
…hogy véget érjen
a sötétség
Sztehlo Gábor evangélikus lelkészről

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész 1944/45-ben, a nyilas uralom és
Budapest ostromának idején 1600 zsidó gyermek és 400 felnőtt éle-
tét mentette meg a gyermekotthonaiban nyújtott menedékkel.

„Miért?” — ez a kérdés járt bennem, amikor bő egy évtizede neki-
kezdtem a Sztehlo-kutatásnak. Miért teszi kockára valaki a saját, a ké-
sőbbiekben felsége és gyermekei életét, hogy idegen embereket ment-
sen meg? Miért szegül szembe a törvénnyel és hatalommal egy
lelkész, aki nyugodtan ülhetne otthon a parókiáján, hiszen nem von-
hatná felelősségre senki. Valóban senki, csak az ítélő Isten és a lelki is-
meret. Az „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mintsem az em-
bereknek” (ApCsel 5,29) parancsát megtartani még konszolidált
történelmi és társadalmi viszonyok között sem mindig egyszerű, dik-
tatúrák idején pedig egyenesen öngyilkosságszámba mehet hallgatni
a lelkiismeret szavára, ellenszegülni a hatalom parancsának. De vajon
mi a hívő ember felelőssége akkor, amikor a dehumanizálás minden-
napos rutinná válik, mert a törvények kilépnek az utcára, belépnek az
életünkbe, bebújnak a takaróink, de még a bőrünk alá is. Mit kell ten-
nie egy keresztény embernek, amikor lábbal tapossák a lelkiismeret sza-
badságát és a lelkiismereti szabadságot, amikor az állam és rendje nem
védi állampolgárait, hanem életükre és szabadságukra tör?

A válasz visszatekintve egyszerűnek látszik. Ma már tudjuk, kik vol-
tak a jók és kik a rosszak, kiknek az oldalára kellett (volna) állni. Ám
saját korunkban már nem olyan egyszerű mindezt megítélni. A két vi-
lágháború közötti ideológiák kereszttüzében kevesen voltak képesek
megtartani a józan ítélőképességüket, mögé látni az eseményeknek
vagy csupán a jeleknek, felfedezni a tendenciákat, felmérni a lehetséges
követ kezményeket nemzeti, politikai szinten, vagy akár csak a saját
életükre vonat kozóan. A hétköznapi ember saját problémái között él,
a kenyér gondok elterelik a figyelmét azokról az eseményekről, ame-
lyek később egy egész nemzet vagy generáció sorsát meghatározzák.
Könnyebb sodródni az eseményekkel, mint megállni egy pillanatra
és gondolkodni. Így volt ezzel a kezdetekben Sztehlo Gábor is.

„Az egész háború nem az én háborúm volt… csak annyiban érde-
kelt, hogy munkámat előbbre viszi vagy akadályozza. …már öt éve ve-
zettem paraszt népfőiskolát, két éve országos irányítója voltam az egy-
házi megmozdulásoknak… falukutató fiatalok és vezetőik társaságait
ismertem, közöttük voltam, mégis politikailag éretlen és igen naiv lé-
lek voltam. Azt hiszem, így volt a magyar intelligenciának egy nagy
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része ebben az időben, és ez sok tragédiának volt oka is. …a velem egy-
korú lelkészek szinte éppen úgy fogadták Budapest megszállásának
a hírét: vajjon fogjuk-e munkánkat tovább ugyanúgy folytatni tudni?
Mindent ebből a szűklátókörből bíráltunk el. …vétkes tájékozatlanság,
önző, magát kereső, befelé élő, a maga üdvösségéért élő élet. Az egy-
ház pozícióharcának jellemző tünete.

Ma már talán sokan zokon vennék ezt a megállapítást és sokan til-
takoznának ellene… és mindegyik felmutatná, hogy milyen tájéko-
zott volt és hol volt ellenálló. Én két kollegámról tudok csupán… 1944.
március 19-ike előttről, akik ismerték a helyzetet, nagyon világosan
és tudatosan cselekedtek is… Nem szerettem a háborút, soha nem vol-
tam katona, soha nem kellett bevonulnom, soha nem tudtam meg-
hallgatni a jelszavakat, és nem tudtam azokat elfogadni sem és nem
tudtam helyeselni a nácik cselekedeteit. Ennyi volt talán minden… Csak
amikor a munkám során szembekerültem életükkel és rombolásaik-
kal, akkor kezdtem el lázadni és akkor kezdtem el ellenük dolgozni.”1

A német megszállás után Sztehlo sem végezhette munkáját, hiszen
a népfőiskolákat megszüntették, így Raffay püspök kórházlelkésszé ne-
vezte ki. Hetente kétszer kellett a Rókus kórház öngyil kososztályán
lelkigondozást végeznie, illetve a vasárnapi istentiszteleteket meg-
tartania. Az osztályon ekkor már szinte csak zsidók feküdtek.

„…egyik ágytól a másikig kellett mennem. Mind öngyilkos. A 90%
sárga csillagot viselő. A napi szolgálat végére már alig bírtam ma gam,
úgy ki voltam fáradva… Nem mondhatnám, hogy hitet találtam vol-
na közöttük. Hitet, amivel letették életüket Isten kezébe. Nem. Inkább
valami fanatikus vakbizalom volt sokakban, hogy meg akarnak és meg
fognak menekülni. Sokban pedig hihetetlen gyűlölet élt. Ott volt kö-
zöttünk [az istentiszteleten], beszélt velem, mégis izzott a gyűlölettől.
Emberileg teljesen érthető volt ez, és magam sem mertem megbé-
lyegezni. A gyűlölet is lehet ideig, óráig életet adó. Megdöbbenve ál-
lottam a tény előtt. Az az emberi gyűlölet, mely a megkülönböztetést
létre hozta, csak újabb gyűlöletet szül… a reakció nem volt kisebb erő,
mint ami a reakciót kiváltotta… Igen sokszor, amikor egy-egy ágyhoz
léptem, úgy nézett rám a beteg, hogy szerettem volna inkább to-
vábbmenni, mert szeméből nyíltan ki lehetett olvasni gondolatait:
Ugyan mit akarsz itt? Hamis a szereteted, hamis, amit a szádra veszel.
Te is csak egy vagy azok közül, akik ezt a gyűlöletet elvetették a föl-
dön. A testvéreim, a szüleim, a gyerekeim elhurcolásában te is részes
vagy!…Itt hallottam először a transportról. És akkor jutott eszembe,
hogy egyik reggel, ahogy jöttem át a Lánchídon, ott tereltek éppen egy
ilyen transportot. Csendőrök elöl és oldalt, hátul is, középen pedig öreg
és fiatal nők, asszonyok, leányok a tizenhat évestől az aggastyánig. Fér-
fiak is közben, öregek. Itt a város közepén terelték őket, kora reggel
volt, forgalom nem volt, csak egy-két autóbusz ment el mellettünk.
A járókelők, mi egy páran, tudom, alig mertünk felnézni.”2

Érezte, hogy nagyon kevés az, amit kórházlelkészként tenni tud.
Hosszú hónapok teltek el útkereséssel, pedig a kórházlelkészi kine-
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vezésével együtt kapta meg Raffay püspöktől a Jó Pásztor misszió gyer-
mekmentési feladatát is. A Jó Pásztor 1942 októberében alakult, először
mint református karitatív szervezet. Az alapítvány célja a zsidó szár-
mazású, evangélikus/református egyháztagok lelki és szociális gon-
dozása. Sztehlo határozott tervvel érkezett a Jó Pásztorba. Látta, hogy
a segélycsomagok osztása pillanatnyi tűzoltás csupán. Az igazi szük-
séglet az árván maradt gyermekek biztonságos elhelyezése. De a meg-
valósításhoz semmilyen anyagi forrás nem állt rendelkezésükre. 1944
nyarára az elhagyott gyermekek száma oly magas lett, hogy a gyer-
mekotthonok létrehozása égetően szükségessé vált, ezért munkatár-
saival döntő lépésre szánta el magát. Védencei érdekében Baky Lász-
lóhoz és Endre Lászlóhoz fordultak segítségért. Baky akkor belügyi
államtitkár, Endre pedig alispán. Mindketten a Nyilaskeresztes Párt és
a zsidóüldözés hírhedt alakjai. Abszurd drámába illő jelenet, amikor
Sztehlót és munkatársát, Kádár Imrét behívatják a Hunyadi utcai nyi-
las központba. A két pap teljes politikai tudatlansággal és szent egy-
ügyűséggel terjeszti elő kérését: a magukra maradt zsidó gyermekek
számára kívánnak a zárolt zsidó villákból kiutaltatni.

A nyilasok azonnali internálással fenyegették meg Sztehlóékat, így
a Jó Pásztornak és vezetőinek illegalitásba kellett vonulni. Ám Sztehlo
a nyilas fenyegetés ellenére sem hagyta el Budapestet. Elkesere-
dettségét fokozta, hogy mind az evangélikus egyház, mind Raffay
püspök megvonta segítségét a gyermekmentés szolgálatától, az adott
politikai helyzetben túl veszélyesnek ítélve azt.

Sztehlo reménytelenül bár, de kereste a megoldási lehetőséget a zsi-
dó gyermekek mentésére. Nem sokkal később, augusztus 15-én
Friderich von Born megbízta a Svájci Vöröskereszt budapesti kiren-
deltsége B-szekciójának vezetésével. A Vöröskereszt vállalta az ott-
honok gazdasági felügyeletét, élelmezését, a gondozókat és a gyer-
mekeket svájci, illetve svéd védlevelekkel látta el.

Az október 15-i nyilas uralomátvétel felgyorsította az eseménye-
ket. Bár Sztehlo csak a kikeresztelkedett zsidó gyermekek mentésé-
ben kapott felhatalmazást Borntól, Sztehlo Fillér utcai irodájában soha,
senkitől sem kértek keresztlevelet. Október 15-e után pedig teljesen
szabad kezet kaptak a Svájci Vöröskereszttől is. Menteni kellett min-
denkit, aki még menthető volt.

A város különböző pontjain 32 otthont állítanak fel ebben a néhány
hétben, közelítőleg 1600 gyermeknek és 400 felnőttnek adva mene-
déket. A mentőmunkába bekapcsolódott a FÉBÉ diakonissza anya-
ház is, szakképzett diakonisszákat adva a Vilma királynő utcai ott-
honba. Az otthonok „kitetten” mint vöröskeresztes mentességgel bíró
hadiárvaházak működtek, ám ezt egyedül a kapura kiakasztott táb-
la és névsor bizonyította, mivel a vöröskeresztes védettség ellené-
re az otthonok illegálisan működtek, hivatalos engedélyt nem is kap-
hattak. A nyilas fordulat után az egyik legnagyobb veszélyt a razziák
és bejelentés nélküli nyilas ellenőrzések jelentették, hiszen a gyere-
kek és a nevelők is hamis papírokkal bujkáltak.
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„Endre volt elrendelője annak a razziának, ami december 18-án be-
jelentve várt bennünket. A razzia előtt két-három munkatársammal
még egyszer végigjártuk a budai otthonokat, megpróbáltuk átfésül-
ni az ottani adatokat és feljegyzéseket. El kellett látnunk papírokkal
azokat a 14 éven felüli gyerekeket, akiknek a származása gyanús volt.
Újraírt iskolai bizonyítványokkal, keresztlevelekkel próbálkoztunk.”3

Ettől a razziától csodával határos módon menekültek meg a gyere-
kek, de a veszély nem múlt el. Mindennapossá váltak a nyilas razziák
az utcákon is, a városban sem lehetett immár biztonságosan közlekedni,
ezért Sztehlóék pesti lakásukat elhagyva a Fillér utcai hivatal közelé-
be, a Lorántffy utca és Fillér utca sarkán álló Légrády villába költöztek.

A háborús gazdasági viszonyok között a másik komoly nehéz séget
az élelmezés jelentette. Ekkora embertömeget észrevétlenül élelmezni
még vöröskeresztes segítséggel is szinte lehetetlen volt. Nem csupán
az élelmiszerek és megfelelő felszerelések beszerzése okozott gondot,
hanem azok feltűnés nélküli eljuttatása az otthonokba. Gyürki István
gazdaságvezetői és Kovács Pál sofőri szolgálata során nem egyszer koc-
káztatta életét azért, hogy a gyermekeknek megfelelő legyen az ellátásuk.

1944 karácsonyára az ostromgyűrű bezárult Budapest körül. Sztehlo
és apparátusa a körülményekhez képest mindent megtett azért, hogy
védenceik a legnagyobb biztonságban legyenek: minden otthont elláttak
hamis papírokkal, igazolásokkal, hat hétre való élelemmel, ám az olyan
tragédiákra, mint a Bogár utcai, nem lehetett előre felkészülni. Az ott-
honok lakói sokszor csodával határos módon mene kültek meg a haláltól.
A Bogár utcai otthon kitelepítéséről így számolt be az e sorok írójának
adott interjú során Rác András szobrászművész, egykori Bogár utcai
menekített, aki az események idején tizennyolc éves volt:

„Karácsony körül egyszer hirtelen azt láttuk az ablakokból, hogy
figurák szaladgálnak odakint, lefekszenek, és egyszerűen az ablakból,
mint a moziban, úgy néztük a kézitusákat. Egyik oldalról jöttek a né-
metek, másik oldalról meg az oroszok. Gyakorlatilag frontvonal nem
volt, hanem házról házra mentek a harcok, hol elfoglaltak egy házat,
hol visszafoglalták… Kezdődött az aknázás, főleg aknavetőket hasz-
náltak, és akkor a gyerekeket leköltöztettük az alagsorba, nem volt iga-
zi pince, de alagsor volt, ide tettük a gyerekek ágyait, elég szorosan,
mi meg főleg a kazánházban tartózkodtunk. Közben már németek vol-
tak a mi házunkban is. Beszéltünk velük, ők elfogadtak minket, mint
menekülteket. Azt is mondtuk nekik, hogy Erdélyből menekültünk.
Nem tudom, hogy tudták-e, hogy zsidó gyerekek vannak ott.

Egyik nap, úgy [1944. január] negyedike körül, a németek azt mond-
ták, hogy jobb, ha eltűnünk innen, mert a szemben levő házat elfog-
lalták az oroszok, és fölállítottak egy lángszórót. Összeszedtük a gye-
rekeket, és a németek vezényletével mentünk át a Lorántffy Zsuzsanna
utcába. Ha gyalog lemegyek, az egy tíz perces út. Csak mi nem me-
hettünk le egyenesen, csak óriási cikcakkokban, mert frontvonal volt.
A németek vezettek minket. Sőt az egyik német a nyakába vette az egyik
kis Kóhnt, akiről a hülye is látta, hogy zsidó.

3EOl sztehlo hagyaték
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Egész éjszaka vonultunk, nagyon kellett vigyázni, hogy a gyere-
kek csendben maradjanak, hiszen 200 méterre mentünk az orosz vo-
nalaktól, és amint zajt, mozgást észleltek, azonnal megkezdődött a
lövöldözés, hasra vágódtunk, a németek pedig visszalőttek. Így vi-
gyáztak ránk. Én ezért vagyok zavarban a németekkel, mert az a két-
három német, aki velünk volt, bizony nagyon sokat segített, és egyál-
talán nem kérdezősködött, nem számított, hogy milyen Móricka,
felvette a nyakába, és vitte a gyereket.”

A városban a helyzet egyre válságosabb lett, a gyerekeknek a lég-
oltalmi pincében kellett lakniuk, mivel az első emeleti lakás a becsa-
pódó lövedékektől megsérült, ablakai mind kitörtek. A front alig moz-
dult, de ha elhallgattak az ágyúk, a pincékből előbújtak a nyilasok.

„Akkoriban, ha a nyilasok rájöttek volna, hogy itt mi van, akkor nem
csak minket meg a Sztehlót lőtték volna a Dunába, hanem a családját
is. Én ezen mindig úgy tudtam csodálkozni, már akkor is, hogy a nagy-
tiszteletű úr mennyire nincs erre tekintettel. Az, hogy neki ott van a fe-
lesége, a két kis gyerek. És Csöpi néni4 se törődött a veszéllyel. Az, hogy
legalább ne tegye ki magát semminek, vitték volna máshova a gyere-
keiket, hiszen tudták pontosan, hogy a saját gyerekeik is ugyanolyan
veszélynek voltak kitéve. Soha eszükbe nem jutott. Fölülemelkedett ezen
a dolgon, attól függetlenül, hogy imádta a családját, a saját gyerekeit
is. Nem tudom, ki tudná ezt megcsinálni utána. Én nem hiszem.”5

Az ostrom napjaiban Buda maga volt a pokol. Sztehlóék hat hétig
éltek a gyerekekkel a pincében. Élelmük, ha szűkösen is, de végig ki-
tartott. A több hetes pinceélet nem csupán fizikailag, hanem lelkileg
is igen megviselte a gyerekeket, akik közül akkor talán még kevesen
sejtették, de Sztehlo jól tudta, hogy a háború után nem lesz hova men-
niük, mert szüleik meghaltak, otthonukat tönkretette a háború. S tud-
ta azt is, hogy a pince sötétjében, teljes létbizonytalanságban kell egy
álom, amibe kapaszkodni lehet, amiért érdemes végigcsinálni a háborút.
Így született meg Gaudiopolis, az Örömváros eszméje, ahol minden-
ki egyenlő, ahol nincs kirekesztés és megkülönböztetés, ahol nem a gyű-
lölet, hanem a szeretet uralkodik. A gyermekköztársaság gondolatát
egy korabeli amerikai film, a Fiúk városa indukálta, de már a pincében
jóval túllépett azon. Makarenko és Pestalozzi pedagógiájára épült, de
Sztehlo finnországi élményeit, mint biblikus közösségmodelleket, va-
lamint a korabeli reformpedagógiai elképzelések közül a családi és a
munka-iskola alapelemeit is integrálta. S valóban, a háború után a PAX
gyermekváros keretein belül Sztehlo Gábor és tanítványai életre ál-
modták a Gaudiopolist, egy valódi gyermekköztársaságot.

Sztehlo Gábor visszaemlékezéseiben többször említi, hogy a me-
nekítettek közül senki el nem veszett, de a kutatások alapján ezt az ada-
tot módosítanom kell. Simon Mária főtestvér, Taschler Erzsébet és Mérő
Gizella diakonisszák visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a Vilma királynő
úti otthonból elhurcoltak egy 30–40 fős csoportot, illetve a Csaba ut-
cai otthon egyik diakonisszája, Huszár Margit beteglátogatás közben
életét vesztette. Ám a többiek, majd’ kétezren átvészelték a háborút.

A háború végnapjai a
Légrády villában

4sztehlo Gábor felesége

5Rác andrás interjú

A menekítettek sorsa
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