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Menenekülés Varga Bélával

Ax, 1939. swptembei német-smviet lerohanás után a lenqyel katonák és civilefr, mene-

külni kénqsurülteh_ Íqq kerültek, minte4y másfélszáznren, Maggararszágra is. P,z egy-

koi meneküItek visszaemlékaéseit hamarosan rnagqar nyelven is kötetté szerhesztik és ki-
adjáh. Tadeusz Celt (valódi nevén Tadeusz ChciukJ, a híres összekötő íutár és eítőerntJís is

szerepel a szenóft frözöű- A2 alábbiakban az ő írásából közlíink eq1 részletet-

A magyar-horvát határo.l Yarga Bé-
]a {a legendás ba]atonbogláti plé,
bános, I94ó-47-ben a Nemzetgyű-
lés elnöke - a szerk.) az idegesség
legkisebb jelét sem mutatva, a leg-
nagyobb nyugalommal intézte az
útlevél- és vámügyeket. Amikor a
határőrökkel beszélt és átnyú jtotta
útleveleinket, én a há]ókocsi-fülke
felső ágyán feküdtem, s azon izgul-
tam, nehogy meghallják, milyen
hangosan ver a szívem, Horvátor-
szág ebben az időben fasiszta, és a
németek által teljes egészében el,
lenőrzött ország volt, Zágrábban
megszakadt az idill, A pályaudva-
ron már várt ránk egy emberúnk,
horvát egyenruhában, Ő értesítet-
te magyarorczági barátainkat, hogy
az utazás első részében szerencsé-
vel jártunk. Számunkra azonban
rossz hírei voltak. Le ke]lett száll-
nunk a vonalró|, és egy szállodába
jelentkeztünk be, Az utazást úgy
teívezték, hogy ne érintkezzünk né-
met szolgálatokkal- Így hát Zágíáb-
ból Olaszországon keresztül kellett
utaznunk Sváicba, Kiderült azon-
ban, hogy ezen az útvonaion a ju,
gosz|áv partizánok a levegőbe rö-
pítettek egy hidat, s ió néhány nap
eltelik, míg úira megindulhat rajta
a közlekedés, Maradt még egy le-
hetőség: LjublIanán, a Harmadik
Birodalom területén keresztül, De
ehhez német tranzit-vízum beszer,
zésére lett volna szükség, Meniünk
vissza Budapestre, vagy vállal|uk a
legnagyobb kockázatot? Én hatá-
rozolLan S minden áron Londonba
akartam iulni, Es ekkor Varga Béla
döntött: belépünk az oroszlán bar,
langiába.,,Kedves barátom, megp róbál-

iuk azt, ami lehetetlennek látszik- Nómet-

országon meqqünk heresztüI|"

Elmentünk mindketten a német
követségíe, és átutazó vízumot
kértünk, Legelőször a német kon-

Zul hallgatott ki bennünket, majd
átjíányítottak a Gestapóra, ott
másodszor is kihallgattak, de már
sokkal részletesebben, Varga Béla
hosszan magyarázta a németek-
nek, hogy nagyon gyorsan Svájcba
kelI jutnunk me,t rám operjció
vár, a hangszálaimat műtik, Ma-

és megmentett. Végre hívattak a
német követségle, s megkértek,
hagyjuk ott útleveleinket, hogy be-
üthessék a vízumokal, A |egidegle-
szítőbb órák következtek. Mi lesz,
ha rájönnek, hogy az én út]evelem-
ben kicseré]ték a fényképet? Ha
meg már nyomon vannak és tud-
ják, ki vagyok, hogyan viselkedjek?
Amikor végre visszakaptuk okmá-
nyainkat a vízumokkal, a bepecsé-
telt hatalmas horogkeresztes sas-
sal, nem hittünk a szemünknek. De
ott állt fehéren, feketén: érvényes

Fotó l939-ből: Kárpátalia vlsszafoglalásakor a két orság katonát találkoznak
a lengyel-magyar határon

gyar képviselői igazolványával ha-
donászott, és tettette, mennyire fel
van háborodva a hídrobbantó par-
tizánok miatt,

Két napig vártunk a válaszra,
Nekem ez a két nap két évszázad-
nak tetszett, Tűkön ü]tem, és két-
ségbe voltam esve, hogy nincs
fegyverem, mert akkor egyedül
próbálnám átverekedni magam,
Varga Béla imádkozott és naponta
misét celebrált a zágrábi székes-
egyházban, Én meg ministráltam
neki. Buzgón imádkoztunk Szűz
Máriához, Lengye]oíszág éS Ma-
gyarország patrónájához, A temp-
lomban is átéltem egy váratlan pil-
lanatot, amikor felajánlották, hogy
misézzek én is, Béla atya oda|ött

a Harmadik Biíodalomhoz tartozó
szlovénián keresztül történő átuta-
zásra. November 20-án este azon-
nal vonatra ültünk, és szlovén te-
rületen keresztül eliutottunk olasz-
országba. Később Trieszten, Velen,
cén, Padován és Veronán át egyre
közelebb lutottunk Sváichoz, Milá-
nóban, ahoI a csatlakozásra vár-
tunk, hatalmas bombatámadást
éltünk át, de végül ezt is magunk
mögött tudtuk, Másnap, amikor a
Vonal álment végre az o|asz-svájcl
határon, térdre rogytunk, és imád-
kozni kezdtünk együtt. Később Var,
ga Béla alt mondfa, .Eddig a pertig
én üqqeltem rrid, woslanlől [oqva le vi-
ggázol énrám" .
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