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Varga Béla (politikus) 

Varga Béla (Börcs, község Győr-Moson-Sopron megyében, a Győri járásban, 
1903. február 18. – Budapest, 1995. október 13.) katolikus pap, pápai prelátus, 
politikus, 1939. június 6-tól 1944. november 9-ig országgyűlési képviselő, 1945. április 
2-től szeptember 13-ig az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, 1945. november 29-től 
országgyűlési képviselő. 1945. december 7-től 1946. február 2-ig a Nemzeti 
Főtanács tagja. 1946. február 7-tól 1947. július 3-ig az országgyűlés elnöke,1 1947-től 
a második világháború utáni amerikai emigráns magyarság egyik vezetője. 

Életpályája 

1. Kezdeti évek 

Varga Béla 1903. február 18.-án, a Győr vármegyei Börcsön született kisparaszti 
családban. Szülei, Varga Ferenc és Somogyi Mária kiváló emberek voltak, gondosan 
nevelték fel öt gyermeküket. Apja kétszer is megjárta Amerikát, ahol Pennsylvaniában 
vállalt munkát.   

Varga Béla, aki a legidősebb fiúgyerek volt, elemi iskoláit szülőfalujában végezte, ahol 
felfigyeltek tehetségére, így a győri Bencés Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 
Teológiai tanulmányait Győrött és Veszprémben végezte.   

A győri bencés gimnázium diákjaként 1921-ben csatlakozott a Sopront a népszavazás 
előtt fegyverrel visszaszerezni szándékozó felkelőkhöz. A Lajtabánság2 ugyan sajátos 
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 érdekében 
népszavazást írt elő, amelynek eredményeként Sopron és környéke visszakerült 
Magyarországhoz.  

Varga Béla 1921 októberében ott volt a második alkalommal is visszatérő IV. Károly3 
hűségesküjén a soproni laktanya udvarán, majd a király ezredében. 
Visszaemlékezése szerint: „... S ami ott, a 48-as laktanya udvarán elkezdődött, 
folytatódott Soprontól Győrig, ahol a vasútvonal mentén egy emberként térdelt, énekelt 

és imádkozott templomi zászlói alatt a magyar nép...”4 

                                                           
1 Archivált másolat. [2016. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 27.) 

2 A Lajtabánság (németül Leitha-Banat – osztrák történészi elnevezés, a korabeli lajtabánsági 

dokumentumokban Burgenland) vagy Nyugatmagyarország 1921. október 4. és november 5. között egy mások 

által el nem ismert önálló magyar állam volt Nyugat-Magyarországon. A Lajtabánság határos volt nagyobbrészt 
Ausztriával és Magyarországgal nyugaton és keleten. Északon aránylag rövid szakaszon Csehszlovákiával, délen 
pedig a legrövidebb határa a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal volt. 

3 IV. (Boldog) Károly (Persenbeug, Ausztria, 1887. augusztus 17. – Funchal, Madeira szigete, 1922. április 1.) 

teljes nevén Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich, osztrák főherceg, a Habsburg–
Lotaringiai-ház utolsó uralkodója, 1916 és 1918 között I. Károly néven az Osztrák Császárság utolsó császára és 
IV. Károly néven az utolsó magyar király. Kétévi uralkodása után Ausztriát és Magyarországot köztársasággá 
kiáltották ki. Nem mondott le, de az új államformát elfogadta, mely az eckartsaui nyilatkozatban olvasható. 1921-
ben két alkalommal is megpróbált visszatérni a trónra, sikertelenül. 

4 Varga Béla: Tisztelet Habsburg Ottónak, Új Európa, 1982, 7. l. 
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IV. Károly oldalán részt vett a budaörsi csatában.5 IV. Károlyt Budaörsnél fogságba 
vetették, Varga Bélát pedig társaival együtt a kenyérmezői fogolytáborba szállították. 
Visszaemlékezése szerint: „Úgy kezeltek bennünket, mint cseheket és osztrákokat, 
mert elhitették velük, hogy IV. Károly osztrák és cseh ezredekkel tért vissza 
Magyarországra. Az első éjszaka azonban mi, a foglyok jól megszervezett rajtaütéssel 
megtámadtuk és lefegyvereztük az őrséget, és elmenekültünk. Voltak őrök, akik 
szívesen hagyták magukat lefegyverezni, mert látták, hogy magyarok vagyunk. A 
szomszéd falvak királyhű lakosai szívesen adtak civil ruhát, amire szükségünk volt.”  

Miután 1922-ben leérettségizett, 1922-1926 között a veszprémi Római Katolikus 
Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait. 1926. június 20-án szentelték 
pappá. Pappá szentelése után előbb Somlóvásárhelyen, majd 1928. június. 27-án, 
Várpalotán lett káplán. A fiatal katolikus papot dr. Rott Nándor6 veszprémi 
megyéspüspök helyezte Várpalotára a szénbányászok közé, akikkel megszerették 
egymást, munkásotthonukban többször tartott előadást. 

 

  

                                                           
5 1921. március 27. és április 5. között visszatért Magyarországra, és Horthy Miklós kormányzótól követelte a 
hatalom átadását. Horthy ekkor még le tudta beszélni erről, a környező antantállamok katonai beavatkozásának 
veszélyére és a belpolitikai helyzetre hivatkozva. Károly visszavonult Szombathelyre, majd újra – ezúttal levélben 
– felszólította Horthyt a hatalom átadására. Időközben odagyűltek a királyhű arisztokraták, és az ott állomásozó 
katonaság is a király mellé állt. Horthy – rövid habozás után – ismét elhatárolódott a hatalom átadásától, és 
utasította a katonai parancsnokot, hogy távolítsa el a királyt az országból. Mivel Károly ekkor még ellene volt az 
erőszakos hatalomátvételnek, tudomásul vette a történteket, és antantkatonák kíséretében visszatért Svájcba. — 

Másodszor 1921. október 20-án tért vissza repülőgéppel a nyugat-magyarországi Cirákra-Dénesfára; 12 órakor 
indult el Zita felesége és több ember társaságával Zürichből egy nagy német repülőgépen. Negyed 5 órakor szállt 
le a repülőgép Dénesfán, gróf Cziráky József birtokán, és onnan Sajtoskálra mentek. Ott virtsológi Rupprecht 
Olivér képviselőnél vacsoráztak, majd 1921. október 20-21. közti éjjelt töltötték a kastélyban. 
Azután Sopronba érkeztek. Ellenkormányt alakított: egyik hűségesebb hívét, Sigray Antal grófot Nyugat-
Magyarország kormányzójává, melléje Köller ezredest vezérkari főnökké, Lehár ezredest tábornokká, 
Osztenburgot ezredessé, Lehár segédtisztjét, Oszvald főhadnagyot pedig századossá nevezte ki. vasúton 
Budapest felé indult Ostenburg-Moravek Gyula Sopronban állomásozó csendőrcsapataival, amiket az útba eső 
helyőrségekben kissé kiegészített. Október 23-án Budaörsnél ütköztek meg a királyhű és a jórészt az egyetemi 
zászlóaljakból álló horthysta csapatok. A kormánycsapatok körülzárták a királyi katonákat, mire azok megadták 
magukat. A magyar királyt több legitimista politikussal együtt (pl. ifj. Andrássy Gyula) a tatai Esterházy-kastélyba, 
majd Tihanyba hurcolták. Onnan a királyt Aszófő állomásról vonaton Bajára vitték, ahonnan HMS Glowworm brit 
monitor a Dunán, majd a Cardiff könnyűcirkáló a Fekete-tengerről feleségével együtt elszállította 
a Portugáliához tartozó atlanti-óceáni Madeira szigetére, Funchalba. Családja és dr. Zsámboky Pál udvari papja 
körében halt meg spanyolnáthában, a Quinta do Monte-villában 1922. április 1-jén.—Elsőszülött gyermeke, 

Habsburg Ottó lett a trónörökös, de sohasem került a trónra, és végül 1961-ben egy nyilatkozatában lemondott 
ausztriai trónigényéről, hogy családjával beutazhasson egykori hazájába. Magyarországi trónköveteléséről sosem 
mondott le, mivel ezt a kommunista vezetés nem is kérte tőle. Az 1920-as, 1930-as években egészen 1944-ig, 
aktívan vettek részt a társadalmi és politikai életben az úgy nevezett magyar legitimisták, akik eleinte IV. Károly 
visszatérését támogatták, majd halála után, fiának, Habsburg Ottónak a koronázását és trónraültetését. 
6 Dr. Rott Nándor (Bodenstadt, cseh: Potštát, Morvaország, 1869. december 23. - Veszprém, 1939. március 3.) 

római katolikus püspök, tanár. 
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2. Varga Béla Balatonbogláron 

Varga Béla somlóvásárhelyi, illetve várpalotai káplánkodás után 1929-től plébános 
Balatonbogláron. 1929. június. 26-tól Balatonbogláron adminisztrátor, Gaal Gaszton 
házi káplánja. 

2.1. Balatonboglár 

A városban és a környéken - az egykori lápokból kiemelkedő dombhátakon - előkerült 
régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy hatezer éve lakott e táj. Az egykori 
berekvilágot szegő dombhátakon megtelepedtek a kőkorszak, a rézkor, a bronzkor, a 
vaskor népei. A népvándorlás időszakából is figyelemre méltó leletanyag került elő. A 
késői őskorban emelhették a Várdomb jól felismerhető sáncait, amelyen ma Boglár 
jelképe, a gömbkilátó áll. A Balaton környezetében élők kultúrtörténeti örökségét, a 
középkori emlékeket, a falvakat, a templomokat és a várakat a történelmi viharok 
részben vagy teljesen lerombolták. Különösen igaz ez a somogyi partokra, mert ez a 
vidék a török hódoltság alatt elnéptelenedett. Így történt ez Balatonbogláron is: a 
középkori építészeti emlékeket a régész ásója nyomán ismerhetjük meg.  

Pannónia Provincia7 öröksége (a Szőlőskislaki városrészen fellelt, az Aqvincum felé 
tartó) hadiút. Vélhetően a rómaiak voltak a szőlőkultúra meghonosítói is. Zewlews-lak 
(Szőlőskislak) városrész neve a szőlőművelés folytonosságára utal.  

 

Balaton térsége a Pannónia Provincia idején 

                                                           
7 Pannonia a Római Birodalom egyik provinciája volt. Északról és keletről a Duna, nyugatról Noricum - kezdetben 

kelta királyság, majd római provincia - határolta, déli határa a Száva folyótól mintegy 30–50 km-nyire délre 
húzódott. Nyugati határa - a Borostyánkő út védelmi igénye miatt idővel nyugatabbra tolódott és így állandósult. 
Területe a mai Kelet-Ausztriát, Szlovákia Dévény-Pozsony környéki részét, Észak-Szlovéniát, valamint a Kárpát-
medence délnyugati részét, azaz Magyarország nyugati felét (Dunántúl), Észak-Horvátországot, Észak-
Szerbia egy részét (Macsói körzet és a Vajdaság szerémségi körzete), valamint Bosznia-Hercegovina északi 
sávját foglalta magába. 
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A honalapítást követően Lél-Bulcsú és Bogát-Bő majd Koppány nemzettsége uralta a 
vidéket. Az Árpádok korában (bizonyítottan) templomok sorát emelték. A település 
nevét 1211-ben említették először II. Endre oklevelében  villa Boclar alakban. A XIII. 
században épülhetett a település első temploma, a mai Temetődombon. (1937-ben 
ásatást végeztek, majd új, hitelesítő ásatás során, 1996-ban ismét feltárták a helyét.) 
Feltehetően Szent Györgynek szentelték, aki Szent Mártonnal győzelemre segítette 
Koppány ellenében Szent István hadait.  

1211-ben, II. Endre oklevelében "villa Boclar"-ként írták le először a város nevét. Egy 
hamisított oklevélben (1093-ra, Szent László idejére datálták) "villa Boclar cum portu"- 
említtetik, azaz akkor itt révátkelő működött. (1330-ban "Zygethrew" (Szigetrév) 
alakban a szemben lévő Révfülöpről emlékeznek meg.) Bizonyos, hogy a korai 
középkorban az őskortól ismert bödönhajókkal és a nagyobb teher szállítására képes 
úgynevezett kötött-hajókkal rendszeresen közlekedtek az északi és a déli part között. 

A török hódoltság után újra benépesült e vidék. A balatonrendesi (akkor Zala 
vármegye) Bárány család (1726-tól 1856-ig birtokuk volt Bogláron) 1752-ből 
fennmaradt okiratában újra megemlítették a boglári révet. Hitelesen datálható 
műemlék-építményként az ő klasszicista kastélyuk, a Bárány-kúria maradt ránk. (1825 
Építtető: Bárány Pál.) 

A török hódoltság idején Boglár megannyi környékbeli  faluval együtt 
elnéptelenedett.  A balatonrendesi (akkor Zala vármegye) Bárány család egyik 
okiratában 1752-ben ismét említették a boglári révet, a famíliának 1726-tól 1856-ig 
birtoka volt itt. Az uradalmak közötti szállításban nagy szerepe lehetett a révnek, 
Mikoviny Sámuel az 1753. évi Magyarország térképén jelöli az átkelőt is. Az akkori 
úttalan vidéken a két vármegye, Zala és Somogy uradalmai között a szántódi és a 
boglári rév biztosította a kapcsolatot. 

Egy 1783-ban készült katonai térkép szerint a Balaton a mai Várdombig ért. Nyugatra 
nyílt víz, homokturzás és mocsárvilág volt, ezért hosszú töltést kellett építeni a 
révátkelés biztosítására. Nyugatra (Fonyód felé) nyílt víz, homokturzás és mocsárvilág 
volt.  

 

Magyarország Első Katonai Felmérése (1782-1785) 
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1773-ban a Jankovich-család földbirtokot szerzett Bogláron. A reformkor haladó 
eszméihez csatlakoztak a vidéki földbirtokosok: az itt élő Bárány Pál és Jankovich 
László is. A fejlesztésre irányuló elképzelések megvalósítása a kiegyezést követő 
évtizedekre maradt. Jankovich László már 1847-ben felajánlotta a tulajdonában lévő 
révkikötőhely használatát a Balatoni Gőzhajózási Társaságnak. 1847 novemberében 
Hertelendy Károly8 zalai alispán novemberében azt jelentette Széchényi Istvánnak, 
hogy készülnek a "Kisfaludyt" (a hajó 1846-ban jelent meg a tavon) fogadni képes 
balatoni kikötők, köztük a boglári. 1849-ben Bogláron huszonnégy úri birtokos 1932 
magyar holddal rendelkezett. (A községet köznemesek lakták ekkor). 

A temetődomb nyugati oldalában álló neogótikus stílusú Vörös kápolnát 1857-ben 
építtette az evangélikus felekezetű Bárány Pál, s ebben a sírkápolnában nyugszik 
felesége, gyermekei és jómaga. 1902-ben a Bárány-birtok anyai ágon átszállt gyulai 
Gaal Gasztonra és családjára. Ekkor a kápolnát katolikus hit szerint átszentelték. Más 
vélemény szerint a nyolcszög alapú, neogót stílusú, katolikus  Vörös kápolna 1896-
ban épült. A Gyulai-Gaál család sírkápolnájául szolgált. 

A szintén neogót stílusú Kék kápolnát az evangélikus Körmendy család építette 1856-
ban, más források szerint 1891-ben. A régi temetőben lévő telken eredetileg egy 
családi kripta készült, erre építették rá a kápolnát. 

Az 1863 - 1872 között Fiuméig megépülő Déli Vasút9 (és a révátkelő) Balatonboglár 
gyors ütemű polgárosodását segítette. Igaz az is, hogy a vasutat (majd későbben a 
közutat is) ezen a vidéken a Balaton homokturzásaira építették, így a tó nyílt 
vízfelületét visszavonhatatlanul elvágták a berekvilágtól. A két megye birtokosai és 
kereskedői 1872-ben megalapították a "Zala-Somogy Gőzhajózási Társaságot". A 
társaság elnöke  Jankovich László, pénztárosa a boglári Grünsberger Lázár, titkára 
pedig a kővágóörsi Czigány Károly ügyvéd lett. A társaság gőzhajója (a tó első modern 
csavargőzöse, a 46 tonna vízkiszorítású) "Balaton" 1872-ben megkezdte rendszeres 
járatait a tavon. Ötven utast szállíthatott - uszályvontatással -, 35 - 45 perc alatt kelt át 

                                                           
8 Hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Károly Borromeus (Nagykanizsa, Zala vármegye, 1786. október 12. – 

Lesencetomaj, Zala vármegye, 1861. november 5.) országgyűlési követ, főszolgabíró, Zala vármegye alispánja. 
Az 1850-es években visszavonult és lesencetomaji birtokán élt. 

9  Az 1859. január 1-jén létrejött, röviden Déli Vasútnak elnevezett vasúttársaság mögött francia és angol 

tőkéscsoportok álltak, élükön Anselm von Rothschilddal. Székhelye Bécs volt. A Déli Vasút, teljes – kétnyelvű – 
nevén k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft / cs. kir. szab. Déli Vaspályatársaság, rövidítve: SB/DV egy olyan, több 
ország területén hálózattal bíró vasúttársaság volt, melynek történetét háborúk, a nemzetállamok megalakulása és 
kormányközi tárgyalások során kialakuló szerződések befolyásolták. A vasúttársaság 1858-as megalakítása kettős 
célt szolgált: a Duna jobb partján fekvő osztrák területek töredezett vasúthálózatának egységesítése (befejezése), 
valamint az új egységes hálózat egységes üzletmenetének biztosítása. A Déli Vasút magyarországi vonalai közé 

tartozott a Buda-Fehérvár-Kanizsa-Csáktornya vasút, a Komáromtól Fehérvárig vezető összeköttetés és 
a Lajtaszentmiklóstól a Somogy megyei Barcsig vezető nyugat-dunántúli transzverzális vasút, Sopron, 
Szombathely, Nagykanizsa és Murakeresztúr állomásokkal. A Magyar Királysághoz tartozó Horvátországban 
ezenkívül az Ausztria felől Zágrábon át Sziszekig vezető vonal, s amíg azt a magyar állam meg nem váltotta, a 
Zágráb-Károlyváros szakasz is a Déli Vasút tulajdonában volt. Ezzel létrejött a Dunántúl vasúti hálózatának 

gerince, összeköttetést létesítve egyrészt Budapesttel, másrészt Ausztriával és az 1873. június 23-án megnyílt új 
vonalszakasz révén végül Fiuméval is. A Déli Vasút magyar hálózatának hossza 1885 végére – szárnyvonalakkal 

együtt – 760 km-re növekedett. A fővonalakat a társaság kezelésében levő Horvát-Szlavóniai, valamint 
a Szombathely-Kőszeg helyiérdekű vonalak egészítették ki. A Déli Vasút Osztrák–Magyar Monarchiára kiterjedő 

vonalhálózatának teljes hossza 2240 km volt, amelyből 679 km, azaz 30 százalék feküdt magyar területen. A Buda 
– Kanizsa vonalat még a Cs. K. szab. Déli Államvasút, Lombard – Velencei és Központi Itáliai 
Vasúttársaság építette meg. Tervezését és építését Karl Etzel (1812 - 1865) neves osztrák vasúti mérnök 
irányította, aki az 1860-ban megnyílt Pragerhof–Kanizsa és Újszőny–Székesfehérvár vonalat, majd később a 
Brenner-vasutat is tervezte, és ezek építését is vezette. A vonal jellege első rendű fővonal volt és maradt, 
mindenkor ennek megfelelő felépítménnyel és nagy tömegű sínekkel. A tervek készítése 1857-ben kezdődött. 

 

https://csodalatosbalaton.hu/latnivalok/templomok/voros-kapolna-balatonboglar/
https://csodalatosbalaton.hu/latnivalok/templomok/kek-kapolna-balatonboglar-temeto/
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Boglár és Révfülöp között. 1876-ban a társaság tönkre ment és a hajó a Dunára került, 
ahol különböző neveken szolgált. A bontástól néhai Zákonyi Ferenc és Boglár akkori 
vezetői mentették meg 1978-ban. (A balatonboglári kikötőbe vontatták - ahol a parton 
- étteremként hasznosítják.) 

A polgárosodás a vasútépítést követően felgyorsult. A földbirtokosok és az itt 
megtelepedő izraelita kereskedő családok, a messze vidéken elismert iparosok 
együttműködésének köszönhetően kereskedelmi-szolgáltató központ lett 
Balatonboglár. A fürdőkultúra a múlt század utolsó évtizedében kezdődött, majd a két 
világháború között a település - Bél Mátyás szavait kölcsönözve - "ékszere" lett a 
Balatonnak. (A boglári várdombról írja 1730 körül: "Úgy domborul a magasba, mint egy 
gomba alakú ékszer, amelyet magyarul boglárnak neveznek...")  

1890-ben üdülőtelkeket mértek ki, 1904-ben alakult meg a fürdőegylet. 1910-re a 
mezőgazdaságból élő bogláriak aránya 23 százalékra csökkent, a lakosság fele az 
iparból élt, a közlekedés egytizedüket juttatta megélhetéshez. 

1907-ben lett hivatalosan a község neve Balatonboglár. 1909-ben körjegyzőség 
létesült, s ekkor már kereskedelmi és iparos központnak, városias településnek 
tartották. Ezekben az évtizedekben alakultak ki a Balaton déli partjára jellemző 
fürdőtelepek - Balatonbogláron a Jankovich-telep. A korábbi falvak a dombhátakra 
épültek: a múlt század végéig a tó nem jelentett a halászaton és nádaratáson kívül 
jelentős gazdasági értéket. Boglárt már 1912-ben - az előző évtizedek munkájának 
köszönhetően - "gyógyfürdőnek" nyilvánították, ekkor készült el  a vasútállomás 
közelében az új kikötő.  

A XX. század első évtizedeiben Jankovich László településfejlesztő munkáját a 
századfordulótól Gaal Gaszton földbirtokos, politikus és barátja Sümegi Vilmos 
lapkiadó és politikus szervezte és irányította. Gyulai Gaal Gaszton, Sümegi Vilmos és 
segítőtársaik településfejlesztő munkásságának köszönhetően a község városias 
jellegű település lett. A két közéleti személyiség fiatal ellenzéki parlamenti 
képviselőként kötött barátságot (1906), majd évtizedeken át a közműépítéseket, a 
fürdőélet fellendítését, a község szellemi életének szervezését - a vidéki 
Magyarország felemelkedését - állították munkáságuk középpontjába.  

Gaal Gaszton természettudósi indíttatású ember (fiatal éveiben Hermann Ottó 
munkatársa) volt, a Várdombot (addig Kopasz dombot), a századforduló erdősítette. A 
Jankovich-telep, a Hétház utca, a Kodály Zoltán utca villáit a fővárosi értelmiség és 
polgárság építette. Megszervezték a fürdőegyesületet, amely igényes településszépítő 
és kulturális tevékenységet folytatott. Gaal Gaszton szellemi örököse - a politikai 
munkásságát tovább építő - Varga Béla plébános lett. 
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2.2. A katolikus plébánia 

Boglár 1211-ben a pápai tized jegyzék szerint már templomos hely volt. 1333-ban 
papja, Márk ötven kis dénárt fizet. 1426-ban Pálnak hívják a boglári plébánost. 1542-
ben Boglár lakói elmenekülnek a törökök elől, valószínűleg a felvidékre. Közel 470 év 
telik el, s a régi, középkori templom pusztulásával a falu önálló parókiája is megszűnik. 
Utolsó hír a templomról és a hozzátartozó parókiáról Molart János, osztrák császári 
hadbiztos 1614-ben, a budai Pasának írt levele, melyben nehezményezi: ”a török 

castelt épít boglár ősi templomának romjaira, kövét és fáját már összehordta”.  

 

A Habsburg Birodalom (1869-1887) – Harmadik Katonai Felmérés térképén — 1979. január 1-
jével Balatonlellével összevonták, Boglárlelle néven, mely 1986. január 9-én városi rangot kapott. A 

rendszerváltás után helyi népszavazás alapján került sor a két település újbóli önállósodására, 1991-
től.) 

Erre a középkori templomromra bukkant rá 1937-ben Varga Béla plébános, 
gyümölcsfa-ültetés során. Egy 11 x 7 m alapterületű kőfalazatot találnak, és köveit le 
is hordják az építendő plébánia alapjainak.  

A hitközség 1937 tavaszán elhatározta, hogy új parókiát épít. A helyszín kiválasztása 
a temetődomb északkeleti oldalára esik. A 2300 négyszögöles telket a tulajdonos, 
Gaál Olivér10 a forgalmi áránál olcsóban számítja meg Varga Béla részére azzal a 
kikötéssel, hogy a haszonélvezeti jog a lelkész haláláig bejegyeztessék. Az építési 
munkák 1938. március elején indultak. Az építkezés nagy lendülettel folyt, s április 
végére már a földszint külső- és belső falazása is elkészült. A téglát a balatoncsehi 
grófi téglaégetőből szállították, a habarcsnak való homok szintén Jankovich Iván gróf 
víz alatti homokbányájából lett kitermelve. 

                                                           
10 gyulai Gaál Olivér Lőrinc Gyula (*Budapest, 1899. február 1.–†Kaposvár, 1955. január 21.), tartalékos 
huszárfőhadnagy, országgyűlési képviselő. Gyulai Gaál Gaszton Béla Zénó Rezső (néhol Gaal, Székesfehérvár, 

1868. november 30. – Balatonboglár, 1932. október 26.) magyar nagybirtokos, politikus és Chernel Jozefi Cecilia 
Gabriella Rozália (*Csabrendek, 1880. január 29.–†Budapest, 1908. június 12.) fia. 
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A balatonboglári katolikus plébánia 

Az épület emeleti része június első hetében lett kész, a tetőfedés a rá következő két 
hét alatt megtörtént. 1938. júliusában a belső vakolás és aljzatbetonozás is elkészült. 
Az épülethez szükséges nyílászárókat a helybeli asztalosok, Kovács Gyula, Bárány 
Zoltán, a lakatos és kovácsmunkákat Mészáros István és fiai készítették. A vízvezeték 
külső-, belső kiépítése a Vízmű Társulat kivitelezésében, a teljes költség átvállalásával 
valósult meg, 14.000 pengő összegben. A belső vakolás befejezésével, augusztus 
elején a pince építésébe kezdtek - és a külső utcafronti kerítés építését is megkezdték. 
A jól szervezett munkamenet meghozta gyümölcsét, amihez jelentősen hozzájárult Dr. 
Kotsis Iván terveinek pontos és részletekig kimerítő útmutatása, leírása is. 

1938. szeptember - az épület szerkezetileg kész, s a meleg vénasszonyok nyarának 
köszönhetően a belső vakolások jól száradnak, elkezdődhetett a külső vakolás, Dr. 
Kotsis Iván építész által kidolgozott módon, amit aztán a boglári kőművesek 
tökéletesre fejlesztettek. Speciális összetételű, nagyon jól elkevert anyagra volt 
szükség. Két rész legalább két éves oltott mész - id. Kalász József kőműves szavaival 
élve „májasmésznek” kellet lennie - abba törték bele az egy rész kőport, és egy kevés, 
feksőgallai MÁK cementet kevertek hozzá. Így kaptak sűrű anyagot, amelyet hóblival 
(nagy simító) vittek a benedvesített, "sakktáblára karmolt" alapvakolatra. Az eligazítás 
végén a simítót hirtelen maga felé húzta a kőműves, és így sok, kis hegyes, csúcsos 
felület képződött – cuppantott vakolat. Nagyon tartós és mutatós külsőt kapott az 
épület. 

A plébánia november első felére teljesen elkészült. A hátra lévő másfél hónapban a 
kályhások beépítették a cserépkályhákat, december közepén már fűthetőek voltak a 
szobák. 1938. karácsonya előtt egy héttel Varga Béla plébános, Kőgl Lénárd káplánnal 
az új parókiában készülhettek a kis Jézus megszületésének ünnepére. A misebort már 
az új pincében álló hordókból hozták fel. 

Az újesztendő tavaszán, 1939-ben elkezdték az épület környékének parkosítását. A 
parókia északi felén ma is álló kínai császárfát is ekkor ültették, ma már öt és 
félméteres törzzsel büszkélkedhet. Varga Béla hazatértekor, 1992-ben még a saját 
kezűleg ültette fájának árnyékában ülhetett. 
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2.3. A Szent Kereszt-felmagasztalás templom  

Az eklektikus stílusú temetőkápolnát a Körmendy család építtette 1893-ban. A falunak 
1932-ig, a nagytemplom megépítéséig nem volt temploma, ezért a kápolna felszentelt 
katolikus templomként is működött. A nagytemplom megépítése, majd az új temető 
megnyitása után az itt eltemetettek hozzátartozói is lassan elhunytak, és a temetőt 
benőtte a bozót. Az elhagyott kápolnára később, 1966 nyarán talált rá a fiatal 
képzőművész, Galántai György11. Czövek Jenő balatonboglári plébános 
támogatásával és a Veszprémi Egyházmegyei Hatóság jóváhagyásával 1968-ban a 
kápolna művészeti célú használatára 15 éves bérleti szerződést kötöttek. A következő 
két évben Galántai a kápolnát alkalmassá tette arra, hogy a nyári évszakokban 
műteremként és "alternatív művészeti intézményként" működhessen, kezdetben 
"Kápolna Tárlat" elnevezéssel.  

A jelenlegi katolikus templomot 1932-ben Kotsists István tervei alapján építették. A 
műemlék épület kívülről egyszerű, belül a monumentalitása ragadja meg az embert. A 
templomot Szent Kereszt felmagasztalása emlékére szentelték fel. A templomot 
nemzeti emlékhelynek is tekintik, mivel itt van eltemetve Varga Béla volt plébános. 

Boglár 1211-ben a pápai tizedjegyzékben már templomos helyként volt jelölve. 1333-
ban papja Márk ötven kis dénárt fizet. 1426-ban Pálnak hívják a boglári plébánost. 
Háromszáznyolcvan év telik el, hogy a török időkben elpusztult ősi egyház helyett, új 
temploma legyen Balatonboglárnak. Gyulai Gaal Gaszton egyházi elnök már 1912-ben 
létrehozza a templomépítő alapot 300 korona alaptőkével. 1918-ban megvásárolják a 
Gut-féle ingatlant, de a templom építése anyagi okokból hosszú időkre eltolódik. Ekkor 
a boglári egyházközség a györöki plébániához tartozik. 1925-ben Erdélyből érkezik 
Szentiványi Róbert12. Ő Boglár első plébánosa, aki teológia tanár volt. A misézés 
továbbra is a dombon a körmendi kápolnánál van. A plébános a kápolna külső oldalára 
tábori oltárt állíttat. Ennél az oltárnál tartotta első boglári miséjét 1931 tavaszán a 
veszprémi püspök Rott Nándor által boglárra templomot építeni küldött fiatal plébános 
Varga Béla. Az új plébános felvette a kapcsolatot gyulai Gaal Gaston földbirtokossal, 
a boglári egyházközösség elnökével, aki igen kiterjedt kapcsolattal rendelkezett, mint 
országgyűlési képviselő, mint a fürdőegyesület vezetőségi tagja, a Kisgazdapárt 
alapító tagja. A több évtizede bogláron nyaraló befolyásos emberek is csatlakoztak a 
fiatal plébános terveinek megvalósításához. Támogatja Sümegi Vilmos budapesti 
újság tulajdonos, felsőházi tag. Bogláron hosszú évek óta nyaraló Dr. Kotsis Iván 
műépítész budapesti irodájában elkészítette a templom terveit, és azt Boglárnak 
ajándékozta. A veszprémi püspökség intézte az engedélyeket, melyet aláírásával 
1931. augusztus 12-én szentesített Dr. Rott Nándor megyés püspök. A tervek és a 
templom méreteinek ismeretében a község által megvásárolt telek kicsinek bizonyult.  

                                                           
11 Galántai György (Bikács, 1941. június 17. –) magyar képzőművész, érdemes művész (2007). A Balatonboglári 

Kápolnaműterem eseményeinek szervezője, az Artpool Művészetkutató Központ alapítója. 

12 Szentiványi Róbert (eredeti neve: Zeisinger Róbert József) (Budapest, 1880. december 

11. – Szeged, 1961. szeptember 16.) magyar római katolikus pap, egyházi író, könyvtáros, bibliográfus, egyetemi 
tanár. Szülei Zeisinger József kőműves és Vitkay Ida voltak. Középiskoláit Budapesten, Pozsonyban, 
Esztergomban és Bécsben végezte el. Tanult a Pázmáneum tagjaként a bécsi és a Collegium Germanicum et 
Hungaricum növendékeként (1899) a római Szent Gergely Egyetemen. 1905-ben pappá szentelték. 1906-
tól Kolozsváron volt káplán. 1907–1919 között a gyulafehérvári hittudományi főiskola tanára, a Batthyaneum 
könyvtár őre, majd igazgatója. 1919-ben rövid ideig Budapesten külügyi szolgálatban volt. 1920-tól plébános 
volt Balatonbogláron. 1924-től a szegedi egyetem bölcsészkarán magántanárként dolgozott. 1929-
től Pilisvörösváron volt plébános. 1930-tól a szegedi hittudományi főiskola tanára volt. 1940-től Kolozsváron 
egyetemi előadó volt. 1944–1950 között Zircen tanított. 1950-től Szegeden élt. 
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Ahhoz, hogy megfelelő nagyságú területe legyen az építkezésnek Kovács Gyula és 
Simon Izidor a saját telkeikből átengedtek e célra. Ezen engedélyek és tisztázott telek 
tulajdon meglétével, 1931. szeptember 6-án vasárnap letették a templom alapkövét. A 
veszprémi megyés püspökön kívül jelen volt Ripka Ferenc Budapest főpolgármestere 
is. Ekkor elhatározták, hogy a legrövidebb időn belül felépítik a templomukat a 
bogláriak, amit aztán valóra is váltottak. Igen széles összefogással, sok önerős 
támogatással el is készült. 

 

Balatonboglári római katolikus templom képeslapon 

Varga Béla barátságot kötött a községben földbirtokos Gaál Gaszton13 kisgazdapárti 
pártvezérrel, aki e szavakkal invitálta a fiatal plébánost a kisgazdapártba: „Én 
segítettem a kedves főtisztelendő urat. Most maga segítsen nekem, hogy kenyere is 
legyen a népnek.”14  

A felkérést elfogadva kapcsolódott Varga Béla a - protestáns többségű - Független 
Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt munkájába, és igyekezett összefogni, 
összetartani a pártot, szinte a párt papjának lenni egymás megbecsülésében és 
szeretetében.  

                                                           
13 Gyulai Gaál Gaszton Béla Zénó Rezső (néhol Gaal, Székesfehérvár, 1868. november 30. – Balatonboglár, 

1932. október 26.) magyar nagybirtokos, politikus, egy időben a képviselőház elnöke. Gyulai Gaál család Somogy 
vármegyei eredetű család. A gyulai Gaál család egyik őse a Békes vármegyei Gyula városában érdemeiért már 
Hunyadi János kormányzótól két udvartelket kapott adományba és abban a család Mátyás királynak özvegye 
Beatrix királyné által is megerősíttetett. A Független Kisgazdapárt 1930. október 12.-én alakult meg gyulai Gaál 
Gaszton vezetésével. A párt megalakulásakor boldogfai Farkas Tibor és a többi Agárpárt alapító tagja is 
csatlakozott ehhez az új párthoz. Pártja 1930. decemberében beolvadt az újonnan létrejövő Független 
Kisgazdapártba. Az 1931. február 15-i alakuló ülésén, Gaál Gasztont a Független Kisgazdapárt első elnökévé 
választották, illetve újfent bejutott az országgyűlésbe. Rövid betegeskedés után 1932. október 26-án, alig több, mint 
egy hónappal 64. születésnapja előtt a balatonboglári családi birtokán hunyt el. 

14 Haas György: A balatonboglári plébános, Irodalmi Újság, 1983 I. sz., 15. l. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1868
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Varga Béla hivatásának tekintette "egy új Magyarország megteremtéséért dolgozni, 
ahol nem lesz megvetett, kisemmizett, éhező parasztság, és valóra válik a keresztény 
tanítás...”15 

Gaál Gaszton halála után, 1937-ben Varga Bélát a kisgazdapárt egyik alelnökének 
választották. Tildy Zoltánnal, Nagy Ferenccel és Eckhardt Tiborral együtt követelték a 
titkos választójogot, a radikális földreformot és a parasztság beemelését a nemzet 
életébe. 1943-ban a párt polgári tagozatának elnökévé választották. 

Világosság és hűség - ezek Varga Béla papi és emberi útjának legszembetűnőbb 
jegyei. Hűséget a faluvégnek fogadott, de kezdettől vallotta, hogy a parasztság 
nemzetbe való beemelése csak az egész társadalom közreműködése által jöhet létre. 
Egy új Magyarország megteremtéséért fáradozott, ahol nem lesz kisemmizett, éhező 
parasztság, és valóra válik a keresztény tanítás.  

1939-1944 között pártja Somogy vármegyei listáján országgyűlési képviselő volt. 
1939-ben bejutott az Országgyűlésbe, ahol a zsidótörvények ellen szavazott.  

1939-ben kinevezték a püspöki kar által életre hívott, a zsidótörvényekben érintett 
katolikusokat támogató bizottságba. 

2.4. Varga Béla tevékenysége a II. világháború idején  

A második világháború alatt részt vett a Magyarországra menekült lengyelek, az 
üldözött francia katonatisztek támogatásában, a német megszállás után pedig segített 
a magyarországi zsidók megmentésében is.   

Teleki Pál Hitlerhez intézett levelében kiállt a lengyelek mellett: 

„Kegyelmes Uram! 

Július 24-i levelem minden hamis értelmezésének megelőzésére van szerencsém 
ismételten kijelenteni Nagyméltóságodnak, hogy Magyarország, amennyiben az adott 
körülményekben nem áll be komoly változás, erkölcsi meggondolásokból nincs abban 
a helyzetben, hogy hadműveletekbe kezdjen Lengyelország ellen.” 

Teleki Pál levele Adolf Hitlerhez, 1939. július 24. 

1939-ben a háború első áldozata — a német–szovjet megnemtámadási szerződés 
(közismertebb elnevezéssel Molotov–Ribbentrop-, kevésbé elterjedt kifejezéssel 
Hitler–Sztálin-paktum) megkötése után — Lengyelország volt.  

                                                           
15 u.o. 
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A Kárpátalja visszafoglalása után kialakult magyar-lengyel közös határ és Lengyelország 

felosztása a Molotov-Ribbentrop-paktum értelmében. (Nagy Béla térképe). 
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A második világháború a Lengyelország ellen 1939. szeptember 1-jén indított német 
támadással kezdődött. Szeptember 17-én csatlakozott a németekhez Szovjetunió. A 
lengyel kormány sohasem ismerte el a két totalitárius diktatúra által elért győzelmet, 
és külföldről irányította tovább a harcot. Az elkövetkező hat év Lengyelországra 
rettenetes szenvedést hozott. A két oldalról történő lerohanását követően áradni 
kezdtek a menekültek Magyarországra. Ekkor egy rozoga autón két pap érkezett a 
balatonboglári plébániára. Witz Béla prelátus - Teleki Pál gyóntatója - és Varga László 
jezsuita páter a miniszterelnök megbízásából Varga Bélát titokban hozzá vitték. Ettől 
kezdve Varga Béla a kormány talán legszociálisabban gondolkodó tagjának, 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek a támogatásával megkezdte az 
emberek mentésének nagy munkáját. Lengyelország náci megtámadása után Teleki 
Pál16 miniszterelnök felkérésére bekapcsolódott a lengyel menekültek gondozásába, 
angolszász irányultságú kormánypolitikusok jóváhagyásával ő tartotta a kapcsolatot a 
lengyel emigráns kormány magyarországi képviselőjével, Edmund Fiatoviczcsal17, 
Balatonbogláron pedig lengyel gimnáziumot létesített. Tevékenységét később 
kiterjesztette francia, német és zsidó menekültek mentésére is. Segítette a német 
fogságból Magyarországra szökött francia hadifoglyokat, számos zsidót bújtatott. 

A következetes lengyelbarát Teleki Pál és kormánya visszaverte a nyílt és burkolt 
német nyomást, és Berlin határozott ellenzése ellenére nemcsak hogy befogadta a 
lengyel katonai és polgári menekültek közel százezres tömegét, hanem részükre olyan 
szociális, kulturális, 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 nemzetgyűlésben a jobboldal 
erős nyomást gyakorolt rájuk lengyelbarát politikájuk miatt. A kormány valóban 
mindent megtett a menekültekért, de a németek miatt bizonyos „formaságokat” 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 szerveződéseknek, az 
egyházaknak stb. A menekültek gondozását, az állami és a külföldről jövő segítség 
koordinálását id. Antall József kormánybiztos, a Belügyminisztérium IX. osztályának 
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.  

                                                           
16 Széki gróf Teleki Pál (teljes nevén Teleki Pál János Ede; Budapest, Ausztria–Magyarország, 1879. november 

1. – Budapest, Magyar Királyság, 1941. április 3.). A nemesi Teleki családból való magyar földrajztudós, tanár, 
politikus, többszörösen megválasztott országgyűlési képviselő. Előbb a Magyar Királyság külügyminisztere 1920-
ban (a Simonyi-Semadam-kormányban), majd az ország miniszterelnöke 1920-tól 1921-es lemondásáig, ezt 
követően 1938 és 1939 között vallás- és közoktatásügyi miniszter (az Imrédy-kormányban), majd az 1939-es 
választásokat követően az ország megválasztott miniszterelnöke 1941-es öngyilkosságáig. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, továbbá a székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesülete 
(rövidítve SZEFHE) rabonbánja és a Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli főcserkésze. 

17 Edmund Fietowicz, valójában Edmund Fietz (született 1904. november 15-én Stele városban, 1944. augusztus 

23.-án hunyt el a Mauthausen-Gusen koncentrációs táborban) - diplomata, a Néppárt politikusa, a lengyel kormány 
alkonzulja és küldöttje Magyarországra, a budapesti "W" posta vezetője. A második világháború alatt használt 
álnevek: Fietowicz, Fijałkowski, Kozłowski, Kordian. 
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1939. szeptember 15-én elvi jelentőségű döntés született, amely kimondta, hogy a 
menekültügy szociális kérdés is, amely kérdést a Belügyminisztérium és a Honvédelmi 
Minisztérium intézi. Ez a döntés véglegesen megerősítette, hogy a lengyel 
menekültügy nem rendőri, hanem szociális kérdés, egyúttal meghatározta a második 
világháború idején a magyar földre menekült idegenek sorsát is.  

Teleki Pál miniszterelnök - Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterrel 
egyetértésben – utasítást adott, hogy a lengyel menekültek előtt a magyar határokat 
nyissák meg, amit 1939. szeptember 18-án hivatalosan is közöltek a lengyel követtel, 
Leon Orłowski gróffal.18 

A civilek ügyeit a Belügyminisztérium Közbiztonsági Osztályán a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hatóság (KEOKH), illetve a IX. Szegény Ellátási Általános 
Segélyezési Osztály igazgatta. Ez utóbbi helyettes vezetője, majd 1941 júniusától 
vezetője Antall József miniszteri tanácsos (néhai Antall József miniszterelnök apja) 
volt, aki a lengyel menekültek ügyeit az 1944. évi német megszállásig intézte.  

1939. október elején már 88 lengyel polgári és 91 katonai tábor létezett. A Magyar 
Vöröskereszt 1940. február 29-ig 30 681 lengyel katonai és megközelítőleg 11 000 
polgári személyről gondoskodott. Az 1941. évi adatok is azt tanúsítják, hogy a magyar 
hatóságok és magánszemélyek közel félszázezer lengyel életfeltételeit biztosították. 

Összesen mintegy 40 ezer katona és hozzávetőleg 80-100 ezer polgári menekült 
érkezett Magyarországra. A magyar hatóságok 140 katonai és 114 civil tábort 
szerveztek meg számukra. A táborok valójában egy-egy település közigazgatási 
határait jelentették, vagyis azon belül szabadon közlekedhettek és idővel munkát is 
vállalhattak. 

A hazánkba menekült lengyelek többsége 1940 tavaszára távozott, csatlakozott a 
lengyel emigrációs kormány Nyugaton újjászervezett 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 kívüli 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 kötelezte 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, hiszen ez 
szakképzett tanárokat is igényelt. 1939 októberében a Belügyminisztérium utasítására 
az első ifjúsági tábort létesítettek Balatonzamárdiban, ahol mintegy négyszáz lengyel 
fiatal számára Lengyel Ifjúsági Tábor néven lengyel tanrendű és oktatási nyelvű 
középiskolát állítottak fel – Antall József, a Belügyminisztérium IX. osztályának 
vezetője és a kormány menekültügyi megbízottja segítségével – a Horthy Miklós Állami 
Gyermeküdülő egyemeletes épületében.  

                                                           
18 Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején. Zalai Gyűjtemény 3. 

Zalaegerszeg, 1975. 8-9 old. 
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Ekkor számos lengyel - elsősorban elemi - iskola is működött Magyarországon 
(Keszthely, Püski, Barcs, Eger, Kadarkút, Kiskunlacháza, Nagykanizsa – a 
nagykanizsai iskolát később Hévízre költöztették át, ahol rövid ideig működött, stb.). 
Az oktatás formáinak kérdésében eltérő álláspontot képviseltek a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium és a polgári menekültek ügyeit intéző hivatalos és 
társadalmi szervezetek képviselői. Hóman Bálint19 kultuszminiszter csak annyit 
engedélyezett, amennyit a német hatóságok vezettek be a megszállt területeken, így 
csak az elemi iskolai és a szakmunkásképzésről lehetett szó, a középfokú és egyetemi 
szintű oktatáshoz nem járult hozzá. 

Balatonzamárdiban 1940 decemberétől működött Lengyel Gimnázium és Líceum 
néven az intézmény. Ezt 1941 nyarán Balatonboglárra helyezték át. A Balatonboglárra 
való 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 megszervezésében is nagy szerepet 
vállalt Varga Béla plébános, de amikor a végleges feloszlatás veszélye fenyegette a 
lengyel középiskolát, elsősorban neki volt köszönhető a Balatonboglárra való 
áthelyezés.  

1940 júniusában a lengyel iskolát a balatonboglári katonai és polgári tábor mellett 
szervezett Ifjúsági Táborba helyezték át, ahol biztosították az általános és a 
középiskolai oktatást. Az ifjúsági tábort is a Belügyminisztérium IX. osztálya szervezte, 
a működési költségeket a minisztériumtól kapták, míg az oktatás programját a Lengyel 
Polgári Bizottság (a lengyel menekültek legális érdekvédelmi szervezete) dolgozta ki. 
A tábor létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Varga Béla plébános, aki 
az oktatás céljaira átadta az egyházközség tulajdonában levő községi kultúrházat; a 
kollégiumi elhelyezést a Nemzeti Szállóban és még hat panzióban biztosították. 

Az akkor épült Katolikus Művelődési Ház épületét átengedte iskolai célokra, plébániai 
épületeket átalakíttatott kollégiumoknak, bérbe vett ősztől tavaszig üresen álló 
nagyobb nyaralókat, 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, 
gondoskodott 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 ismeretének 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.  

                                                           
19 Hóman Bálint (Budapest, 1885. december 29. – Vác, 1951. június 2.) politikus, történész, 
egyetemi tanár, az MTA levelező majd rendes tagja, 1933 és 1945 között pedig igazgatósági tagja 
is. 1932 és 1938 illetve 1939 és 1942 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi 
minisztere, 1933-tól 1944-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 
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A szép új épületben tehát lengyel tanárokkal folyt a lengyel nyelvű oktatás. Első 
igazgatója, aki 1941 augusztusáig töltötte be funkcióját Hieronim Urban volt.  

Hieronim Urbant dr. Piotr Jędrasik követte az igazgatói székben. Az internátus 
vezetőjének Marian Jasieńskit nevezték ki (1943. augusztus 26-án a Balatonba 
fulladt). A tanárok között kiváló pedagógusokat találunk: Włodzimierz Alber, Józef 
Burbelka, Stanisław Świrad, Eugenia Trembalowicz, Halina Dubeńska, dr. Ludwik de 
Colda, Tadeusz Dregiewicz, Marian Kogut, Kazimierz Gurgul és mások.   

 

Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

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 barátság szorosra fűzésének helye 
is.  

A balatonboglári lengyel élet középpontjában Varga Béla állt, akit a fiatalok valóban 
apjukként szerettek. Varga Béla neve hamarosan hihetetlenül népszerűvé vált a 
lengyel nyílt és titkos szervezetek 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.  

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.  

1940-ben a balatonboglári egyházközség telkén építtették föl Európa akkor egyetlen 
lengyel középiskoláját (és internátusát), melyben a német megszállásig kb. 500 diákot 
lengyel tanárok tanítottak. A lengyel gimnázium és líceum, Balatonbogláron 1940. 
szeptember - 1944. március között a hazájuk német megszállása miatt 1939 őszén 
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Magyarországra menekült lengyel fiatalok számára szervezett középiskola lett. Ez volt 
a háború alatt az egyetlen lengyel nyelvű középiskola a kontinensen.  

A tábor létszáma 250–298 fő között változott tanévenként, és egészen a német 
megszállásig működött, amikor a minisztériumi pártfogókat letartóztatták, és Varga 
Bélának is menekülnie kellett.  

Amikor 1941-ben megnyílt a lengyel gimnázium, számos vendég látogatott el a 
nevezetes intézménybe: Angelo Rotta20 pápai nuncius, Niels Ehenström a Protestáns 
Világszövetség főtitkára, Bernadotte Else svéd irályi hercegnő, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre21, Szapáry Erzsébet grófnő (1902–1980) és természetesen sűrűn járt le id. 
Antall József22 is a lengyelek ügyeinek fő intézője, a Belügyminisztérium IX. 
Ügyosztályának vezetője. 

A korábbi lengyel iskolaszervezet szerinti „gimnázium és líceum” 11 osztállyal kezdte 
működését. Igazgatója és tanári karának tagjai korábban hazájukban aktív 
pedagógusok voltak. A tanulók többsége olyan fiatalokból tevődött össze, akik a 
háború alatt kénytelenek voltak megszakítani középiskolai tanulmányaikat. Kisebb 
részük itt kezdte középiskolai tanulmányait. A lengyel gimnázium és líceum 
fennállásának 4 tanéve alatt 205 tanuló szerzett érettségi bizonyítványt. Az 1944. 
március 19.-e után hivatalba lépő állami hatóságok azonban megszüntették. A boglári 
lengyel iskola diákjai és tanárai közül sokat elvittek a németek, de nagy részük 
elmenekülhetett a megszállás elől. 

A feltűnés elkerülése végett Balatonboglárra vezényelték a gyerekek szüleit is, így a 
nyári időszak után a tábornak egész napos elfoglaltságot nyújtó napközi jelleget adtak. 
Azok a gyerekek, akiknek nem volt hozzátartozójuk, internátusban laktak, vagy a 
lengyeltóti üdülő telepen helyezték el őket. Balatonbogláron 36 pedagógus dolgozott, 
az iskola vezetője Henryk Urban, a łódzi gimnázium egykori igazgatója lett, aki a 
Lengyel Polgári Bizottság tagja volt; tisztségét 1941 nyarán dr. Piotr Jendrassik vette 
át. Kettőjük munkája adott végleges formát a lengyel középiskolai oktatásnak. Az itt 
működő pedagógusokat a nagy tanári gyakorlattal rendelkező szakemberek közül 
válogatták ki, és csupán négy volt közöttük, aki a háború előtt nem foglalkozott 
oktatással. 

1942-ben részt vett a Magyar Történelmi Emlékbizottság munkájában, 1943-ban 
aláírta a Kállay Miklós miniszterelnökhöz eljuttatott kisgazdapárti háborúellenes 
memorandumot. 1943-ban részt vett a szárszói találkozón, melynek témája a 
magyarság helyzete, esélyei, jövője a világháború után volt.  

Támogatta a Szociáldemokrata Párttal létrehozott parlamenti szövetséget.  

 

                                                           
20 Angelo Rotta (Milánó, 1872. augusztus 9. – Vatikán, 1965. február 1.) olasz katolikus 

pap, magyarországi apostoli nuncius 1930-tól 1945-ig. Elsősorban az 1944-es embermentésben játszott szerepe 
miatt ismert. 

21 Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán (Szarvas, 1886. június 6. – Sopronkőhida, 1944. december 24.) magyar 

politikus, újságíró, kivégzett nemzeti ellenálló. 

22 Dörgicsei és kisjenei Antall József (Oroszi, 1896. március 28. – Budapest, 1974. július 24.) magyar jogász, 

államtitkár, politikus (FKGP). 1945–53 között parlamenti képviselő, 1945–46-ban újjáépítési miniszter. Antall József 
miniszterelnök apja. Nevéhez fűződik az első magyar létminimum-számítás. Henryk Sławik lengyel diplomatával 
együttműködve 1939 és 1945 között több, mint 30 000 magyarországi lengyel menekült – köztük 5000 lengyel 
zsidó – életének a megmentésében működött közre, amiért a Világ Igaza kitüntetést kapta. 
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A papi öltözet védelmében több titkos külföldi missziót is lebonyolított. Ő vitte ki 
Svájcba - Zágrábon, Fiumén, Velencén keresztül - az Angliába tartó Tadeusz Celtet23, 
a londoni emigráns lengyel kormány miniszterelnökének megbízottját, akit ejtőernyővel 
dobtak le a megszállt Lengyelországban. 1942. november 17-én, a Keleti 
pályaudvaron, a Zágrábba induló vonat peronján találkozott a magyar pap, 
országgyűlési képviselő, országa mentelmi jogát élvező személy és a lengyel hírvivő, 
a Gestapótól üldözött ellenálló, Tadeusz Celt. A lengyel hírvivő is reverendát viselt, 
utazótáskájában pedig a szigorúan titkos lengyelországi jelentések — melyekért nagy 
játszma folyt a lengyel hírszerzés és az Abwehr között —, és a balatonbogiári plébános 
fivérének, Varga Andornak nevére kiállított érvényes útlevél lapult. A nyakát vastag, 
fehér sállal csavarta be, ami súlyos, hangvesztéssel járó betegségnek volt a látható 
jele. A táskában sorakoztak a megfelelő orvosi igazolások, a beteglap és egy Svájcba 
szóló beutaló. Ott az egyik hegyi szanatórium kiváló gégészének kellett volna 
meggyógyítania a fiatal papot, és visszaadni hangját.24 

Varga Béla a titkos missziót egyik levelében így írta le: „A nácik kémei ebben az időben 
mindent pontosan jelentettek. Azt agyaltuk ki Keresztes-Fischer Ferenccel és Kudar 
Lajossal, hogy Celtet én örökbe fogadtatom a szüleimmel, és testvérem (akkor jezsuita 
kispap) okmányaiba behelyettesítjük fényképét, és én így viszem ki Svájcba, Zágrábon 
keresztül. Idő előtt ez is kitudódott, és akkor egy Mór nevezetű hivatalfőnök a 
külügyminisztériummal együtt tűvé tették értünk Magyarországot, és követelték vissza 
az érvényes útleveleket. Csak az istenhívők tudnak ilyenkor kitartani, akik bíznak Isten 
segítségében. Azonnal útra keltünk Zágráb felé Celttel, aki egy szót sem tudott 
magyarul. Zágrábban nekem volt meg az összeköttetésem Mihajlovits szerb 
tábornokhoz. A lengyeleknek is megvolt a megbízottjuk Zágrábban. Sohasem felejtem 
el az utazást. Zágráb közelében sortüzet kapott a vonat. S mikor kérdeztem a kalauzt, 

hogy ez mi, csak annyit mondott: Man schiesst überall..(Mindenütt lőnek).”25 

Mihajlovitssal azonnal felvettem a kapcsolatot, azonban ő kategorikusan kijelentette, 
hogy nem tudja vállalni a felelősséget az életünkért, nem ura annak a területnek, 
amelyen mi Zágrábból Fiume felé akarunk utazni. Így történt meg azután, hogy 
Zágrábban bezáródtunk. Intuitíve éreztem, hogy a németek felfedezik egy-két napon 
belül, hogy én nem vagyok Magyarországon. Ezért amilyen gyorsan csak lehetett, 
cselekedni kellett. Zágrábban, a követségen Bartók László tanácsos volt, Veszprémi 
Bangha titkár. Feladat volt Milánó felé utazni, amerre rendszeresen közlekedtek 
vonatok Zágrábból, és át kellett utazni egy német területen, amely lenyúlt Zágráb és 
Milánó közé. Erre nekünk német átutazóvízumot kellett szereznünk. Veszprémi 
Bangha közreműködésével elmentem háromszor is a Gestapóhoz, szegény lengyel 
már harmadszor ült le félájultan a ház előtt, és nem mert bejönni. Bent azt mondtam, 
mivel betegsége miatt viszem az öcsémet, Varga Andort Svájcba, s nem tud bejönni, 
mert rosszul van. A német, aki egészen biztosan nem volt náci, és gondolom, katolikus 
lehetett, (...) beütötte útlevelünkbe az átutazópecsétet, és azonnal útra keltünk a 
milánói expresszen Svájc felé.  

Kalandos, sokszor életveszélyes utat követően jutottak el Svájcba, ahova vitték 
magukkal a Hitler koncentrációs táborairól, gázkamráiról készült fényképfelvételeket. 

                                                           
23 Tadeusz Celt (Chciuk) a londoni emigráns lengyel kormány miniszterelnökének megbízottja. Fiatal kora ellenére 

nagy tapasztalatok álltak mögötte. 1939 szeptemberétől ő volt Lemberg és Budapest között a hírvivő. Később 
átdobták Franciaországba, annak eleste után átkerült Angliába, és ott különleges kiképzésben részesült, tiszt i 
iskolát végzett. 1941 decemberében ledobták Lengyelországba, és ismét Budapestre kezdett járni.  

24 TADEUSZ OLSZANSKI A magyar kapcsolat (Keserű Gizella fordítása) 
25 Varga Béla levele Haas Györgyhöz, 1973 
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A londoni lengyel menekült kormány futárjával tehát Svájcba utazott, magával vitte 
azokat a mikrofilmeket, amelyeket a lengyel földalatti mozgalom az auschwitzi 
krematóriumokról készített. (A filmeket Horthy Miklós kormányzóhoz és Keresztes-
Fischer Ferenc belügyminiszterhez is eljuttatta, de sem Budapesten, sem pedig 
Londonban nem adtak hitelt „ekkora képtelenségnek”.)  

Noha Lados lengyel nagykövettel végigházalták a zsidó szervezeteket és a 
nagykövetségeket, mégsem hittek nekik, mivel „kellemetlen volt elhinni ezt a 
szörnyűséget, egyszerűbb volt az a megoldás...” - emlékezik Varga Béla. A Gestapo 
figyelte útját, de csak visszaútban, olasz területen tartóztatta le, amikor a filmek már 
nem voltak nála. Hazafelé csak úgy kerülte el a letartóztatást, hogy kiállt érte az olasz 
alkonzul, aki szerencséjére egy somogyi magyar volt. A lengyel futár, Tadeus Czelt 
nem vihette magával zsidó származású menyasszonyát, a lányt Varga Béla bújtatta a 
plébánián egészen a német megszállásig.  

Többször járt Krakkóban, s közvetve része volt abban, hogy megtalálták a kivégzett 
lengyel katonatisztek katyni tömegsírját. Éppígy nem hittek el ekkor az oroszok által 
Katynban kivégzett 12 ezer lengyel tiszttel kapcsolatos dokumentumoknak sem.  

A német megszállás után előbb vidéken, majd novembertől Budapesten bujkált. A 
német megszállás előtt Keresztes-Fischer Ferenc26 belügyminiszter figyelmeztette 
Varga Bélát: "Ellened annyi a bizonyíték kémkedés, hazaárulás vádjával, menekülj!"9 

1944. március 19-én, a német bevonulás után Mindszenty József27 veszprémi püspök 
ajánlására a homokkomáromi kolostorban rejtőzött el, majd 1944. november 5-én, 
álnéven visszajött Budapestre, ahol egy kolostorból irányította, Wallenberggel együtt, 
a budapesti zsidóság megmentéséért folytatott küzdelmet. Csatlakozott az antináci 
erőket összefogó Nemzeti Fronthoz.  

A Zsidó Tanács elnökét, Stern Samut28 ő hozta ki a Gestapo-házból. Személyesen is 
részt vett rejtekhelyek biztosításában, számos üldözöttet megkeresztelt.1945-ben, 

                                                           
26 Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc (született Fischer Ferenc; Pécs, Ausztria–Magyarország, 1881. február 18. 

– Bécs, Osztrák Köztársaság, 1948. március 3.), magyar ügyvéd, politikus. Korábban k. u. k. főhadnagy. 
Előbb Baranya, Pécs és Somogy vármegye főispánja. 1931 és 1935 (a Károlyi Gyula- és a Gömbös-kormányok), 
valamint 1938 és 1944 között (az Imrédy-, a második Teleki-, a Bárdossy- és a Kállay-kormányok alatt) a Magyar 
Királyság belügyminisztere. 1939. február 24-én törvényesen betiltotta a hungarista mozgalmat. —Kétszer 

ideiglenesen ellátta a miniszterelnöki teendőket is: gróf Teleki Pál halálakor (1941. április 3.), majd Dr. Bárdossy 
László lemondását követően (1942. március 7–9. között). A német megszállás után, 1944 tavaszán 
a Gestapo letartóztatta és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolta. A politikai rendőrséget közvetlenül 
ellenőrzése alatt tartotta, és személyesen irányította a bal- és jobboldali szélsőségesek (kommunisták, hungaristák) 
elleni rendőri fellépést. A második világháború idején, mint Horthy személyes környezetének tagja, a Bethlen-
Kállay-féle konzervatív csoporthoz tartozott, az angolszász orientáció híve volt. 1944 tavaszán a német 
megszálláskor tényleges miniszterként (náciellenes fölfogása és magatartása miatt) a Gestapo letartóztatta, és 
a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolta. 1945. április 30-án az amerikaiak a flossenbürgi koncentrációs 
tábort felszabadították, innen távozott el súlyos betegen. A háború után – habár a magyar kormány kikérte, 
mint „háborús bűnöst” – nem adták ki. Bécsben halt meg 1948. március 3-án, tüdőrákban. Hamvait 1999-ben 
hazahozták, és október 9-én Pécsett ünnepélyesen újratemették. 

27 Tiszteletre méltó Mindszenty József, eredeti nevén Pehm József (Csehimindszent, 1892. március 29. – Bécs, 

1975. május 6.) Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros. Serédi Jusztinián bíboros-
hercegprímás, esztergomi érsek utóda. A magyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja, üldözték 
a nyilasok és a kommunisták egyaránt.  

28 Stern Samu (Nemesszalók, 1874. január 5. – Budapest, 1946) élelmiszeripari üzletember, bankár. Előbb pesti, 

majd országos zsidó vallási vezető. A neológ irányzat vezetőjeként a többséghez hasonlóan a zsidóságot pusztán 
vallásnak és nem nemzetiségnek tekintette, így önmagát is „Mózes-hitű magyarnak” definiálta. Ellenezte 
a cionizmust is. 1929-ben a Pesti Izraelita Hitközség, 1932-ben pedig az előbbit megtartva a teljes neológ irányzatot 
összefogó Magyar Izraeliták Országos Irodája elnöke is lett; mindkettőnek a zsidó tanácsba (judenrat) 
olvasztásáig. A második világháború alatt Magyarország német megszállásakor a Gestapo zsidóügyi osztályának 
vezetője, Adolf Eichmann nem sokkal később Magyarországra utazott és a bevett gyakorlat szerint Budapesten is 
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Budapest ostroma utolsó heteiben a jezsuiták Horánszky u. házában rejtőzködött. 
1945-től veszprémi kanonok, pápai főesperes.  

A Vörös Hadsereg bevonulása után rejtekhelyén felkeresték Malinovszkij29 tábornok 
megbízottai, hogy beszélgetésre invitálják. Mint később kiderült: az első frontvonalak 
parancsnokait a szovjet vezetők utasították, hogy mindenkit likvidáljanak, akinek 
bármilyen kapcsolata volt Katynnal. Így került sor Wallenberg, Mikó Zoltán és Gábor 
Áron elrablására 1945-ben. Varga Béla csodával határos megmeneküléséről később, 
egy 1950. október 19-én a Fordham-University rádiónak adott interjújában számolt be. 

A szovjet Belügyi Népbiztosság, rövidítve NKVD (oroszul: НКВД, Народный 

комиссариат внутренних дел, magyar átírásban Narodnij Komisszariat Vnutrennyih 
Gyel) 1945 januárjában letartóztatta, 1945 elején a szovjet hatóságok rövid időre 
őrizetbe vették, hetekig tartó kihallgatás után halálos ítélet várt rá, de tolmácsa s 
egyben „ügyvédje” megmentette. A tárgyalás után, másnap, amikor a mongol bíró, 
miután kimondta a halálos ítéletet, az ittas állapotban elkezdett a feljebbvalóival 
kötekedni és veszekedni. A tolmács felhasználva a zavart, mely ebből keletkezett, éjjel 
kiszöktette a börtönből. Másnap reggel, amikor a mongol bíró felfedezte szökését, 
kiadta a parancsot, hogy a tolmácsot lőjék agyon. Így mentette meg az életét, de ezzel 

a tettével megmentette a saját lelkét és bűnbocsánatot nyert…30 

3. Varga Béla tevékenysége a világháború után  

1945. februártól az FKgP budapesti vezetője, és februártól a náci és nyilas rémtettek 
kivizsgálására alakult bizottság elnöke, nemzetgyűlési képviselő. 1945 márciusában 
bekapcsolódott a debreceni ideiglenes nemzetgyűlés munkájába. 1945 áprilisától 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. 1945. augusztus 20-tól a párt ügyvezető alelnöke 
és a PB tagja lett, a központi bizottság tagja, a budapesti központ elnöke, ősszel a 
választásokat vezető bizottság elnöke lett.  

A budapesti győzelem csak még tovább növelte az FKgP országos előnyét, és 1945. 
november 4-én, a nemzetgyűlési választásokon megszerezte az abszolút többséget. 
Varga Béla a Kisgazdapárt centrumához tartozott Tildy Zoltánnal, Nagy Ferenccel, 
Kovács Bélával együtt. A kommunista veszélyre utalva kijelentette: „A demokrácia 
fundamentuma a parlamenti élet. A politikai harcokat ott kell megvívni. Ezért kell 
harcolnunk, hogy végre egyszer általános titkos választójog legyen... Minket, magyar 
embereket ebben a tönkretett, de szabad országban senki sem terrorizálhat többé, 

még ha az életünkre tör is!”31 Varga Béla 1945 novemberétől nemzetgyűlési képviselő 

lett. 

1945. december 7-től 1946. február 1-ig az államfői jogokat gyakorló Nemzeti 
Főtanács tagja.  

                                                           
felállította a helyi Központi Zsidó Tanácsot (judenrat), melynek elnöke lett, amiért a háború után kollaborációval 
vádolták meg, ám perbe sosem fogták. Ebbéli tevékenységét halála előtt könyvben igyekezett tisztázni. 

29 Rogyion Jakovlevics Malinovszkij (oroszul: Родион Яковлевич Малиновский; Odessza, 1898. november 

23. – Moszkva, 1967. március 31.) orosz-szovjet katona, a Szovjetunió marsallja és 1957–67 között védelmi 
minisztere. 

30 Sulyok Dezső: A magyar tragédia, A szerző kiadása, 1954. 561. l.  

31 Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött I., Európa História, 1990, 201. l. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_nyelv
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A legnagyobb összeütközés az államforma megválasztása ügyében volt, amelynek 
végén 1946. február 1-jén, a Magyar Köztársaság kikiáltásakor - Tildy Zoltánt32 
köztársasági elnökké és Nagy Ferenc miniszterelnökké választásakor - Varga Bélát33 
a nemzetgyűlés elnökévé választották. Második közjogi méltóságként folytatta a harcot 
az orosz megszállók magyarországi ügynökeivel szemben. 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.  

Ebben az időszakban a nemzetközi kapcsolataink eredményesen épültek. Nagy 
Ferenc miniszterelnök tárgyalt Sztálinnal Moszkvában és Truman elnökkel 
Washingtonban a békeszerződésről, a határkiigazításról, a nemzeti szuverenitás 
visszaszerzéséről. Itthon, országszerte visszhangzott a kimondott cél: békeszerződés, 
szuverenitás, megszállás vége. A közvélemény emlegetni kezdte a négypárti 
kormánykoalíció átalakulását hárompártivá. Emelkedett az életszínvonal, és óvatos 
optimizmussal várta az ország az 1947-es évet. 

Varga Béla feddhetetlen magatartása tette alkalmassá pártján belül a különböző 
irányzatok közötti egyeztető szerepre. 1946. február 7-től – 1947. június 3-ig Nagy 
Ferenc utódaként a nemzetgyűlés elnöke lett. Később, 1956. október 30-án Nagy Imre 
miniszterelnök a Kossuth rádióban ezt mondta: "Az ország életének további 
demokratizálása érdekében az egypártrendszer megszüntetésével a kormányzást az 
1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjára 
helyezi." Majd évtizedek múltán, 1990-ben Antall József, a rendszerváltozás 
miniszterelnöke, hasonlóan 1945-1946-hoz nyúlt vissza az intézményrendszer 
reformjáért és a legitimációért. 

1946 végén a kommunisták elérkezettnek látták az időt a totális hatalom 
megszerzésére. Az NKVD által irányított politikai rendőrség mesterséges 
összeesküvés-pert készített elő az ország legnagyobb pártja, a kisgazdapárt ellen.  

                                                           
32 Tildy Zoltán (Losonc, 1889. november 18. – Budapest, 1961. augusztus 3.) református lelkész, politikus, 

magyar miniszterelnök, majd köztársasági elnök. 1946-ban a kommunisták belső ellentétek szításával 
szétrombolták a kisgazdapártot. Tildyvel a Baloldali Blokk vezetői 1947-ben feloszlattatták a parlamentet, 
és augusztus 31-ére új választásokat írattak ki, amelyen jelentős csalások történtek az ún. kék 
cédulákkal felhasználásával. Tildyt 1948. július 31-én mondatták le veje, Csornoky Viktor hazaárulás vádjával való 
letartóztatása miatt. (Tildy köztársasági elnöki tisztsége hivatalosan csak augusztus 3-án szűnt meg). Ezután Tildy 
Zoltánt 1948 augusztusától egészen 1956 májusáig – közel nyolc évig – házi őrizetben tartották. 1956. október 
27. és november 12. között a második és harmadik Nagy Imre-kormányban államminiszter volt. A forradalom 
bukása után, 1958-ban hat év börtönre ítélték. 1959 áprilisában egyéni kegyelemmel szabadult, ettől kezdve teljes 
visszavonultságban élt 1961. augusztus 3-án bekövetkezett haláláig. 1989. július 6-án – halála után 28 évvel – 
rehabilitálták. A Legfelsőbb Bíróság – akárcsak az 1956-os forradalom mártírjai esetében – kimondta, hogy az ítélet 
törvénysértő volt, ezért azt hatályon kívül helyezte. 

33 Nagy Ferenc (Bisse, 1903. október 8. – Herndon, Virginia, 1979. június 12.) politikus, országgyűlési képviselő, 

miniszterelnök, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke. 1945 áprilisában a Magyar 
Parasztszövetség, augusztus 20-án pedig az FKGP választotta elnökévé. 1945. április 20-án beválasztották 
az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Április 2-án beválasztották a budapesti törvényhatósági bizottságba.  A november 
4-i általános országgyűlési választásokon pedig újfent a Parlamentbe is. Az Ideiglenes Nemzetgyűlésben 
1945. május 11-étől november 15-éig újjáépítési miniszter volt. Az 1945-ös választásokat követően pedig 
1945. november 29-étől 1946. február 5-éig a Nemzetgyűlés elnöke, s ezzel egyidejűleg 1945. december 7-
étől 1946. február 2-áig a Nemzeti Főtanács tagja. 1946. február 4-étől a köztársasági elnökké választott Tildy 
Zoltán helyett nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé, mely tisztségéről 1947. június 1-jén kényszerült 
lemondani. Ezalatt a Magyarok Világszövetsége elnöke is volt. 
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1947. február 25-én, miután a nemzetgyűlés nem adta ki az ÁVÓ-nak Kovács Bélát34, 
a kisgazdapárt főtitkárát, budapesti lakásáról az oroszok elhurcolták. 
Letartóztatása után erőszakkal csikartak ki belőle vallomást Nagy Ferenc és Varga 
Béla ellen. Amikor 1947. május 14-én Nagy Ferenc pihenésre Svájcba utazott (és 
Varga Béla vette át a Politikai Bizottság vezetését), Szviridov altábornagy35, a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet elnöke elküldte a kisgazdapártnak a Kovács 
Bélából kikényszerített, saját kezével írt vallomást, melyben Nagy Ferencet és Varga 
Bélát tette felelőssé azért, hogy „államellenes összeesküvők” épültek be a pártba. 
Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a Moszkvából irányított koncepciós perek 
célkeresztjébe a párt vezetői is bekerültek. A hírre Nagy Ferenc nem jött haza 
Svájcból, és Varga Béla is kénytelen volt belátni: ha itthon marad, az oroszok őt is 
elhurcolják.  

Nagy Ferenc emigrációra kényszerülése után nyugati diplomaták és barátai 
figyelmeztették Varga Bélát, hogy rövidesen rá is sor kerül, és rajta keresztül az 
egyházra is csapást mérnek. A hazáját semmilyen körülmények között elhagyni nem 
akaró Varga Béla emlékezése szerint Dallos Sándor újságíró tette rá a legnagyobb 
hatást, aki letérdelt előtte, és sírva kérte számon, hogy még itthon van, amikor ácsolják 
számára az akasztófát. Varga Béla visszaemlékezése szerint: „Ez volt péntek este 
Vasárnap hazamentem Boglárra, hogy prédikáljak híveimnek. Ez kötelességem volt, 
hiszen ott voltam plébános. A reggeli mise után mindenki kérdezte tőlem: mi lesz 
velem. Hétfőre összehívtam a parlamentet, az új miniszterelnök, Dinnyés Lajos 
bemutatkozását előkészítendő. Ő orosz nyomásra lett miniszterelnök.” 

 

 

 

 

                                                           
34 Kovács Béla (Patacs, 1908. április 20. – Pécs, 1959. június 21.) kisgazdapárti politikus, a Tildy Zoltán- és Nagy 

Ferenc-kormány, majd Nagy Imre második és harmadik kormányának földművelésügyi minisztere. 1947-ben a 
kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba szállították, és 
évekig ismeretlen helyen tartották fogva. Ez az esemény fontos volt a kommunista hatalomátvétel előrehaladása 
szempontjából és kijózanítólag hatott számos magyar politikusra, akik előtte még bíztak a magyar politikai rendszer 
demokratikus úton maradásában, mások számára pedig bizonyítékot jelentett arra a várakozásukra, hogy 
kommunista egyeduralom következik. 1989. május 26-án a Szovjet Legfelsőbb Katonai Ügyészség rehabilitálta. 

35 A Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB), angolul: Allied Control Commission, ACC, oroszul: Союзная 

контрольная комиссия, a második világháború után a győztes hatalmak által a fegyverszünet betartására és a 
kormányok működésének ellenőrzésére megalakított testületek voltak a legyőzött országokban a győztes hatalmak 
részvételével. Churchill és Sztálin 1944 októberében találkoztak, hogy megtárgyalják a háború utáni rendezést és 
a befolyási övezetek kérdését. A Vörös Hadsereg felszabadította és\vagy megszállta területeken a SZEB-eket 
gyakorlatilag a szovjetek irányították, az ő elképzelésük és javaslataik érvényesültek. Közép- és Kelet-Európa 
országaiban a Szovjetunió a SZEB-et használta fel az erőszakos hatalomátvétel elősegítéséhez: 
a kommunista párt politikai ellenfeleit likvidálták vagy elhurcolták a Vörös Hadsereg katonái. A magyar Ideiglenes 
Nemzeti Kormány küldöttsége 1945. január 20-án írta alá Moszkvában a Szovjetunióval a fegyverszüneti 
megállapodást, amely az ország szuverenitását korlátozva az egyezmény betartatását a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságra bízta. A szovjetek elutasították a brit és amerikai szövetségesek javaslatát, hogy a szovjet elnökletű 
SZEB csak a szövetségesek egyetértésével hozhasson határozatokat. Kompromisszumként a szövetségesek csak 
konzultációs jogot kaptak. Az egyezménynek egyéb súlyos következményei is voltak: a SZEB a későbbiekben 
beleszólhatott a magyar választások szabályaiba és magyar állampolgárokat tartóztathatott le a magyar hatóságok 
vagy a szövetségesek beleegyezése nélkül. A SZEB elnöke Kliment Vorosilov marsall, első alelnöke Vlagyimir 
Szviridov altábornagy és a szovjet kormány politikai megbízottja G. M. Puskin diplomata lett. Az amerikai missziót 
William Shaffer Key vezérőrnagy vezette, 1946 júliusától George H. Weems dandártábornok, az USA politikai 
megbízottja, később H. F. Arthur Schoenfeld követ. Az angol misszió vezetője Oliver Pearce Edgcumbe 
vezérőrnagy, az Egyesült Királyság politikai megbízottja, később Alvary Gascoigne nagykövet volt.  
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4. Varga Béla működése az emigrációban  

Vasárnap (1947. június 2-án) azonban váratlanul Balatonboglárra érkezett Bánás 
László36 veszprémi püspök a titkárával, aki utasította Varga Bélát, hogy hagyja el az 
országot. Ekkorra azonban már a kommunisták és rendőrségük minden lépését 
figyelték, nehogy elmenekülhessen. A parancsuk szerint a hétfői parlamenti ülés után 
kellett volna letartóztatniuk. Vasárnap késő délután Varga Béla a nemzetgyűlés elnöki 
autójával, három kisgazdapárti képviselő társaságában elindult Budapest felé. A 
politikai rendőrség emberei tisztes távolságban követték, abban a biztos tudatban, 
hogy a fővárosba tart. Amikor Siófoknál egy kicsit jobban lemaradtak, Varga Béláék 
kocsija hirtelen letért egy mellékútra, és ott várta be, míg a rendőrök elhúznak előttük. 
Ekkor visszahajtottak az országútra, és elindultak az ellenkező irányba, Sopron felé. A 
kocsiban vele volt két titkára, Raksányi Árpád és Horváth Péter. A határt már gyalog 
közelítették meg, közben csatlakozott hozzájuk Czupi Bálint és Hajdú Német Lajos, 
két kisgazdapárti képviselő, akikkel 1947. június 2-án, éjfél után átlépték az osztrák 
határt. Czupi Bálint kisgazda képviselő titokban előkészítette a menekülés útját, és 
még azon az éjszakán egy helyi parasztember segítségével sikerült elhagyniuk az 
országot. Varga Béla tehát a miniszterelnök lemondatásakor, újabb szovjet 
letartóztatás elől 1947. június 2-án Hajdú Németh Lajossal37 és Czupy Bálinttal38 
együtt Nyugatra távozott.  

Június 3-án Varga Bélát kizárták a FKgP-ból. Még abban a hónapban megfosztották 
magyar állampolgárságától.  

Varga Bélát Sauerbrunnba39 (az egykori Savanyúkútra) vitték, ahol a későbbi 
burgenlandi László püspök hivatala volt. Másnap, amikor fodrászhoz ment, már az 
oroszok körözőlevelét láthatta a borbélyüzletben kiszögezve. Ekkor átvitték a 
Kismarton közelében lévő Kishöflányba40, és a plébánia pincéjében bújtatták el.  

                                                           
36 Bánáss László (Pozsony, 1888. október 14. – Budapest, 1949. április 20.) magyar katolikus pap, veszprémi 

püspök. Serédi Jusztinián esztergomi érsek még a front idején, 1945. márciusában hunyt el. Utódjául a háború 
végeztével szeptemberben XII. Piusz pápa Mindszenty Józsefet nevezte ki, aki akkor a veszprémi püspöki 
tisztséget látta el, így a veszprémi püspöki szék megürült. A pápa Bánáss Lászlót először 1945. augusztus 16-án 
az egyházmegye apostoli kormányzójává, majd 1946. szeptember 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. November 
30-án szentelték püspökké Debrecenben. A veszprémi székesegyház altemplomában nyugszik. 
37 Hajdu-Németh Lajos (Nagylózs, 1909. máj. 15. – Somerset, USA, 1985. márc. 23.): földműves, politikus.  

38 Czupy Bálint (Völcsej, 1900. szeptember 20. – München, 1975. április 17.) magyar földműves, nemzetgyűlési 

képviselő, szerkesztő. 1951-től haláláig Bálint gazda néven a Szabad Európa Rádió közismert munkatársa volt. 
1945. augusztus 19-től az újjáalakult Magyar Parasztszövetség egyik alelnöke, a Magyar Parasztszövetkezet és a 
Gazdák Biztosító Szövetkezete igazgatóságának tagja. Nagy Ferenc miniszterelnök lemondása után 1947. június 
3-án – Varga Bélával és Czupy Bálinttal együtt – elhagyta az országot; távollétében, 1947. június 11-én az FKgP 
PB kizárta a pártból. 1947. június 26-án megfosztották állampolgárságától is. 1947-től Párizsban élt, majd 1955-
ben átköltözött az USA-ba; kertészkedéssel foglalkozott. A katonai emigrációban játszott aktív szerepet. 1950-től 
1956-ig a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja, az Ipari és Munkás Bizottságának alelnöke. 1956 októberében a 
Magyar Keresztény Népmozgalom megbízásából hazatért Magyarországra; két társával fogadta őt Mindszenty 
József. 1956 végén visszatért az USA-ba. 1958-tól, alakulásától a Magyar Bizottság tagja volt. 

39 Savanyúkút (németül: Bad Sauerbrunn, horvátul: Kisela Voda) község Ausztriában, Burgenland tartományban, 

a Nagymartoni járásban. Kismartontól 20 km-re délnyugatra fekszik. A Sopron–Bécsújhely-vasútvonalon érhető el. 
Savanyúkút Lichtenwörth, Pecsenyéd és Rétfalu községekkel határos. Nevét ásványokban gazdag, savanyú ízű 
gyógyvizéről kapta.  1987. március 2-ától „Bad Sauerbrunn” lett a hivatalos neve. 

40 Kishöflány (németül Kleinhöflein im Burgenland, horvátul Mala Holovajna) Kismarton településrésze 
Ausztriában, Burgenland tartományban. A trianoni békeszerződésig Sopron vármegye Kismartoni járásához 
tartozott. 1970-óta Kismartonhoz tartozik. 
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Néhány nappal később egy parasztszekér aljába rejtve, kijátszva az orosz országúti 
ellenőrző pontokat, becsempészték Bécs amerikai zónájába, ahol, társaival együtt, az 
amerikai titkosszolgálat egyik villájában helyezték el.  

Az NKVD és a magyar politikai rendőrség jólértesültségét mutatta, hogy mindvégig 
pontosan ismerték tartózkodási helyüket. Mivel az oroszok által körülzárt Bécset Varga 
Béla nem tudta volna titokban elhagyni, a salzburgi amerikai főhadiszállásról egy 
német Gólya típusú futárgépet küldtek értük, amely egy ideiglenes repülőterükön 
leszállva mentette ki a magyar nemzetgyűlés elnökét az oroszok által körülzárt osztrák 
fővárosból. Társaival együtt Salzburg közelében, Halleintől néhány kilométerre, a bajor 
határ mellett egy kastélyban helyezték el, erős katonai őrizet alatt, mivel tartaniuk 
kellett a meggyilkolásukra felbérelt orosz ügynököktől.  

Mivel Varga Béla biztonságát az amerikai főparancsnokság itt sem látta garantálva, 
rövid idő eltelte után továbbvitték Svájcba, ahol a hatóságok, álnéven, Val Saintban 
telepítették le. De az orosz titkosszolgálat emberei itt is a nyomában voltak. Ekkor a 
svájci kormány új tartózkodási helyet jelölt ki a számára, a hauterive-i41 cisztercita 
kolostorban, és személyi okmányain a nevét a korábbi Rozmanról illetve Kaszkovicsról 
Wagner névre írták át okmányait. Hauterive-ben rendkívül kedvesen fogadták, még 
Etter, az akkori államelnök is meglátogatta az ősrégi kolostorban. Kleiner Sighard42 - 
aki később Rómában a cisztercita szerzetesek generális apátja lett - igazi otthonná 
varázsolta kis szerzetesi szobáját, és befogadta a ciszterek III. rendjébe. Varga Béla 
a vendégszeretet láttán azzal a gondolattal foglalkozott, hogy végleg Svájcban marad. 
Néhány nap múlva azonban Habsburg Ottó43 látogatta meg.  

Habsburg Ottó Svájcban arra kérte, hogy mint a világon elismert magyar parlament le 
nem mondott elnöke, ragaszkodjon a Bartók László44 volt bécsi magyar követ által 
kidolgozott és az amerikaiak által elfogadott jogalaphoz, jogaihoz. Sürgette, hogy minél 
előbb menjen Amerikába. Az öreg kontinenstől Mikes Imre45 Nyugati Hírnök című 
lapjában, Búcsú az európai magyaroktól46 című írásával köszönt el. Az Egyesült 
Államokba emigrált, ahol a külföldi magyar emigráció vezetője lett.  

                                                           
41 Hauterive község a svájci Fribourg kantonban található Sarine kerületben. Itt található a Hauterive (franciaul: 
Abbaye d’Hauterive) ciszterci apátság. Az apátság földjét 1132-1137 között Guillaume de Glâne báró adományozta 
(1143-ban halt meg, sírja a templomban van). 

42 Sighard Kleiner OCist (Karl Kleiner néven született; Bregenz, 1904. október 7-én; †1995. december 5. uo.) a 

Ciszterci Rend 79. apátfőnöke. 

43 Habsburg Ottó, Otto von Habsburg, hivatalosan Ausztriában Otto Habsburg-Lothringen, röviden Otto 
Habsburg (Reichenau an der Rax, 1912. november 20. – Pöcking, 2011. július 4.). Teljes nevén Franz Joseph 

Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius von 
Habsburg-Lothringen, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja, a Páneurópai Piknik egyik 
kezdeményezője, az Adenauer-Schuman-De Gasperi-féle Európa-eszménynek képviselője és szorgalmazója. 
Utolsó Habsburg-trónörökös. A 20. század első felében az uralkodóházat detronizálták, Ottó évtizedekig igényt 
formált a trónra, 1961-ben azonban lemondott osztrák trónöröklési jogáról, hogy Ausztriába beléphessen, aminek 
az volt a feltétele. Apja halála után Magyarországon II. Ottó örökös király néven ismerték el őt a legitimisták. A 
háború idején Washingtonban tartózkodott Roosevelt elnök környezetében. A Kállay-, majd a Lakatos-kormány 
amerikai megbízottaival (Eckhardt Tibor, Hennyey Gusztáv) együttműködve a lisszaboni magyar nagykövetségen 
keresztül - testvérével, Habsburg Károly Lajossal együtt - próbált közvetíteni a kiugrás érdekében. 

44 Bartók László (Budapest, 1896. március 15. – Washington, 1963. november 16.) 

45 Mikes Imre, családi nevén Győri, álnéven Gallicus (Budapest 1900. február 9. – Kihei, (Maui-sziget, Hawaii, 

USA), 1990. március 30.) magyar újságíró, szerkesztő, író. Győri Ernő öccse.  1947-ben emigrációba vonul, a 

francia nyelven Courrier de l'Occident címen is megjelenő Nyugati Hírnök szerkesztője (1947-52). 

46 
Varga Béla: Búcsú az európai magyaroktól, Nyugati Hírnök, 1947. október, 24. l. 
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Varga Béla az USA-ban, New Yorkban telepedett le, és az Isteni Szeretet Leányai 
Kongregáció többségében magyar apácák lakta rendházának lelkésze lett. 1947 
novemberében sikerül megalapítania a Magyar Nemzeti Bizottmányt, amely 1949 
júliusától működött New Yorkban. 1949-ben az emigráció politikai testületének, a 
Magyar Nemzeti Bizottmánynak elnöke lett (1949. július 21–1957 ősze).  

A Varga Béla elnöklete alatt működő Magyar Nemzeti Bizottmánynak 1950-ben 90 
tagja volt, azaz majdnem a fele az 1939-es, ’45-ös és ’47-es parlament nyugati 
emigrációban élő 190 képviselőjének. A 13 tagú végrehajtó bizottság összetételében 
is a hármas tagozódás érvényesült, de a többség a '45-ös nemzetgyűlés tagjaiból állt. 
Varga Bélán kívül benne volt Nagy Vince, Dombay János, Auer Pál, Nagy Ferenc, 
Peyer Károly, Pfeiffer Zoltán, Sulyok Dezső, míg a '47-es országgyűlésből Barankovics 
István, a '39-es táborból pedig Bakách-Bessenyei György, Eckhardt Tibor, Fábián Béla 
és Közi Horváth József. 

Amíg Magyarország hivatalosan 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.  

1951. február 11-én Philadelphiában Varga Béla elnökletével tíz kelet-közép-európai 
ország mintegy 200 képviselője ült össze, népeiknek szabadságot, függetlenséget, 
demokráciát követelve, és együttműködést sürgetve. A helyzet nehézségeit 
jellemezte, hogy a közösen elfogadott felszabadítási nyilatkozatot mind a szélsőjobb, 
mind a szélsőbal képviselői elítélték, mert „közös asztalhoz ültek a trianoni 
országcsonkítást helyeslő kisantant politikusokkal, sőt elkötelezték magukat a velük 
való föderációra”.  

A Moszkva által irányított magyar ÁVÓ47 az amerikai emigrációban is folyamatosan 
figyelemmel kísérte Varga Béla és a Magyar Nemzeti Bizottmány tevékenységét. Mint 
"amerikai imperialista kémet" Varga Bélát megfosztották magyar állampolgárságától, 
és az ÁVH "Szigorúan titkos! 'H'" jelzéssel 1952. január 29-én személyére vonatkozó 
dosszié felállításáról hozott döntést. 

Varga Béla 1951-ben részt vett a Szabad Európa Rádió48 elindításában. 1955-ben 
pápai prelátussá nevezték ki.  

                                                           
47 Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) a magyarországi kommunista pártállami diktatúra részben titkosan 

tevékenykedő államvédelmi szervezete volt 1948 és 1956 között. Feladata hivatalosan a rendszer ellenfeleinek 
üldözése, a rendszer és vezetőinek védelme volt. A ténylegesen Rákosi Mátyás pártfőtitkár által mozgatott 
szervezet az állampárton (Magyar Dolgozók Pártja, MDP) belüli hatalmi küzdelmek részese, a politikai 
leszámolások fő eszköze és végrehajtója is volt. Az ÁVH egyik legfontosabb elődszervezete az állami rendőrség, 
illetve a Belügyminisztérium szervezeti egységeként működő Politikai Rendészeti Osztály (PRO, 1945–1946), 
majd Államvédelmi Osztály (ÁVO, 1946–1948) volt. Működése során egyre szélesebb feladat- és hatásköröket 
kapott, ezzel összefüggésben magába olvasztott több korábban önálló állami szervet, illetve más szervezetek 
egyes egységeit is. Az ÁVH formálisan kezdetben a Belügyminisztérium, majd közvetlenül a Minisztertanács 
alárendeltségébe tartozott, ténylegesen azonban mindvégig az MDP legszűkebb vezetése, főképp Rákosi Mátyás 
főtitkár határozta meg a tevékenységét. 
48 A Szabad Európa Rádiót és testvérszervezetét, a Szabadság Rádiót (SZER, angolul Radio Free Europe/Radio 

Liberty, rövidítve: RFE/RL) az Amerikai Egyesült Államok kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a 
céllal, hogy híreket és információkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre azokba az 
országokba, ahol „a kormányzatok betiltották vagy akadályozzák az információk szabad áramlását”. A Szabad 
Európa Rádiót hivatalosan az amerikai kormány által létrehozott National Committee for a Free Europe nevű 
szervezet alapította 1949-ben az antikommunista propaganda céljaira. A főleg a Szovjetunióba sugárzó 
Szabadság Rádió két évvel később jött létre, majd a két szervezet 1976-ban egyesült. Az 
érintett kommunista kormányok gyakran küldtek hírszerzőket a két szervezetbe, több ilyen beépülés tartós sikerrel 
járt. A rádió adásait emellett igyekeztek elektronikusan zavarni, vételi lehetőségeit korlátozni. Budapesten a 
városcentrumban számottevő hatékonyságú volt a zavarás, az OTI-palotában, az 1931-ben átadott 18 emeletes 
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1956 októberében Varga Béla a forradalomnak nyújtandó segítséget szervezte, majd 
a menekültek megsegítését. Ezekben a napokban szervezték meg a menekültügyi 
bizottságot, amely segítette a magyarok befogadását a világ minden országába.  

1956 forradalmának és szabadságharcának leverése után a régi és az új emigráció 
együtt tudott dolgozni, és ez megint Varga Béla nagy érdeme. Őt választották az 
ötvenhatos emigráció által létrehívott új szervezett, a Magyar Bizottmány élére is. 
Erkölcsi tekintélye és realitásérzéke tette lehetővé, hogy közösen munkálkodjanak 
céljaik megvalósításán.  

1957-ben Strasbourgban megalakult a Magyar Forradalmi Tanács, amely egy év 
múlva beolvadt a Magyar Nemzeti Bizottmányba, illetve Magyar Bizottság néven 
átalakult. Ennek vezetője Varga Béla lett, a bizottság részint egyesítette a magyar 
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.  

1960-ban Varga Bélának az emigrációs években kifejtett tevékenységét és érdemeit 
Charles André Joseph Marie de Gaulle (Lille, 1890. november 22. – Colombey-les-
Deux-Églises, 1970. november 9.) francia tábornok, államférfi, az Ötödik Francia 
Köztársaság 1. elnöke a francia Becsületrenddel ismerte el. 

A magyar önkényuralmi rendszer a hatvanas években még a korábbiaknál is nagyobb 
figyelemmel kísérte Varga Béla emigráns tevékenységét, amelyet családja 
terrorizálásával is befolyásolni próbált. 

1983 februárjában, nyolcvanadik születésnapján az amerikai kongresszus mindkét 
háza a törvényhozási naplóban örökítette meg a demokráciáért és a szabadságért 
vívott küzdelemben szerzett érdemeit. 

A Magyar Nemzeti Bizottmány szerepét 1958. márciusában átvevő 16 tagú Magyar 
Bizottság elnökeke lett. 1960-tól a Magyar Bizottságot irányította. 

1979-ben állást foglalt a Szent Korona hazaszállítása mellett. 

1983. február 18-án a demokráciáért vívott érdemeit az USA mindkét háza 
törvényhozási naplójában örökítette meg. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
torony legfelső szintjén felületi jellegű, helyi zavaróállomás is működött. A műszaki jellegű rádióelhárítás 1964-ben 
szűnt meg. A Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió a kezdetektől 1972-ig költségvetési támogatást kapott az 
amerikai Központi Hírszerző Ügynökségtől (CIA). Az első években a CIA és az amerikai külügyminisztérium 
irányelveket dolgozott ki a rádió számára, a későbbiekben a rádió által képviselt politikai irányvonal a hivatalos 
szervek és a szerkesztőség tagjai közötti konzultáció során alakult ki. A Szabad Európa Rádió 1993 végéig üzemelt. 
27 évvel később, 2020 szeptemberében indult el újra a médium, de az új korszaknak megfelelően már nem 
rádióként, hanem online multimédiás szolgáltatásként (hírek, cikkek, audio podcastok és videós tartalmak) fog 
üzemelni Szabad Európa néven. 
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5.  Varga Béla plébános újra Magyarországon 

Az első szabad választás második fordulója után huszonnégy nappal, 1990. május 2-
án alakult meg az új, demokratikus Országgyűlés. Ekkor szűnt meg az utolsó 
pártállami parlament mandátuma, így ez a nap az 1989–1990-es rendszerváltoztatás 
szimbolikus, egyben tényleges határnapja, Magyarország új demokráciájának és 
alkotmányos rendjének kezdete. 

Ez volt az az Országgyűlés, amely első határozatával az 1956-os forradalom 
kitörésének, valamint a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának napját, október 
23-át állami ünneppé nyilvánította.  

A Himnusz eléneklése és Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című versének 
elszavalása után az első beszédet az ekkor 87 éves Varga Béla katolikus pap, az 
1945-ben összeülő Nemzetgyűlés kisgazdapárti elnöke mondta el.  

1990. május 2-án részt vett a szabadon választott Országgyűlés alakuló ülésén, már 
itthon mondott beszédet. A sorstól megkapta azt a kegyelmet - mely sok 
harcostársának nem jutott ki -, hogy 1990 tavaszán felszólalhatott a rendszerváltó 
országgyűlés megnyitó ülésén. A 44 esztendeig tartó emigrációjából hazatérte után 
még magas magyar és lengyel kitüntetéseket is kapott. 

 

Varga Béla, az 1945–47-es Nemzetgyűlés elnöke negyvenhárom év emigráció után ismét az 
Országházban49 (Fotó: MTI/Manek Attila) 

                                                           
49 Belpolitika - Az Országgyűlés alakuló ülése — Magyarország, Budapest, 1990. május 2. Varga Béla, a 

Nemzetgyűlés volt elnöke ünnepi beszédet mond az Országházban, a - 43 esztendő után ismét - többpárti 
parlament alakuló ülésén. MTI Fotó: Manek Attila. — Varga Béla (1903-1995) katolikus pap, kisgazda politikus, a 

Nemzetgyűlés elnöke (1946-1947), a második világháború utáni amerikai emigráns magyarság vezetője. 
Készítette: Manek Attila. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-911639 
Fájlnév: C_ABA19900502078.jpg. ICC: Nem található. Személyek: Varga Béla 

https://archivum.mtva.hu/photobank/?query=%22Manek%20Attila%22
https://archivum.mtva.hu/photobank?query=%22Varga%20B%C3%A9la%22
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Varga Béla az újkori magyar történelemben szinte az egyetlen magas állami-közjogi 
méltóságot betöltő politikus, aki az emigrációból visszatérhetett a szabadságot 
visszanyert hazájába. Ez a kegyelem korábban Rákóczinak és Kossuthnak, később 
Horthy Miklósnak, Nagy Ferencnek, Kéthly Annának sem adatott meg. A 87 éves 
katolikus pap – akit régi barátja, idehaza és az amerikai emigrációban is hűséges 
harcostársa, a novemberben 98 éves korában elhunyt Horváth János „a megbékélést 
óhajtó jóakarat inkarnációjának” nevezett – 1990. május 2-án közvetlenül az ideiglenes 
köztársasági elnök, Szűrös Mátyás megnyitó beszéde után kapott szót az új 
Országgyűlés alakuló ülésén. 

Az 1945–1947-es Nemzetgyűlés elnöke ekkor adta vissza tisztségét a szabadon 
választott, szuverén, legitim magyar parlamentnek. Így fogalmazott: „1947-ben, amikor 
hazámat elhagytam, az országra az elnyomatás éjjele borult. A Magyar Köztársaság 
elnöke ez évtől kezdve nem tudta többé államfői jogait szabadon gyakorolni. Így az 
1946. évi köztársaság létesítéséről szóló I. törvény 15. cikkelye értelmében mint a 
parlament elnökére ezen tisztség gyakorlása várt, az én kötelességemmé lett. Ez volt 
a magyar nemzeti alkotmány jogalapja és feladata, és a nemzet érdekében ennek 
szenteltem életem emigrációban töltött évtizedeit. A mai nappal ez a korszak lezárult. 
Az általam viselt tisztet visszaadom a magyar nép szuverenitása birtokosának, a 
magyar parlamentnek. Így érkeztem ide, így jutottam haza életem nyolcvannyolcadik 
évében, így érkezik a magyar nemzet az ország második évezredének küszöbére. 
Isten áldja meg Magyarországot, Isten áldja meg a parlamentet!” 

Igaz, 1990 májusában még itt voltak az „ideiglenesen” (majd’ fél évszázadig) 
hazánkban állomásozó szovjet csapatok, csak a következő év júniusában vonultak ki 
teljesen Magyarországról, de ahogy Kéri Kálmán ny. tábornok, az Országgyűlés 
korelnöke 1990-ben elmondott beszédében hangsúlyozta: „…bár itt vannak még 
szovjet csapatok, de én azt hiszem, hogy a megszállás ténye, mint olyan, nem áll 
fenn.” 

 

Fotó: RETÖRKI Archívum, Lakiteleki Rendszerváltó Archívum 

Több szempontból is kiemelten fontos volt ez a nap Magyarország történelmében, nem 
csak, mert a rendszerváltás egy kiemelt pillanatáról volt szó, hanem azért is, mert a 
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történelem szimbolikus és valós terében kapcsolódott a XX. század meghatározó 
eseményeihez. 

1990. május 2-a kétség kívül azon ritka pillantok egyike hazánk történelmében, amikor 
nemzeti egységünk kézzelfogható közelségbe került, és ezt az egységet az ekkor 
összeülő, szabadon megválasztott parlament képviselte, amely ekkor képes volt 
közösen, pártokon és politikai érdekcsoportokon átívelően olyan döntéseket hozni, 
amelyek segítettek a vérzivatarokkal és tragédiákkal teli XX. század lezárásában és 
méltó feldolgozásában. Lehet, hogy mindez csak néhány múló pillanat volt, de ezt a 
rövid időt is illő lenne megbecsülni. 

Az új Országgyűlés alakuló ülésén választotta meg tisztségviselőit: az elnököt, az 
alelnököket és a jegyzőket. Bár a házelnöki tisztségre való jelölési jog a legnagyobb 
képviselőcsoportot, vagyis az MDF-et illette meg, a közvetlenül az ülés előtt megkötött 
MDF–SZDSZ-megállapodás értemében SZDSZ-es képviselőt, Göncz Árpádot 
javasolták erre a tisztségre, aki megválasztásával ideiglenesen (három hónapig) a 
köztársasági elnök feladatait látta el. A házelnöki teendőket az első alelnökké 
választott MDF-es Szabad György vitte, aki Göncz államfővé választása után lett de 
jure is az Országgyűlés elnöke. 

Varga Béla 1991. július 2-án végleg hazatelepült, és megválasztották a Magyar 
Nemzeti Ellenállási Szövetség díszelnökének. Balatonbogláron telepedett le. 1991. 
augusztus 20-án megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét.  

  

Szekeres Imre (Szolnok, 1950. szeptember 9. –) magyar politikus köszönti 1994-ben 
Varga Béla katolikus papot, az 1946-os Nemzetgyűlés egykori elnökét és az 1990-es 
Országgyűlés képviselőjét. Varga Béla 1947-ben külföldre menekült a kommunista 
üldöztetés elől, és csak rendszerváltáskor térhetett haza. (fotó: MTI/Kovács Attila) 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/04/varga-b%C3%A9la-szekeres-mti-1024x700.jpg
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6.  Varga Béla emlékezete, hazai megemlékezések 

Varga Béla egyre rosszabbodó egészségi állapota miatt Budapestre a 

kormányrezidenciába költözött. 1995. október 13.-án, Budapesten érte a halál. 

Balatonbogláron az általa épített Szent Kereszt felmagasztalás-templom kriptájában 

alussza örök álmát. 

Balatonbogláron,1997 októberében bensőséges ünnepségen emlékeztek meg a 

francia menekülttábor megnyitásának 55. évfordulójáról, amelyen megjelent a francia 

nagykövet és a francia katonai attasé, s megkoszorúzták az öt évvel előbb felavatott 

hála-emléktáblát. 

2003. október 7-én, az Országház Felsőházi-termében az Ezerkilencszáznegyvenöt 

Alapítvány Varga Béla emlékére Magyar-Lengyel Emlékestet rendezett. Az Est 

keretében Varga Béla emlékét Rafal Wiśniewski, a Lengyel Köztársaság nagykövete 

és Horváth János országgyűlési képviselő úr, az Alapítvány elnöke méltatta. Varga 

Béla 1945. szeptember 8-i beszédét Sellei Zoltán olvasta fel. Az ünnepség során 

bemutatásra került a Varga Béláról készült, a Magyar történelmi Film Alapítvány és a 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott, Fehéri Tamás által 

rendezett portréfilm.  

2004. április 3.-án, szombaton a magyar és a lengyel himnusz közös éneklésével 

avatták fel Teleki Pál egykori magyar miniszterelnök szobrát Balatonbogláron. Az 

avatást a helyi Lengyel–Magyar Barátság Egyesület kezdeményezte, de egy kivétellel 

az önkormányzati képviselők is támogatták, hogy a tudós politikus emlékműve álljon a 

helyi templom kertjében. Kovács Miklós polgármester a képviselők elé terjesztette a 

szoborállítás ügyét. A helyi közgyűlés a március tizenötödikei, ünnepi ülésén döntött a 

szobor elfogadásáról. A balatonboglári parókia udvarán több mint hatvanéves 

császárfa áll. Törzsével ég felé fordított, kérges tenyeret formáz, segítő kezet. A fát 

Varga Béla, a község korábbi plébánosa ültette 1938-ban. Egy évvel ezután Teleki Pál 

miniszterelnök megbízta a fiatal papot olyan bizalmas politikai feladattal, amely 

rövidtávon kockázatot, a jövőre nézvést viszont nemzeti megbecsülést jelentett 

Magyarországnak. 

Az alkotást a Teleki Pál Emlékbizottság eredetileg a budai Várban, a Sándor-palotánál 

akarta felállítani, de Fővárosi Közgyűlés ehhez nem járult hozzá. A 2004. február 26-i 

közgyűlési vitában a szocialista és szabad demokrata képviselők azzal utasították el a 

szoborállítás gondolatát, hogy Teleki Pál miniszterelnökségéhez több zsidótörvény 

elfogadása kötődik. Ekkor döntöttek úgy az emlékbizottság, hogy itt a templom 

kertjében állítják fel az alkotást. 2004. április 3.-án a néhai miniszterelnök halálának 

63. évfordulóján ünnepélyes keretek között avattak fel. Gróf Teleki Pál néhai 

miniszterelnök karosszékben ülő alakját Rieger Tibor (Gyálliget, 1940. január 

10.) Kossuth-díjas  szobrászművész készítette. 

2004. október 14-én, a Külügyminisztérium szervezésében került sor a Budapest 

Főváros V. kerületi Garibaldi utca 3. sz. alatt, a Lengyel Menekülteket segítő, Henryk 

Sławik vezette Lengyel Polgári Bizottság tiszteletére felállított emléktábla avatására, 

majd azt követően – Vizi E. Szilveszter az MTA. Elnöke – a II. világháborús Lengyel 

Menekültek Magyarországra történő befogadásának 65. évfordulója alkalmából a 
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Magyar Tudományos Akadémia Roosevelt téri épületében az MTA. Ünnepélyes 

Ülésszakára került sor. Az Ülésszakon a kormányok részéről Mádl Ferenc, a Magyar 

Köztársaság elnöke, Vizi E. Szilveszter az MTA. Elnöke, és H. E. Longin Hieronim 

Pastusiak úr, a lengyel szenátus elnöke tartott megemlékezést.  

"Az utókor mulasztását pótoltuk ma azzal, hogy elhelyeztük az 1939-1944 között 

Budapesten működő Lengyel Menekülteket Védelmező Polgári Bizottság épületén az 

emléktáblát" - mondta a Magyar Tudományos Akadémián Mádl Ferenc. Az államfő 

beszédében arra utalt, hogy röviddel a Vizi E. Szilveszter akadémiai elnök által 

megnyitott konferencia előtt a lengyel szenátus elnökének társaságában emléktáblát 

avatott a közeli Garibaldi utcában.  

A másik avató, Longin Hieronim Pastusiak, a lengyel szenátus elnöke, hosszasan 

méltatta a magyarok érdemeit. 1939 őszén, amikor a náci Németország lerohanta 

Lengyelországot, majd miután a Szovjetunió is kiszakított belőle területeket, a Teleki 

Pál vezette magyar kormány befogadta a több tízezernyi lengyel menekültet. A magyar 

állam, az egyházak, a civil szervezetek és a magánemberek egyaránt sokat tettek 

azért, hogy a lengyelek ne üldözöttnek érezzék magukat. Ilyen fokú szolidaritást nem 

lehet parancsba adni, állapította meg a lengyel szenátus elnöke. A továbbiakban külön 

hangsúlyozta, hogy a magyar segítség nagyon sokat jelentett a humánus 

szempontokon túl is. Ismeretes, hogy a politikai és katonai ellenállás milyen nagy 

szerepet játszott Lengyelország második világháború utáni tekintélyének 

megalapozásában. Londonban lengyel emigráns kormány működött, lengyel katonák 

pedig számos fronton harcoltak. Nos, Magyarország katonák ezreinek tette lehetővé, 

hogy eljussanak azt a társaikhoz Norvégiától Észak-Afrikáig. A Lengyel Menekülteket 

Védelmező Polgári Bizottság pedig korántsem csupán segélyező szervezet volt. 

Összekötő kapocsként működött a varsói földalatti mozgalom és a lengyel emigráció 

között, egyszersmind a katonai toborzóiroda szerepét is ellátta. 

A lengyel szenátus elnöke kiemelte, hogy a bizottságot 1939-től 1944-ig, a Gestapo 

által történt letartóztatásáig, majd Mauthausenbe történt deportálásáig Henryk Sławik 

szocialista újságíró vezette, akinek a munkáját elsősorban idősebb Antall József 

segítette. Együttműködésük eredményei közé tartozott az is, hogy mintegy ötezer 

lengyel zsidó - közöttük sok gyermek - életét sikerült megmenteniük. Ebben a 

magyarok mellett segítségükre volt Angelo Rotta pápai nuncius is. 

Az akadémiai ünnepségen személyes megemlékezés is elhangzott, egy idős lengyel 

hölgy hibátlan magyarsággal idézte vissza az 1939-1944 közötti öt esztendőt. Ő akkor 

először Zamárdiban, majd Balatonbogláron volt a Lengyel Líceum tanulója. Különös 

meghatottsággal beszélt Varga Béla plébánosról, akkori kisgazda képviselőről, akinek 

emberségéről megannyi lengyel diáknak és szüleinek maradt felejthetetlen élménye. 

A száműzött lengyelek és utódaik sohasem felejtik a balatonboglári plébánián kitűzött 

lengyel lobogót.  

Az ünnepségen megjelent számos közvetve vagy közvetlenül érintett magyar 

személyiség is. Ott voltak a magyar történelmi egyházak képviselői. Ott volt idősebb 

Antall József lánya, ott a néhai miniszterelnök, Antall József felesége. Mellette Göncz 

Árpád ült, aki maga is részt vett a magyar antifasiszta ellenállási mozgalomban. 



34 
 

Henrik Sławik lengyel szövetségi ügyvivő volt, aki Budapesten élt. Tudjuk azt, hogy a 

lengyelek, a IX. hadosztályhoz tartoztak a Belügyminisztériumban, amelynek idősebb 

Antall József volt a vezetője. Antall kiválóan látta az akkori politikai helyzetet és nagy 

barátja volt a lengyeleknek. Azt kell mondanunk, hogy minden tekintélyét latba vetve 

védte az ide menekült lengyeleket. Éppen ezért Henrik Sławik rendkívül jó barátságba 

került idősebb Antall Józseffel, de nem csak ők ketten, hanem a két család is. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy baráti viszonyba kerültek. - Idősebb Antall József életét 

Henrik Sławik mentette meg. A Gestaspo, amikor Magyarországon elkezdte 

tevékenységét a bevonulás után, mindkettőjüket elfogták. Természetesen mind a 

ketten azt szerették volna, hogy minél több lengyel épségben megússza a második 

világháborút, és ketten segítették a lengyelek menekülését Nyugatra. Katonákét és 

civilekét egyaránt mentettek. Később mind a két embert vádolta ezzel a Gestapo, de 

Henrik Sławik letagadta, hogy ebben Antall Józsefnek bármilyen szerepe is lett volna 

és Antall Józsefet tulajdonképpen ez alapján mentették fel, illetve bocsátották haza. 

Sławikot pedig Mauthausenbe vitték, és ott megölték. Feleségét és tíz éves kislányát 

is Magyarországra hozatta Henrik Sławik. Ők életben maradtak. A Gestapo őket is 

kereste és Antallék segítségével az életük megmenekült. A kislány, akit Krisztinának 

hívnak, mind a mai napig él.  

2009. április 26-án, a Varga Béla plébános által építtetett templomban szentelte fel 

Várszegi Asztrik50 pannonhalmi főapát a balatonboglári katolikus templom új 

orgonáját, melyet a BKM Orgonaüzem Kft. készített Dr. Áment Ferenc Lukács (OSB) 

szerzetes, pedagógus, zenetudós és orgonaművész tervei alapján. Az új orgona 

kétmanuálos, 30 regiszteres, csúszkaláda rendszerben, mechanikus billentyű 

traktúrával, elektromos regiszter traktúrával épült. A regiszterekhez mintegy kétezer 

síp tartozik, melyek közül a legnagyobb 4,16 méter, a legkisebb 6 milliméter hosszú. 

A boglári „hangszerek királynője” több mint 50 millió forintba kerül, s ezért komoly 

segítséget jelentett, hogy a Balatoni fejlesztési Tanács 20, Balatonboglár 

Önkormányzata 9 millió forintot tett hozzá az egyházközségi 10 millióhoz. A 

fennmaradó összeget cégek, magánemberek adományaiból gyűjtik össze.  

2012. szeptember 11-én a Lengyel Gimnázium és Líceum történetét bemutató 

emlékszobát adtak át Balatonbogláron. Az eseményen részt vett Martonyi János 

külügyminiszter, aki azt hangsúlyozta, hogy a lengyel-magyar barátságra épül a két 

ország kapcsolatrendszere és az erősödő közép-európai együttműködés. "Ezt a tüzet, 

ezt a szikrát meg kell őrizni". 

Martonyi János a második világháború eseményeit felidézve elmondta: 1939 
szeptemberében több mint százezer lengyel menekült érkezett Magyarországra. 
Sokan segítettek nekik, köztük idősebb Antall József menekültügyi kormánybiztos és 
Varga Béla plébános, a balatonboglári lengyel iskola megszervezője és működtetője 
1944 tavaszáig, a német csapatok bevonulásáig. 

 

                                                           
50 Várszegi Imre Asztrik (Sopron, 1946. január 26. –) bencés szerzetes, püspök, pannonhalmi főapát (1991–

2018). 
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Fotó: Varga György, MTI 

Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete kivételes alkalomnak 
nevezte az emlékszoba átadását a Lengyel-Magyar Barátság Házában, 
Balatonboglárt pedig egy olyan helynek, amely "egy a világon talán egyedülálló 
jelenség szimbólumává vált, a két nemzetet, a lengyeleket és a magyarokat összekötő 
rendületlen, igaz, évszázados barátság jelképévé". 

Az egykori iskola épületében a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége 
kezdeményezésére, valamint a lengyel Veteránok és Meghurcoltak Ügyeinek Hivatala 
támogatásával megnyílt, korabeli dokumentumokat és a diákok relikviáit őrző 
kiállítóhellyel arról emlékeznek meg, hogy a második világháborúban - 1939 őszétől 
1944 tavaszáig - a balatonboglári líceumban tanulhattak menekült lengyel diákok, akik 
a mai napig őrzik az itt töltött hónapok, évek emlékét, és minden évben 
megemlékeznek arról, hogy Magyarország befogadta őket. 

Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős 
államtitkára történelemórák színhelyéül is ajánlva az emlékszobát, azt ígérte, hogy a 
jövőben sokkal nagyobb teret szentelnek a történelemtanításban az igazi értékek 
közvetítésének, az igazság megismerésének. 

Az államtitkár szerint "a szabadság iránti vágy, a közös ellenség elleni küzdelem és az 
Istenbe vetett hit, ha nem is egyforma mértékben, de mindig összekötötte ezt a két 
népet". Ennek az emlékszobának az átadása is figyelmeztet bennünket arra, hogy 
bármi történik körülöttünk ebben a világban, segítenünk kell egymásnak - tette hozzá 
Hoffmann Rózsa, rámutatva: ez történt itt 1939 és 1944 között az egykori lengyel 
líceumban is. 

Jan Ciechanowski, a lengyel Veteránok és Meghurcoltak Hivatalának megbízott 
vezetője azt mondta: nincs a világon olyan hely, ahol olyan szívesen fogadták volna a 
lengyel menekülteket, mint Magyarországon. 
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Roland Galharague, Franciaország budapesti nagykövete arra emlékeztetett, hogy 
Balatonboglár nemcsak lengyel menekülteknek, hanem 800 francia hadifogolynak is 
menedéket adott, és lehetőséget arra, hogy csatlakozzanak a francia ellenállási 
mozgalomhoz. 

Mészáros Miklós (Fidesz-KDNP), Balatonboglár polgármestere köszönetet mondott az 
emlékszoba kialakításában részt vevőknek, egyúttal különleges élményként számolt 
be arról, hogy az egykori lengyel iskola diákjai máig évente találkoznak 
Balatonbogláron. Jakó Gergely (Fidesz-KDNP), a Somogy megyei közgyűlés alelnöke 
azzal kapcsolódott az előbbiekhez, hogy ezt az összetartást több mint hét évtizeden 
keresztül a szeretet volt képes megtartani. 

Cséby Géza, a kiállítás rendezője szerint az emlékszobával olyan különleges tárlat jött 
létre, amely az egykori boglári lengyel diákok (a boglarczykok) által gyűjtött tárgyaknak 
és dokumentumoknak köszönhetően nagyfokú személyességgel mutatja be a 
balatonboglári lengyel iskola történetét. Reményét fejezte ki, hogy az emlékszoba 
idővel Lengyel Múzeummá bővül. 

Az emlékszoba átadásán részt vett több egykori boglári diák, mások levélben 
gratuláltak, illetve személyes tárgyi emlékeikkel gazdagították a kiállítás anyagát. 

Felicija Koss, az egykori boglári iskola tanulójaként a résztvevőkkel megosztotta volt 
igazgatójuk nekik szánt útravalóját, mely szerint soha ne felejtsék el, nagy hálával 
tartoznak azért, hogy itt tanulhattak, és adósok azokkal szemben, akik 
Lengyelországban maradtak, és nem tanulhattak. 

 

Fotó: Varga György, MTI 

Az emlékszoba átadása előtt a lengyel vendégek megkoszorúzták a balatonboglári 
lengyel iskola működtetéséről gondoskodó Varga Béla  (1903-1995) plébános sírját a 
katolikus templomnál.        Forrás: (MTI) 
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A balatonboglári Árpádházi Szent Erzsébet Emlékpark a város egyik meghatározó 
helyének, a Kápolna dombnak a tetején található. A terület az 1800-as években 
temetőként működött, majd a terület szerepét egyre inkább a dombon álló kápolnákhoz 
kapcsolódó kulturális jelleg határozta meg. A 2010-ben kezdődő tájrendezés során 
valósult meg az a koncepció, hogy egy parkosítást és átrendezést követően 
emlékparkká váljon. A terület ma már Balatonboglár egyik legkedveltebb kiránduló 
helyévé vált. A parkban egy Árpádkori templom alapja, több szobor és a pihenést 
szolgáló számtalan pad is található. A Vörös és a Kék kápolnák körül a közelmúltban 
kialakított Árpádházi Szent Erzsébet emlékpark egykori temetőjében szimbolikus 
sírhelyet kaptak a boglári díszpolgárok. Így többek között az 1946-ban a Nemzetgyűlés 
elnökévé választott, majd egy év múlva emigrációba kényszerült, a lengyel és a francia 
menekülteket oltalmazó Varga Béla plébános emlékpadjára telepedve is 
elmondhatunk egy imát, de Habsburg Ottó „műkő sírját” is felkereshetjük, vagy Török 
Sándor orvosét, aki ugyancsak elnyerte a díszpolgári címet. Szent és profán 
kapaszkodik egybe a dombon – a becses múltat és megmaradásunkat hirdetve. S 
köszönhető mindez az elszánt városvezetésnek, az egyházközségnek, amely a 
területet biztosította, s a boglári kötődésű, rendkívül kreatív kertépítész-tervezőnek, 
Dömötör Tamásnak és csapatának, valamint egy EU-s projektnek. Így szépülhetett 
meg a Temetődomb, s lett 2012-ben legújabb büszkesége Balatonboglárnak – a 
felújított Xantus János Gömbkilátóval együtt. 

Varga Béla plébános, az egykori börcsi parasztfiú a magyar katolikus egyház azon 
kiemelkedő jelentőségű személyiségei közé tartozott, akik Isten és a keresztény 
értékek szolgálatát egynek tekintették a haza és a magyar nép szolgálatával. Itthon a 
független, demokratikus és emberséges Magyarországért küzdött, majd a kényszerű 
emigrációban egyaránt, akkor is, amikor önmagán kívül másra nem számíthatott.  

A legnagyobb megpróbáltatások idején volt az üldözöttek segítője: veszélyt nem 
ismerve kockáztatta életét a bajbajutottakért, a szegényekért és az elesettekért.51 A 
magyar történelemben örökké fáklya és a megbékélést óhajtó jóakarat inkarnációja 
marad Varga Béla. 

A lengyelek fél évszázad után sem felejtették el, és szinte apostoluknak tekintik az 
egykori balatonboglári plébánost. Akinek életművé kovácsolódott élete ma is 
iránytűként jelzi a humánumra alapozott demokrácia felé vezető utat a jövő 
nemzedékei előtt.  

  

                                                           

51 Haas György: Száz éve született Varga Béla 

 

http://www.magyarszemle.hu/szerzo/haas_gyorgy
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7. Varga Béla elismerései 

 Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata (1946)  

 Varga Béla emigrációs éveiben De Gaulle tábornoktól megkapta Francia 
Köztársaság Becsületrendjének tiszti keresztjét (1960)  

 1983 februárjában, 80. születésnapján az amerikai kongresszus a 
törvényhozási naplóban örökítette meg a demokráciáért és a szabadságért 
vívott küzdelemben szerzett érdemeit.  

 A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (1991) 

 Magyar Örökség díj (1999) /posztumusz/ 

8.  Emlékezete 

 Varga Béla emléktáblája Veszprémben.  

2013. február 17-én a veszprémi Szent Mihály Bazilikában megszentelték Varga Béla 
atya, legendás balatonboglári plébános, magyar és lengyel nyelvű emléktábláját. Az 
emléktáblát a veszprémi érsek áldotta meg. Emlékét nem véletlenül őrzi lengyel és 
magyar nyelvű tábla a veszprémi szeminárium falán. Márfi Gyula veszprémi érsek 
nyilatkozata szerint: „Bújtatott a nácizmus elől menekülő lengyeleket, de franciákat, 
szlovákokat, zsidókat és más nemzetiségűeket is. Balatonbogláron középiskolát 
gimnáziumot szervezett a lengyel menekültek gyerekei számára, úgyhogy azt kell 
mondanom, hogy a lengyelek jobban tisztelik őt majdnem, mint mi magyarok”. 

“Szeretni kell egymást az embereknek. nemcsak testvérek 
vagyunk, hanem nehéz sorsot átélt nemzet is. Ha mi nem 
szeretjük egymást, ha mi veszekszünk, hogyan várhatjuk 
el, hogy a világ szeressen bennünket? 

Msgr. Varga Béla 

A Veszprémi Érsekség a veszprémi KÉSZ csoportjával február 17-én a volt 
nagyszeminárium épületén52 Varga Béla emlékére állított magyar-lengyel feliratú 
emléktáblákat.  

 

  

                                                           
52 A veszprémi nagyszeminárium épülete a veszprémi történelmi városrészben a Szent Mihály Székesegyház 

mellett helyezkedik el, a vár legészakibb épülete. Funkcióját tekintve eredetileg papnevelő intézetként működött, 
majd 1952-ben állami tulajdonba került. 
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 Varga Béla plébános, politikus emlékműve Balatonboglár, Szent Erzsébet park  
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 Varga Béla mellszobra szülőfalujában, Börcsön.  

 

Börcs község 2004 óta ápol testvérvárosi kapcsolatot a lengyelországi Masłówval. 
Varga Béla plébános, Börcs szülöttének mellszobrát a testvértelepülés adományozta. 
Ezt két nyelven is olvashatjuk a szobor posztamensén. Börcs, Rábcasor utca 1. A 
templom mellett, a játszótér előtt. 2006. szeptember 16.-án állították fel. 

  

https://www.kozterkep.hu/helyek/megtekintes/4474/borcs
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 Varga Béla – Szőllősi Ferenc kettős portrédombormű 

 

Varga Béla pápai prelátus, apostoli protonotárius, a Nemzetgyűlés egykori elnöke, 
Balatonboglár díszpolgára 1903. február 18-án született Börcsön, 1995. októberében 
halt meg Budapesten. Szőllősi Ferenc (1921. február 6. Tapolca - 2005. március 3. 
Balatonboglár) plébános, cserkészvezető. 1944-ben a teológiát Veszprémben 
végezte. Itt szentelték pappá. 1966-tól Balatonboglár plébánosa, 1990-től a 622. sz. 
Gaál Gaszton cserkészcsapat alapító parancsnoka. Az újrakezdés után évenként 
nagytábort rendezett cserkészei részére. 2004 tavaszán először kiállt a Budapestről 
kitiltott Teleki Pál gróf szobrának balatonboglári elhelyezése ügyében, melyet pár nap 
alatt elhelyezett és fölavatott. Az emléktábla helye: Balatonboglár, Templom utca 1-7. 
Felállítás: 2011. március 15.  

  

https://www.kozterkep.hu/helyek/megtekintes/50/balatonboglar
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9.  Könyvek Varga Béláról 

Kapronczay Károly: A Nemzetgyűlés elnöke volt 
(Varga Béla vallomásai életútjáról) – 2008 

 

Kiadó: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó 

Oldalak száma: 125 

Kötés: papír / puha kötés 

Súly: 200 gr 

ISBN: 0619000340797 

Kiadás éve: 2008 

Árukód: SL#2103391798 

 

Kilencvenhárom éves korában, 1995-ben Budapesten hunyt el Varga Béla, a Magyar 
Nemzetgyűlés egykori elnöke, pápai prelátus, címzetes nagyprépost, kanonok. A 
politikus-pap kilenc évtizedes életútja a magyar történelem sorsfordulókkal és 
megpróbáltatásokkal terhes, nehéz korszakait ívelte át, ő maga nagy események 
közeli tanúja, gyakran tevőleges részese volt. A kényszerű emigráció után az idős 
politikus 1991-ben végleg hazatért. Ekkor ragadta meg az alkalmat Kapronczay 
Károly53 történész, szerkesztő, hogy a már beteg emberrel többórás beszélgetéseket 
folytasson. Az összegyűjtött anyag betekintést nyújt a huszadik századi magyar 
történelmi kavargás rejtett vagy kevésbé rejtett mozzanataiba, felidézi egy sajátos 
életút állomásait, és megismertet egy olyan egyéniséggel, akit emberi tisztasága és 
rendkívüli jellembeli szilárdsága mindenkori tiszteletre érdemesít. 

                                                           
53 Kapronczay Károly (Budapest, 1941. február 28.–) történész, levéltáros, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora. 1959-ben érettségizett a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban, majd az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem–könyvtár szakos diplomát 1968-ban. 1988-tól 
a Magyar Tudományos Akadémia Magyar–Lengyel Történészbizottságának tagja és titkára. 1990 és 1994 között a 
Belügyminisztérium miniszteri főtanácsadója. 1969-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 
munkatársa, 2000-től főigazgatója, 2008-tól címzetes főigazgatója. 2008-tól a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakterülete a 
magyarországi orvostörténet és közegészségügy, valamint a magyar–lengyel kapcsolatok története. Munkásságát 
a Lengyel Köztársaság 1999-ben a Lengyel Érdemrend lovagkeresztjével ismerte el. Legutóbbi munkája A magyar-
lengyel orvosi és közegészségügyi kapcsolatok múltjából címmel 2013-ban jelent meg. 1999 óta a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja, utóbb elnöke. 
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Haas György - A szeretet apostola volt - Varga Béla 
élete (2009) 

 

Kiadó: Kairosz Kiadó 

Oldalak száma: 185 

Kötés: papír / puha kötés 

Súly: 230 gr 

ISBN: 978-963-662-297-8 

Kiadás éve: 2009 

Borítóterv: Gregor László 

 

 

Varga Bélát, a legendás hírű balatonboglári plébánost nem fűtötte olyan becsvágy, 
hogy életének tanulságaival gazdagabbá tegye a magyar memoárirodalmat. Pedig lett 
volna mit írnia, hisz olyan században élt, mikor a diktatúrák áporodott levegőjében 

aléltan hevert az egész emberiség. — Varga Béla, a legendás hírű balatonboglári 

plébános, a nemzetgyűlés volt elnöke, a Független Kisgazdapárt volt alelnöke azon 
kevesek közé tartozott, aki egész életét hazája függetlensége, nemzetének 
felemelkedése érdekében áldozta fel. Nem fűtötték olyan becsvágyak, hogy az ő 
gazdag életének tanulságaival, a magyar memoárirodalmat gazdagabbá tegye. Pedig 
lett volna mit papírra vetnie, hiszen olyan században élt, amelynek áporodott, 
diktatúrákkal telített levegőjében aléltan hevert az egész emberiség. 
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10. Dokumentumfilm Varga Béláról 

Századfordító magyarok / Varga Béla 

Az aktuális rész ismertetője: Varga Béla, a Magyar Nemzetgyűlés volt elnöke, 45 évi 
kényszerű távollét után, 1991 nyarán lépett ismét szülőföldjére. A fiatal köztársaság 
akkori elnöke, Göncz Árpád a Ferihegyi repülőtéren fogadta, ezzel is kifejezve a 
magyar nép tiszteletét a volt politikus előtt. Varga Béla nem írt visszaemlékezést, nem 
vezetett naplót. A Magyar Televízió által rögzített terjedelmes beszélgetés maradt az 
egyetlen forrás, amelyből megismerhetjük ennek a rendkívüli embernek az 
élettörténetét, amelynek fordulópontjai egybeestek a Magyarország XX. századi 
történelmével. Varga Béla most lenne 100 esztendős. A róla készített több mint 60 
perces összeállítás egy hosszabb sorozat szerkesztett, rövidített változata. 

Alkotók 

Rendező: 

Oszkai Rita 

Szakály István 

Balogh Zsolt 

Mester László 

Ocsenás Tamás 

Horváth Tünde 

Operatőr: 

Váradi Gábor 

Gulyás Buda 

Sasvári Lajos 

Műsorvezető: 

Szendi Edit 

Mester László 

 

Forrás: 

https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/varga-bela-varga-bela/szazadfordito-magyarok-szazadfordito-

magyarok/episode-74236?section=tv&title=szazadfordito-magyarok-szazadfordito-

magyarok&seriesTitle=varga-bela&id=episode-74236 

 

 

 

  

https://port.hu/adatlap/szemely/oszkai-rita/person-252354
https://port.hu/adatlap/szemely/szakaly-istvan/person-9853
https://port.hu/adatlap/szemely/balogh-zsolt/person-170
https://port.hu/adatlap/szemely/mester-laszlo/person-470479
https://port.hu/adatlap/szemely/ocsenas-tamas/person-152473
https://port.hu/adatlap/szemely/horvath-tunde/person-12824
https://port.hu/adatlap/szemely/varadi-gabor/person-295408
https://port.hu/adatlap/szemely/gulyas-buda/person-134375
https://port.hu/adatlap/szemely/sasvari-lajos/person-142220
https://port.hu/adatlap/szemely/szendi-edit/person-121157
https://port.hu/adatlap/szemely/mester-laszlo/person-470479
https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/varga-bela-varga-bela/szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok/episode-74236?section=tv&title=szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok&seriesTitle=varga-bela&id=episode-74236
https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/varga-bela-varga-bela/szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok/episode-74236?section=tv&title=szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok&seriesTitle=varga-bela&id=episode-74236
https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/varga-bela-varga-bela/szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok/episode-74236?section=tv&title=szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok&seriesTitle=varga-bela&id=episode-74236
https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/varga-bela-varga-bela/szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok/episode-74236?section=tv&title=szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok&seriesTitle=varga-bela&id=episode-74236
https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/varga-bela-varga-bela/szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok/episode-74236?section=tv&title=szazadfordito-magyarok-szazadfordito-magyarok&seriesTitle=varga-bela&id=episode-74236
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11. Forrás 
 

A HÍR TV BELFÖLDI HÍREI: Emléktáblát kapott: sokan az életüket köszönhetik neki, DA. —
2013. február 17., vasárnap 20:29, frissítve: hétfő 08:48 
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/emlektablat-kapott-sokan-az-eletuket-koszonhetik-neki-1139494 

A Lengyel Gimnázium és Líceum történetét bemutató emlékszobát adtak át Balatonbogláron. 
2012. szeptember 12. 8:50 https://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-
lengyel-gimnazium-es-liceum-tortenetet-bemutato-emlekszobat-adtak-at-balatonboglaron 

A menekültek segítése a német megszállás előtt https://www.wallenberg.hu/hu/raoul-
wallenberg/kiadvanyok/40-a-menekueltek-segitese-a-nemet-megszallas-eltt.html 

Balatonboglár — Forrás: Somogy Megye Kézikönyve 1998., szerző: Izményi Éva, Vásárhelyi 

Tibor) — Honlap: balatonboglar.hu/  

Balatonboglár ékkövei. 2014-10-06 Szerző: Lőrincz Sándor https://ujember.hu/balatonboglar-
ekkovei/ 

Balatonboglár http://www.balatonboglar.hu/varosunk/toertenete 

Cséby Géza Boglarczykok Lengyel középiskola Balatonbogláron a második világháború alatt 
(Megjelent: Múlt-Kor 2011/ nyár 76-81) https://adoc.pub/boglarczykok-lengyel-kzepiskola-
balatonboglaron-a-masodik-vi.html  

Faggyas Sándor: Az új demokrácia születésnapja; 2020. MÁJUS 2. SZOMBAT. 4:21 
https://www.magyarhirlap.hu/30-eve-szabadon/20200502-az-uj-demokracia-szuletesnapja 

Haas György: A legendás plébános / 2003.02.14., péntek 07:54 / http://valasz.hu/kultura/a-
legendas-plebanos-6603 

Haas György: Száz éve született Varga Béla 
http://www.magyarszemle.hu/cikk/szaz_eve_szuletett_varga_bela 

Haraszti Gyula: Boglár fejet hajt Teleki előtt — 2004. ÁPRILIS  1.  CSÜTÖRTÖK  22:00 

https://magyarnemzet.hu/archivum/archivum-magyarnemzet/boglar-fejet-hajt-teleki-elott-5283842/ 

Horváth János: Varga Béla emlékezete / 2003.10.17., péntek 08:18 / http://heti-
valasz.hu/itthon/varga-bela-emlekezete-8336 

Jónás Károly-Villám Judit: A magyar Országgyűlés elnökei 1848-2002. 333-338. oldal. 
Argumentum Kiadó, 2002. 

Kapronczay Károly: Varga Béla és a lengyel menekültek; Valóság • 2019. június 
http://epa.niif.hu/02900/02924/00077/pdf/EPA02924_valosag_2019_06_089-094.pdf 

Katolikus plébánia http://www.8630.hu/index.php/boglarmaszka/17-katolikus-plebania.html 

Katolikus templom — Balatonboglár, Templom út 1. 
https://balatonihajozas.hu/balatoni_latnivalok/balatonboglar/katolikus-templom 

Lengyel emléknapok balatonboglári kitekintéssel Keszthelyen. 2019-10-17 
http://balatonifutar.info/?p=9986 

Napló — Dr. Paczolay Gyula ny. egyetemi docens, Veszprém 
https://www.veol.hu/olvaso/legendas-plebanos-volt-1520895/ 

ORGONA-MARATON BALATONBOGLÁRON https://szabadfold.hu/kultura/orgona-maraton-

balatonboglaron-215106/ 

TADEUSZ OLSZANSKI A magyar kapcsolat (Keserű Gizella fordítása) http://tiszataj.bibl.u-
szeged.hu/14147/1/tiszataj_1989_009_071-074.pdf 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei
https://hirtv.hu/szerzo/ujsagiro/da-19544
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/emlektablat-kapott-sokan-az-eletuket-koszonhetik-neki-1139494
https://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-lengyel-gimnazium-es-liceum-tortenetet-bemutato-emlekszobat-adtak-at-balatonboglaron
https://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-lengyel-gimnazium-es-liceum-tortenetet-bemutato-emlekszobat-adtak-at-balatonboglaron
https://www.wallenberg.hu/hu/raoul-wallenberg/kiadvanyok/40-a-menekueltek-segitese-a-nemet-megszallas-eltt.html
https://www.wallenberg.hu/hu/raoul-wallenberg/kiadvanyok/40-a-menekueltek-segitese-a-nemet-megszallas-eltt.html
https://www.wallenberg.hu/hu/raoul-wallenberg/kiadvanyok/40-a-menekueltek-segitese-a-nemet-megszallas-eltt.html
http://balatonboglar.hu/
https://ujember.hu/balatonboglar-ekkovei/
https://ujember.hu/author/lorinczsandor/
https://ujember.hu/balatonboglar-ekkovei/
https://ujember.hu/balatonboglar-ekkovei/
http://www.balatonboglar.hu/varosunk/toertenete
https://adoc.pub/boglarczykok-lengyel-kzepiskola-balatonboglaron-a-masodik-vi.html
https://adoc.pub/boglarczykok-lengyel-kzepiskola-balatonboglaron-a-masodik-vi.html
https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/faggyas-sandor
https://www.magyarhirlap.hu/30-eve-szabadon/20200502-az-uj-demokracia-szuletesnapja
http://valasz.hu/szerzo/ujsagiro/haas-gyorgy-221
http://valasz.hu/kultura/a-legendas-plebanos-6603
http://valasz.hu/kultura/a-legendas-plebanos-6603
http://www.magyarszemle.hu/szerzo/haas_gyorgy
http://www.magyarszemle.hu/cikk/szaz_eve_szuletett_varga_bela
https://magyarnemzet.hu/archivum/archivum-magyarnemzet/boglar-fejet-hajt-teleki-elott-5283842/
http://heti-valasz.hu/szerzo/ujsagiro/horvath-janos-128
http://heti-valasz.hu/itthon/varga-bela-emlekezete-8336
http://heti-valasz.hu/itthon/varga-bela-emlekezete-8336
http://epa.niif.hu/02900/02924/00077/pdf/EPA02924_valosag_2019_06_089-094.pdf
http://www.8630.hu/index.php/boglarmaszka/17-katolikus-plebania.html
https://balatonihajozas.hu/balatoni_latnivalok/balatonboglar/katolikus-templom
http://balatonifutar.info/?p=9986
https://www.veol.hu/olvaso/legendas-plebanos-volt-1520895/
https://szabadfold.hu/kultura/orgona-maraton-balatonboglaron-215106/
https://szabadfold.hu/kultura/orgona-maraton-balatonboglaron-215106/
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/14147/1/tiszataj_1989_009_071-074.pdf
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/14147/1/tiszataj_1989_009_071-074.pdf


46 
 

Túracélpontok a Balatonon —Balatonboglár — 69. Hajó Magazin, 2001. április 

Varga Béla (Múlt-kor/MTI-Panoráma - Tóth Ágnes, Sajtóadatbank); 2005. október 13. 11:30 
https://m.mult-kor.hu/cikk.php?id=11144 

Varga Béla http://lexikon.katolikus.hu/V/Varga.html  

Varga Béla https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_B%C3%A9la_(politikus)  

Varga Béla (1903-1995) http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/vargab.htm  

LENGYEL MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/kortanc_soro
zat/magyarorszagi_lengyelek/pages/010_lengyel_menekultek.htm  

Nyári Gábor / retorki.hu — Amikor sorsunkat a saját kezünkbe vettük 
https://gondola.hu/cikkek/116317-Amikor_sorsunkat_a_sajat_kezunkbe_vettuk.html 

Barátok a bajban. Lengyel menekültek magyar földön 1939–1945. Válogatta és az utószót 
írta Jerzy Robert Nowak és Tadeusz Olszański, 1985). Európa, Budapest. 

Budzinski, Francisek (1989): Lengyel gimnázium és lyceum Balatonzamárdiban és 
Balatonbogláron. Boglárlellei Városi Tanács V.B. Balatonboglár. 

Kapronczay Károly (2009): Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1945. Mundus, 
Budapest. 2009. 

Kapronczay Károly (1991): Akkor nem volt Lengyelország. Budapesti Ismeretterjesztő 
Társulat, Budapest. 

Kapronczay Károly (1995): Lengyel katonák magyar földön. 1939–1945. Zrínyi K. Budapest. 

KAPRONCZAY KÁROLY: LENGYEL OKTATÁSÜGY BALATONBOGLÁRON (1939–1944) 
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/lengyel-oktatasugy-balatonboglaron 

Megszületett Varga Béla, a Nemzetgyűlés volt elnöke. 2012.02.18 
https://kultura.hu/megszuletett-varga-bela-130122/ 

  

https://m.mult-kor.hu/cikk.php?id=11144
http://lexikon.katolikus.hu/V/Varga.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_B%C3%A9la_(politikus)
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/vargab.htm
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/kortanc_sorozat/magyarorszagi_lengyelek/pages/010_lengyel_menekultek.htm
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/kortanc_sorozat/magyarorszagi_lengyelek/pages/010_lengyel_menekultek.htm
https://gondola.hu/cikkek/116317-Amikor_sorsunkat_a_sajat_kezunkbe_vettuk.html
https://folyoiratok.oh.gov.hu/szerzok/kapronczay-karoly
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/lengyel-oktatasugy-balatonboglaron
https://kultura.hu/megszuletett-varga-bela-130122/
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LENGYEL EMLÉKSZOBA BALATONBOGLÁRON  

(Fotó: Buskó András, 2012) 
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