ostromát a jezsuita kolostorban élte át, Wallenberggel együtt részt 
vett az üldözöttek mentésében. A szovjet katonai hatóságok 1945 januárjában letartóz-
tatták, de szerencsés körülmények között megmenekült a biztos haláltól. 1945 márci-
usában bekapcsolódott a debreceni ideiglenes nemzetgyűlés munkájába. Pártja egyik 
vezetőjeként elősegítette a demokratikus erőket tömörítő Kisgazdapárt 1945. novemberi 
választási győzelmét, amelynek bevezetője az 1945. októberi budapesti helyhatósági 
választások voltak. A köztársaság kikiáltása után, 1946 februárjában a nemzetgyűlés 
elnöke lett. 1947 júniusában emigrációba kényszerült: Kovács Béla szovjet fogságba 
vetése és Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása után letartóztatásától tartva külföldre 
menekült. Több mint négy évtizeden keresztül viselte az emigrációs magyar kormány 
szerepét betöltő Magyar Nemzeti Bizottmány elnöki tisztségét, a világ előtt képviselte a 
másik Magyarországot. 1991-ben hazatért, hogy – ha eljön az idő – a hazai föld fogadja 
be elfáradt testét.

Varga Béla 1903. február 3-án született a Győr megyei Börcsön, paraszti családból. 
Erre mindig büszke volt, hiszen a magyar parasztság évszázadokon át a magyar nemzet 
igazi fenntartója, a magyarság szellemének őrzője volt. Szülei kiváló emberek voltak, 
gondosan nevelték fel öt gyermeküket. Varga Béla elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 
ahol felfigyeltek tehetségére, így a győri Bencés Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 
Ez a nyolc év döntő volt életében, itt határozta el, hogy pap lesz. Életét nem szerzetes 
tanárként, hanem falusi papként képzelte el, aki a magyar parasztság szellemi és anyagi 
felemelésén munkálkodik. Érettségi előtt állt diákként mélyen megrázta a trianoni bé-
keszerződés, a területi elcsatolások és a politikai-gazdasági válság. Részt vett a Sopron 
környéki felkelésben, társai Ausztriával szembe szállva, elcsatolt területekért harcol-
tak. A Lajtabánság ugyan komikus államalakulat volt, de felhívta a világ figyelmét az 
első világháborút lezáró békeszerződések ellentmondásaira. Ennek volt köszönhető, 
hogy a velencei megegyezés értelmében a Népszövetség Sopron hovatartozása érde-
kében népszavazást írt elő, amelynek eredményeként Sopron és környéke visszakerült 
Magyarországhoz. A diák Varga Béla meggyőződéses királypárti volt, de később a po-
litikai realitás e meggyőződését megváltoztatásra kényszerítette. Érettségi után a veszp-
rémi katolikus szemináriumban folytatta a tanulmányait, a papi pályán Andor öccse is 
követte, aki később társa lett az emigrációban.

1926-ban szentelték pappá, először Somlóvásárhelyen, majd Várpalotán volt káplán. 
Az utóbbi hely erős benyomást tett rá, hiszen itt találkozott a szervezett szociáldemok-
rata munkássággal, a magyar nép másik felemelkedésre váró rétegével. 1929-ben már 
Balatonbogláron volt plébános, ahol egy szegényes parasztházból átalakított templom 
várta az ifjú papot. Elhatározta a templomépítést, amelynek megvalósítására megnyer-
te Gaál Gasztont, a környék leggazdagabb földbirtokosát, a Kisgazdapárt alapítóját. 
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A templom felépült, míg Gaál Gaszton és Varga Béla között valóban politikai barátság 
szövődött: azonosak voltak a magyar parasztság felemelésével, a földosztással, a pol-
gárosodással és a szociális feszültségek feloldásával kapcsolatos nézeteik. Mindennek 
a megoldatlansága egy újabb diktatúrához, nemzetpusztító konfliktushoz vezeti az or-
szágot. Varga Béla engedélyt kapott Rott Nándor veszprémi püspöktől a Kisgazdapárt 
munkájába történő bekapcsolódáshoz, ahol olyan nagy politikai pályát befutó emberek-
kel kötött barátságot, mint Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla. Gaál Gaszton halála 
után az ő irányításuk alá került az egyre népszerűbb párt.

Az 1939. évi választásokon a Kisgazdapárt 14 mandátumot szerzett, az egyik képvi-
selő Varga Béla lett. A magyar politikai életet alapjaiban befolyásolta Európa politikai 
viszonyainak átrendeződése: a hitleri Németország nemcsak a Párizs-környéki béke-
rendszer megváltoztatását követelte, hanem Európa politikai térképének újrarajzolása 
mellett szélsőséges indulatokat gerjesztett. A német terjeszkedésnek sorra estek áldo-
zatul a szomszédos kisebb államok, küszöbön állt az újabb világháború. E helyzetben 
nehéz volt középutas, mérsékelt politikát folytatni, amikor Hitler „megígérte” az elcsa-
tolt területek visszaadását, gazdasági segítséget stb. Csehszlovákia feldarabolása után 
Lengyelország következett, ami új fejezetet jelentett a magyar–lengyel kapcsolatokban 
és személy szerint Varga Béla életében is. A lengyel–német háborúból bátran kimaradó, 
következetes lengyelbarát Teleki Pál és kormánya visszaverte a nyílt és burkolt német 
nyomást, és Berlin határozott ellenzése ellenére nemcsak hogy befogadta a lengyel kato-
nai és polgári menekültek közel százezres tömegét, hanem részükre olyan szociális, kul-
turális, művelődési lehetőséget biztosított, ami páratlan volt a korabeli Európában. Sőt, 
a katonai erő evakuálásának segítésével jelentős szerepe volt a francia földön újjáalakult 
lengyel haderő megszervezésében. Természetesen a Teleki-kormány politikája komoly 
veszélyeket rejtett magában, Németország bármikor megszállhatta Magyarországot, 
olyan németbarát kormányt segítve hatalomra, amely hűségesen követi Berlin akaratát, 
teljesíti követeléseit. A Teleki-kabinet tehát nem mehetett a végsőkig, hiszen a nemzet-
gyűlésben a jobboldal erős nyomást gyakorolt rájuk lengyelbarát politikájuk miatt. A 
kormány valóban mindent megtett a menekültekért, de a németek miatt bizonyos „for-
maságokat” fenn kellett tartani – így például az internálást, a katonai táborok őrzését, 
az országon belüli mozgás korlátozását, a lengyelek továbbszökésének hivatalos tiltását. 
E feszültségek levezetésében nagy szerepet szánt az ellenzéknek, a civil szerveződé-
seknek, az egyházaknak stb. A menekültek gondozását, az állami és a külföldről jövő 
segítség koordinálását id. Antall József kormánybiztos, a Belügyminisztérium IX. osz-
tályának vezetője, Baló Zoltán ezredes, a Honvédelmi Minisztérium XXI. Osztályának 
parancsnoka intézte, míg mellettük fontos szerepet játszott Kudar Lajos csendőrezredes, 
illetve nem kis mértékben Osváth László, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 
legbelsőbb munkatársa és tanácsadója.

A menekültügyet hosszabb távra kellett megtervezni. 1939 őszén nem lehetett látni a há-
ború végét, kiterjedésének határait, így a magyar földre menekült lengyelek (később az itt 
menedéket kereső franciák, olaszok, délszlávok stb.) részére nyugodt életet kellett teremteni.

Az első menekültcsoportok megjelenése idején a magyar kormány még nem ren-
delkezett határozott lengyel menekültpolitikával, csak elvi jelentőségű elképzeléseket 
dolgozott ki. Azt határozottan kijelentette, hogy maradéktalanul betartja és betartatja 
a genfi egyezményeket, senkit nem ad ki Németországnak. 1939. szeptember 15-én 
elvi jelentőségű döntés született, amely kimondta, hogy a menekültügy szociális 
kérdés is, amely kérdést a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium in-
tézi. Ez a döntés véglegesen megerősítette, hogy a lengyel menekültügy nem rendőri, 
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hanem szociális kérdés, egyúttal meghatározta a második világháború idején a magyar 
földre menekült idegenek sorsát is. A hazánkba menekült lengyelek többsége 1940 
tavaszára távozott, csatlakozott a lengyel emigrációs kormány Nyugaton újjászerve-
zett hadseregéhez. A nálunk maradt katonai és polgári személyek végleges „táborokba” 
kerültek, kialakultak érdekvédelmi, kulturális egyesületeik, megteremtődtek az oktatás, 
az egészségügyi ellátás feltételei, az egyéni megélhetés lehetőségei. 1940 tavaszától a 
lengyel menekültek munkavállalási engedélyeket kaptak, így mód nyílt a táborokon kí-
vüli életük megszervezésére.

A lengyel emigráció nyugodt életének biztosítása keretében különös figyelmet kellett 
szentelni a fiatalok tanulási feltételeinek megszervezésére. E kérdés megoldása viszont 
nem tartozott a genfi egyezményekben vállalt kötelezettségek sorába, erre nem köte-
lezte semmi sem a magyar hatóságokat. Az iskolaszervezésben külön szerepet kaptak 
a magyar és a lengyel szervezetek, az egyházak, az önkormányzatok és az „egyéni” 
kezdeményezések. A második világháború évei alatt közel harminc lengyel elemi iskola 
működött magyar területen. Jelentősebb gondot okozott a középiskolások oktatása, hi-
szen ez szakképzett tanárokat is igényelt. 1939 októberében a Belügyminisztérium uta-
sítására Balatonzamárdiban mintegy négyszáz lengyel fiatal számára Lengyel Ifjúsági 
Tábor néven lengyel tanrendű és oktatási nyelvű középiskolát állítottak fel. Ezt 1941 
nyarán Balatonboglárra helyezték át. Az átköltöztetés oka nemcsak a német követség 
tiltakozása volt, elsősorban nem rendelkeztek megfelelő kollégiumi épületekkel, az 
oktatás számára sem felelt meg az átengedett épület. Már a balatonzamárdi tábor meg-
szervezésében is nagy szerepet vállalt Varga Béla plébános, de amikor a végleges fel-
oszlatás veszélye fenyegette a lengyel középiskolát, elsősorban neki volt köszönhető a 
Balatonboglárra való áthelyezés. A lengyel tábor megmentése érdekében igénybe vette 
képviselői „súlyát” is, tárgyalt Teleki Pál miniszterelnökkel, igen gyümölcsöző kapcso-
latot épített ki id. Antall Józseffel is. A balatonboglári lengyel tábor nemcsak helyisé-
geket érintő, infrastrukturális, hanem anyagi vonzatokkal is járó kérdés volt. Az akkor 
épült Katolikus Művelődési Ház épületét átengedte iskolai célokra, plébániai épületeket 
átalakíttatott kollégiumoknak, bérbe vett ősztől tavaszig üresen álló nagyobb nyaraló-
kat, panziókat. Ezek bérleti költségeit a Belügyminisztérium IX. osztálya biztosította, 
hasonlóan a gyerekek ellátását is. Varga Béla megszervezte az egyházi támogatást, ami 
a pénzügyi segítségen túl „természetbeni” segítség volt. (Ruházat, felszerelési tárgyak, 
könyvek, tanszerek stb., télen például fűtőanyag.)

A lengyel emigráció legális szervezetei, elsősorban a Lengyel Polgári Bizottság, gon-
doskodott a megfelelő színvonalú tanszemélyzetről, a tankönyvekről, a lengyel tanrend 
szerinti oktatás tárgyi és szellemi feltételeiről. A balatonboglári táborban állandóan 400 
körüli fiatal tartózkodott, az oktatást két szinten – elemi és középiskolai – szervezték meg, 
a lengyel tantervek szerint folyt az oktatás. A tananyag a magyar nyelv és magyarság is-
meretének tárgyával bűvölt. Ezt bizonyítja, hogy a Balatonbogláron érettségi bizonyítvány 
szerzett fiatalok jelentős része magyar felsőoktatási intézményekben továbbtanult, illetve a 
háború befejezése után gondtalanul tanulhatott tovább lengyel egyetemeken.

A balatonboglári lengyel gimnáziumban lengyel menekült zsidó gyerekek is tanultak, 
természetesen keresztény papírokkal. Kiváló ifjúsági élet folyt a táborban: jelentős volt 
a sportélet, az énekkari munka és az amatőr színjátszás. A lengyel emigráció életében 
fogalommá vált a balatonboglári lengyel gimnázium, amely nem csupán egy oktatási 
intézmény volt, hanem a lengyel hazafias szellem ápolásának és a magyar–lengyel ba-
rátság szorosra fűzésének helye is. A balatonboglári lengyel élet középpontjában Varga 
Béla állt, akit a fiatalok valóban apjukként szerettek.
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Varga Béla neve hamarosan hihetetlenül népszerűvé vált a lengyel nyílt és titkos szer-
vezetek körében. Balatonbogláron polgári lengyel tábor is működött, amelyben nemcsak 
a lengyel gimnáziumban tanuló gyerekek szülei lakhattak, de itt pihentek meg a titkos 
futárok, a lengyel emigráció vezetői, többek között Edmund Fietowitz, a titkos lengyel 
bizottság elnöke. Balatonbogláron működött az emigráció lengyel bírósága, amely a 
menekültek között felmerült vitákat rendezte.

Varga Béla lengyelmentő munkája nem korlátozódott csak a lengyel gimnáziumra. 
A Kisgazdapárt képviselőjeként a Nemzetgyűlésben is képviselte és védte a lengyel 
menekültek érdekeit. A kormányzati körökkel együttműködve kezdeményezőként lépett 
fel a legkülönbözőbb lengyel ügyekben. Igen lényeges szerepet játszott a titkos lengyel 
ellenállással kapcsolatos ügyletekben. Ebbe beletartozott a hamis igazolványok kiadása, 
a lengyel zsidók mentése, a németek által körözött személyek átjuttatása a határon, ezen 
túlmenően még a lengyel emigráns kormány titkos üzeneteit is segített célba érkeztetni. 
Ilyen eset volt például az ún. Celt-ügy, amikor a lengyel futárt maga kísérte el Svájcba, 
kockáztatva életét. A másik nevezetes esetben Mikołajczyk lengyel miniszter (1943-tól 
az emigrációs kormány elnöke) fiát bújtatta Balatonbogláron, majd juttatta el szüleihez.

Varga Béla lengyelmentő tevékenységének másik fontos területe a menekült zsidók 
hamis papírokkal való ellátása, bújtatása és külföldre menekítése volt. A németek pon-
tosan tudták, hogy a balatonboglári lengyel gimnázium tanulóinak nem csekély része 
keresztény papírokkal ellátott zsidó fiatal volt, de az időközben Balatonboglárra he-
lyezett francia katonai tábor lakói között is szép számban voltak bujkáló zsidók. Nem 
véletlenül kellett Varga Bélának 1944. március 19-e után a homokkomáromi kolostor-
ban elbújni, ahová Mindszenty József veszprémi püspök segítette elvonulni. A német 
felderítő szolgálat pontosan tudta Varga Béla tevékenységének minden vonatkozását, 
így a biztos letartóztatás és halálos ítélet várt volna rá. Mindszenty különben támogatta 
Varga Béla politikai tevékenységét, mivel a Kisgazdapárton belül a katolikus vonalat 
erősítette papi mivoltával. Még a német megszállás előtt kanonoki stallumot adott neki, 
s akkor a veszprémi püspökség legfiatalabb kanonokjának számított. A homokkomáromi 
búvóhely olyan tökéletes volt, hogy a Gestapo sem bukkant Varga Béla nyomára. Sokan 
halottnak vagy fogolynak hitték.

1944 novemberében Varga Béla Budapestre jött, a jezsuiták pesti kolostorában bújt 
meg. Itt kapcsolatot teremtett nemcsak a fővárosban bujkáló kisgazdapárti vezetőkkel, 
hanem az üldözötteket mentő szervezetekkel, valamint Raul Wallenberggel is. Pest fel-
szabadulása után Varga Bélát a szovjetek elfogták és a kispesti Hiss-villában őrizték, 
ahová Malinovszkij marsallal való megbeszélés ürügyén vitték. A kihallgatók elsősor-
ban arról faggatták, hogy mit tud a katyńi eseményekről, e vonatkozásban milyen len-
gyel információkkal rendelkezik. Végül elengedték, és utóbb Debrecenben az ideiglenes 
nemzetgyűlés képviselője lett. Itt találkozott ismét a Kisgazdapárt legendás vezetőivel, 
Tildy Zoltánnal, Kovács Bélával, Nagy Ferenccel.

Budapestre történt visszatérése után a Kisgazdapárt legnagyobb feladatának az ország 
életének újraindítását, valamint az őszi országgyűlési választásokra való felkészülést 
tekintette. A Kisgazdapárt köré nemcsak a hagyományos támogatók tömörültek, hanem 
az ország lakosságának mérsékelt, középutas politikát kívánók jelentős része is. Így va-
lóban a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és az országban állomásozó szovjet hadsereg 
támogatását és bizalmát élvező Magyar Kommunista Párt legnagyobb ellenfelének szá-
mított. Az biztos, hogy a polgári erők választási előkészületeit, rendezvényeit mindenütt 
akadályozták, a szovjet katonák zaklatásai kísérték. Ennek ellenére 1945 októberében 
Budapesten a helyhatósági, majd novemberben az országos választásokon a Független 
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Kisgazdapárt elsöprő választási győzelmet aratott. A helyhatósági választásokon elért 
sikert Varga Bélának, a fővárosi választmány elnökének vezetésével érték el. Az orszá-
gos választások eredményeként a parlamentbe került összes pártból felálló koalíciós 
kormány elnöki, valamint az országgyűlés elnöki tisztsége a Kisgazdapárt képviselőjét, 
Tildy Zoltánt és Nagy Ferencet illette. Ekkor Varga Béla az államfői tisztséget gyakorló 
Nemzeti Főtanács egyik tagja, pártja alelnöke volt.

A demokratikus erők a demokrácia kereteit akarták megteremteni, míg a Rákosi 
Mátyás vezette kommunista-szociáldemokrata irányzat részben a polgári erőket akarta 
megosztani, másrészt a szovjet típusú társadalmi-gazdasági formát, a maguk hatalmát 
építgették. Számos válságot, éles politikai összecsapást idéztek elő, ha kellett, erőszak-
kal távolítottak el politikusokat a politikai és a közéletből. A legnagyobb összeütközés 
az államforma megválasztása ügyében volt, amelynek végén 1946. február 1-én ki-
kiáltották a köztársaságot, az elnök Tildy Zoltán, a miniszterelnök Nagy Ferenc és a 
Nemzetgyűlés elnöke Varga Béla lett.

A Nemzetgyűlés élén Varga minden bölcsességére, politikai taktikai érzékére szükség 
volt, hogy a parlamenten belül fenntartsa a demokratikus rendet, megvédje a képviselői 
tekintélyt, mentelmi jogát. A békeszerződés megkötése után (1947. február) mind vilá-
gosabbá vált, hogy a hatalomra törő baloldal céljainak megvalósítása előtt „felesleges” 
akadályként álltak a meggyengített polgári demokratikus pártok, vezetői közül Nagy 
Ferenc, Tildy Zoltán és Varga Béla. Kovács Ferencet a szovjet hatóságot bebörtönözték, 
Nagy Ferencet svájci tartózkodása alatt lemondásra, majd emigrációba kényszerítették. 
Valóban napok kérdése volt, hogy Varga Béla is követi sorsukat. Éppen a Dinnyés Lajos 
miniszterelnöki megbízása körüli tárgyalásokon kapta a hírt, hogy napokon belül le-
tartóztatják. Még hazautazott Balatonboglárra, ahol felkereste Bánás László veszprémi 
püspök és az ország elhagyására szólította fel, egyben a menekülés útját is előkészítet-
te számára. Még azon éjszaka (1947. június 2-án) elhagyta az országot, Kismartonon 
és Bécsen át Salzburgba, az amerikai zóna egyik bázisára érkezett. Innen Svájcon és 
Írországon keresztül 1947 augusztusában az Egyesült Államok földjére léphetett.

Érkezése idején a magyar emigráció politikai értelemben rendkívül sokszínű volt. 
Feltétlenül szükség volt a demokratikus erők összefogására, egy „emigrációs kormány” 
megalakítására, hogy az a nyugati demokráciák előtt képviselje a magyar érdekeket, 
távol a hazától ápolják a függetlenség, a szabadság eszméjét. Már 1947 augusztusában 
egyértelművé vált, hogy ennek vezetője Varga Béla, a nemzetgyűlés elmenekült vezetője 
lehet, aki nem mondott le hivatali tisztségéről, ugyanakkor jelentős amerikai, angol és 
francia kapcsolatokkal is rendelkezett, igen népszerű volt az ugyancsak erős és népes 
lengyel emigráció körében is. A hivatalosan 1949-ben megalakult Magyar Nemzeti 
Bizottmányt nemcsak az Egyesült Államok kormánya, hanem az ENSZ legkülönbözőbb 
szervezetei is elismerték. Varga Béla kezdeményezője lett a Szabad Európa mozgalom-
nak, szerepe volt a Szabad Európa Rádió megszervezésében is. Amíg Magyarország hi-
vatalosan nem rendelkezett ENSZ-tagsággal, addig a Magyar Nemzeti Bizottmány volt 
a világ előtt „a másik Magyarország” képviselője, de 1955 után is kikérték véleményét. 
A Magyar Nemzeti Bizottmányt az amerikai kormányzat anyagilag is támogatta.

1956 októberében Varga Béla a forradalomnak nyújtandó segítséget szervezte, majd 
a menekültek megsegítését. Ezekben a napokban szervezték meg a menekültügyi bi-
zottságot, amely segítette a magyarok befogadását a világ minden országába. 1957-
ben Strasbourgban megalakult a Magyar Forradalmi Tanács, amely egy év múlva 
beolvadt a Magyar Nemzeti Bizottmányba, illetve Magyar Bizottság néven át-
alakult. Ennek vezetője Varga Béla lett, a bizottság részint egyesítette a magyar 
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demokratikus és forradalmi erőket, másrészt szerepet kapott az ENSZ-nek az 1956-os 
forradalmat kivizsgáló bizottság munkájában. Nagy része volt abban, hogy az ENSZ 
Közgyűlése a Szovjetuniót agresszornak minősítette a magyarországi eseményekkel 
kapcsolatban.

A Magyar Bizottságnak továbbra is fontos szerepe maradt különböző magyar ügyek-
ben, így például a Szent Korona hazahozatalánál 1979-ben. Az 1980-as években azon-
ban változások következtek be: sokan hazatértek az emigrációból, a magyar emigráció 
neves egyéniségei elhunytak, a Szovjetunió meggyengülésével itthon lazultak a dikta-
túra keretei. Varga Béla ekkor már súlyos beteg volt, de teljes szellemi frissességgel 
követte a magyar eseményeket. Nagy örömmel köszöntette az 1990. áprilisi választások 
eredményét, a demokratikus erők győzelmét. Élete nagy pillanatának tartotta, amikor a 
szabadon választott országgyűlésnek visszaadhatta tisztségét. Ezzel nemcsak az emigrá-
ció évei fejeződtek be, hanem megszűnt a Magyar Bizottság is, amelynek – jogelődjével 
együtt – negyvennégy évig állt az élén.

1991-ben végleg hazatelepedett, előbb Balatonbogláron élt, majd betegsége miatt 
Budapestre költözött. 1995. október 13-án hunyt el, szeretett boglári templomában he-
lyezték örök nyugalomra.
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