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„Tüske a köröm alatt”
Sztehlo Gábor és az állambiztonsági szolgálatok

Bevezetés
Születésének centenáriumán jelentős fi gyelem fordul Sztehlo Gábor élete és életműve felé. A Magyarországi 

Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya által koordinált Sztehlo-emlékév keretében konferencián emlékeztek 
meg személyéről, időszaki kiállítás nyílt az Evangélikus Országos Múzeumban, a Terror Háza Múzeum, valamint a 
Holocaust Múzeum és Dokumentációs Központ is bemutatta munkásságát. Megjelent Merényi Zsuzsanna Sztehlo 
Gábor pedagógiai munkásságára fókuszáló könyvének újabb, kis mértékben átdolgozott kiadása, valamint két új 
kiadvány: Keveházi László Sztehlo-életrajza, illetve a „Sztehlo-gyermekek” visszaemlékezéseinek gyűjteménye 
(Keveházi 2009; Füzéki 2009). A Magyar Televízió levetítette Szántó Erika Gaudiopolis, a gyermekállam című 
játékfi lmjét. Az emlékév megkoronázásaként, Sztehlo Gábor 100. „születésnapján” leleplezték Budapest belvárosában 
Vígh Tamás Sztehlo-szobrát.

Az emlékévben azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy Sztehlo Gábor életének teljes történészi feltárásával és 
feldolgozásával, egy Sztehlo-monográfi a elkészítésével továbbra is adósok maradtunk. Sztehlo életrajzának fehér 
foltjai továbbra is feltáratlanok, új források feldolgozása nem történt meg. Továbbra sem tudjuk például, hogy a 
sikeres nagytarcsai gyülekezeti és népfőiskolai munkát feladva miért került Pestre gyakorlatilag püspöki segédlelkészi 
állásba Sztehlo Gábor 1942-ben (Koren 1994, 30. o.).1 Nem ismertek a Friedrich von Born svájci delegátussal való 
kapcsolatának részletei sem. Nem tudjuk, milyen csatornákon keresztül jutott el Born Sztehlo Gáborhoz, és bízta rá 
a gyermekmentés budapesti munkájának megszervezését (Sztehlo 1994, 18–20.; 51–52. o.). Csak utalásokból és 
visszaemlékezésekből ismerjük a kitelepítettek felé végzett szolgálatát 1950-től (Koren 1994, 54–58. o. Keveházi 
2009, 48–49. o.). Az evangélikus egyház diakóniai szolgálatának 1950-es megszervezése, a szeretetotthonok alapítá-
sának körülményei sem eléggé feltártak. Általában kevéssé ismerjük Sztehlo Gábornak azt a szerteágazó, felekezeteken 
és nemzeteken is átívelő kapcsolatrendszerét, amely nélkül elképzelhetetlen lett volna az a munka, amelyet akár a 
népfőiskola szervezésében, akár az üldözöttek mentésében, akár a gyermekotthon létrehozásában és fenntartásában 
elvégzett. Véleményünk szerint Berényi Zsuzsanna Ágnes 2004-ben megjelent cikke2 Sztehlo Gábor szabadkőműves 
páholytagságáról ebből a szempontból több fi gyelmet érdemelne.

Jelen tanulmányunk Sztehlo Gábor élete egy hasonlóképpen feltáratlan fordulópontjának megértéséhez vihet 
közelebb. Sztehlo Gábor 1961-ben elhagyta Magyarországot, hogy az 1956-os forradalom során Svájcba emigrált 
családját meglátogassa. Mint ismeretes, itt szívinfarktust kapott, gyógykezelése ideje alatt lejárt az útlevele, és nem 
tért vissza Magyarországra (Koren 1994, 66. o.). Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) 

1 Koren Emil tévesen állítja, hogy a népfőiskola Sztehlo Gábor távozása előtt megszűnt volna Nagytarcsán. Sztehlo továbbra is 
az intézmény tanára maradt.
2 Berényi Zsuzsanna Ágnes: Sztehlo Gábor, a szabadkőműves. Evangélikus Élet, 2004/27.
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őrzött, „Papp István” fedőnevű ügynök által írt jelentéseket tartalmazó munkadossziékból kiderül, hogy a magyar 
állambiztonság fi gyelemmel kísérte Sztehlo Gábor munkásságát.

Sztehlo a magyar állambiztonsági szervek számára több szempontból is potenciális célpont volt. Elsősorban mint 
evangélikus lelkész, „hivatalból” az „egyházi reakció” tagja volt. Munkáját ráadásul eredményesen végezte, azzal 
egyházát építette. „Veszélyt” jelentett a rendszerre azért is, mert kiterjedt külföldi, sőt „nyugati” kapcsolatai voltak. 
Svájci származású édesanyja3 révén rokonai voltak külföldön. Nagyon jó kapcsolatai voltak Finnországgal, ahol 
először ösztöndíjasként járt, majd ahová a nagytarcsai népfőiskola kapcsán is ellátogatott. A vészkorszak idején a 
svájci vöröskereszt támogatásával állította fel otthonait. 1945 után számtalan nemzetközi segélyszervezet segített 
a Pax gyermekotthonok fenntartásában. A vészkorszakban mentett „gyermekei” közül sokan távoztak 1945 után 
Nyugatra, akikkel szintén kapcsolatot tartott. Sztehlo Gábor habitusával, azzal, ahogyan a háború előtt, alatt és 
után is hihetetlen kreativitással, „civil kurázsival”, sokszor az állami és egyházi „hivatalos” csatornákat megkerülve 
szervezte munkáját, szintén felhívta magára a fi gyelmet.

Sztehlo Gábor más szempontból azonban nehezen volt megközelíthető a diktatúra számára. Háború alatti ma-
gatartása kikezdhetetlen és támadhatatlan volt. Mint emlékirataiban írja, Kovai Lőrinc kommunista újságírónak is 
menedéket adott egyik otthonában (Sztehlo 1994, 150. o.). A háború alatt kapcsolatba került az ellenállással is, 
erről igazolást is kapott. A háború után a Gaudiopolis területén még a Szociáldemokrata Párt egy-két hetes pártis-
kolái számára is helyet adott (Sztehlo 1994, 215. o.). Az egyházon belül végzett szociális munkáját sem lehetett 
reakciósnak bélyegezni. Ordass Lajossal való viszonya – a visszaemlékezések szerint – hűvös volt, így ezt sem lehe-
tett felhasználni ellene. Ezek miatt nyilvánosan nem lehetett fellépni Sztehlo ellen, és őt reakciósnak bélyegezve az 
egyházi szolgálatból eltávolíttatni. Sztehlo Gábor ellenőrzésére, munkájának ellehetetlenítésére ezért az „operatív”, 
azaz a titokban zajló módszerek lehettek a legalkalmasabbak.

„Papp István” jelentései Sztehlo Gáborról
A magyar állambiztonság „Papp István” fedőnéven Várady Lajost foglalkoztatta, akinek első ismert jelentése 

1957 januárjából származik. Várady Lajos budavári lelkész, esperes volt. Személyesen ismerte Sztehlo Gábort, de 
több, az állambiztonság számára írt jelentése másodkézből közöl információkat. Sztehlo Gáborról más forrásból is 
tájékozódhatott az állambiztonság, de ezeket jelenleg még nem ismerjük.4

Sztehlo Gáborról először 1957. december 6-án jelentett „Papp István”. Egy személyes beszélgetésről számolt be, 
amelynek során Sztehlo arról beszélt, hogy fél attól, Ordass utódja Grünwalsky Károly lesz, aki meg fogja szüntetni 
a szeretetotthonokat.5 1957. március 12-én arról írt „Papp István”, hogy a lelkésznevelő intézet igazgatói állásából 
eltávolított Friedrich Lajosnak Keken András segített átmeneti lakást szerezni Sztehlo Gábor közreműködésével. 
Friedrich Lajos az úgynevezett haladó, azaz baloldali lelkészek közé tartozott.6 1958 januárjában Sztehlo Gábor 

3 Haggenmacher Mártha. A Haggenmacher Sörgyár 1910-ben épült Budapest-Kőbányán, majd 1932-ben egyesült a Dreher 
Sörgyárral.
4 „Pécsi” fedőnéven Káldy Zoltán egy jelentését ismerjük, aki egyik svájci látogatása alkalmával találkozott Sztehlo Gáborral. 
Mivel ez a jelentés – amelyben Sztehlo Gábor a nemzetközi egyházi szervezetekről és az emigráns lelkészekről beszélgetett Káldy 
Zoltánnal – nem tartozik tanulmányunk tárgyához, és nem Sztehlo Gábor munkásságával foglalkozik, részletes ismertetésétől elte-
kintünk.
5 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 32.400/1. („Papp István” munkadossziéja) 168–172. o.
6 ÁBTL 32.400/1 70. o.
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vendégségben volt Várady Lajoséknál. Arról beszélt házigazdájának, hogy szeretne négy hónapos külföldi utazást 
tenni. Finnországban adományokat gyűjtene a szeretetotthonok javára, Bethelben7 a szeretetmunkát tanulmányoz-
ná, Bázelben pedig meglátogatná a családját, de mindenképpen szeretne visszatérni Magyarországra. A betheli út 
kapcsán megemlítette, hogy a diakonisszaintézmény visszaállítását támogatná, Farkas Máriát8 azonban nem tartja 
alkalmas vezetőnek.9 Az állambiztonság véleményét Szthelo Gáborról a jelentéshez fűzött tartótiszti megjegyzésből 
ismerhetjük meg. E szerint Sztehlo Gábor reakciós, külföldiekkel levelez, és „minden tárgyilagosságot nélkülöző” 
módon tájékoztat a magyar helyzetről.10

Majd’ két évvel később, 1959 novemberében olvashatunk ismét Sztehlo Gáborról „Papp István” jelentésében. 
Egy beszélgetés során Sztehlo azt mondta, hogy nem akar disszidálni, de szeretné egy-két évenként meglátogatni a 
családját. Az Egészségügyi Minisztérium felajánlotta, hogy menjen el egy hosszabb nyugati tanulmányútra. Nem 
akarja elfogadni a felajánlott lehetőséget, mert fél, hogy távollétét kihasználva államosítanák az egyházi szeretet-
intézményeket. A rendszer működésének abszurditását mutatja, hogy a jelentést értékelő tartótiszt szükségesnek 
látta megjegyezni egy szigorúan titkos iraton, hogy az államosításról szóló pletykáknak semmilyen alapja nincsen.11 
Azt, hogy a korabeli állami vezetés milyen aljas módon próbált meg Sztehlo Gábortól megszabadulni, egy 1959 
decemberében írt jelentésből tudhatjuk meg. A Koren Emillel folytatott beszélgetésről szóló beszámoló arról tá-
jékoztat, hogy Grnák Károly12 megbízta Koren Emilt azzal, indítson vizsgálatot Sztehlo Gábor ellen, és gyűjtsön 
róla kompromittáló adatokat. Koren Emil vizsgálata nem igazolta azokat a vádakat, hogy Sztehlo Gábor verte 
volna a gyerekeket, vagy elsikkasztotta volna az intézmények pénzét. Koren Emil azt is elmondta Várady Lajosnak, 
hogy közölte Grnák Károllyal: nem hajlandó a továbbiakban sem bizalmas és terhelő jelentéseket tenni Sztehlo 
Gáborról az Állami Egyházügyi Hivatal részére. Emiatt meg is romlott a kapcsolata Grnák Károllyal.13 Koren Emil 
felhasználásának terve barátja, Sztehlo Gábor lejáratására rávilágít arra, hogy a korabeli állami vezetésnek semmilyen 
módszer nem volt ellenére céljai elérésére.

1959 decemberében „Papp István” Sztehlo Gáborral folytatott hosszú beszélgetéséről számolt be jelentésében. 
Sztehlo Gábor elmondta, hogy lényegében illegálisan, az egyházi felsőbbség akarata ellenére találkozott a Református 
Világszövetség vezetőjével, a Magyarországon járt Hellsternnel,14 akivel a magyarországi szeretetotthonok svájci 
segélyezéséről is beszélt. Hellstern személyes üzenetet is hozott Sztehlo Gábornak feleségétől, aki szerette volna, ha 
férje kitelepül Svájcba. Beszámolt arról is, hogy családja nincs könnyű anyagi helyzetben. Sztehlo Gábor azt vála-

7  A németországi Bielefeldben (Vesztfália) a 19. század második felében alakult ki diakóniai központ Friedrich von Bodelschwing 
vezetésével, ahol sérült gyermekek és idősek ellátásával egyaránt foglalkoznak. A központban diakonisszák és férfi  diakónusok dol-
goztak.
8  A feloszlatott Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület vezetőjét.
9  Sztehlo Gábor tartózkodása nem véletlen: a Pax gyermekotthonok működtetésében komoly zavart okozott, amikor 1946. 
május 1-jén egyik napról a másikra „visszavonták” a diakonisszákat a munkából. (Sztehlo 1994, 218. o.)
10  ÁBTL 32.400/1. 199. o. 
11  ÁBTL 32.400/2. 54. o.
12  Grnák Károly az Állami Egyházügyi Hivatal főelőadója, 1957–1958-ban a Déli Egyházkerület élére rendelt miniszteri biztos 
volt.
13  ÁBTL 32.400/2. 46–47. o.
14  Heinrich Hellstern tisztsége tévesen van feltüntetve a jelentésben. 1946–1966-ig a svájci protestánsok segélyszervezetét 
(HEKS – Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in Schweiz) vezette.
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szolta Hellsternnek, hogy nem akar Svájcba emigrálni, mert úgy érzi, hogy munkájára itthon van szükség. Sztehlo 
Várady Lajosnak elpanaszolta azt is, hogy úgy érzi, egyházában háttérbe szorítják. Káldy Zoltán püspök például 
visszautasította, hogy hivatalos fi nnországi útjára tolmácsként elkísérhesse.15 „Papp István” 1960 márciusában kelt 
jelentéséből is a Sztehlo család életének egyes részleteiről értesülhetett az állambiztonság. A jelentés szerint ifj abb 
Sztehlo Gábor nyelveket, mindenekelőtt angolt tanul Svájcban, hogy az idegenforgalomban helyezkedhessen el. 
A nyelvtanulásra mindenekelőtt nyelvtanára biztatta ifj abb Sztehlo Gábort. A rendszer paranoiáját jól jelzi az a 
tartótiszti megjegyzés, amely szerint ifj abb Sztehlo Gábor nyelvtanára minden bizonnyal kém, és tanítványával is 
„ilyen perspektívából foglalkozik”.16

1960 májusában beszélt arról először Sztehlo Gábor Várady Lajosnak, hogy végleg elhagyná az országot. Egye-
dül idős édesanyja iránt érzett felelőssége tartja vissza attól, hogy kivándorló útlevelet kérjen a hatóságoktól. 
A hatalom céljait ismét a tartótiszt megjegyzéséből ismerhetjük meg: „Sztehlo kivándorlása részünkről csak előnyös 
lehetne.”17 Ez a mondat világít rá leginkább arra, hogy a „Sztehlo-jelenséggel” a korai Kádár-rendszer nem tudott 
mit kezdeni. 1960 szeptemberében még határozottabban beszélt Sztehlo Gábor Várady Lajosnak kivándorlási 
terveiről. Tervezte, hogy Káldy Zoltán püspöktől kér támogatást útleveléhez.18 Sztehlo Gábor ekkorra felmérte 
azt is, hogy milyen munkalehetőségekre számíthatna külföldön. Svájcban kórházlelkészként vagy hitoktatóként, 
Finnországban úgynevezett utazó titkárként (egyházi egyesületek konferenciáit és evangélizációit szervező lel-
készként) dolgozhatna. Sztehlo azt is elmondta, hogy valójában egyik munkakör betöltéséhez sem érez valódi 
elhivatottságot. Magyarországi munkájával alapvetően meg van elégedve, bár kissé belefáradt, és továbbra is úgy érzi, 
hogy az egyházi diakóniai intézmények államosításának veszélye nem múlt el.19 1960 októberében Sztehlo Gábor 
a vészkorszakban végzett munkájáról beszélt Várady Lajosnak. Megmutatta azt az 1944. november 14-én kelt 
igazolványt is, amelyet az ellenállás állított ki részére, és amelyről az evangélikus egyházban nem is tudtak. Ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy az általa vezetett otthonokban nemcsak zsidókat, hanem ellenállókat is bújtatott a 
háború alatt. A kivándorlás gondolatával továbbra is foglalkozott, várta felesége levelét, amelyet Várady Zsuzsanna20 
fog majd elhozni számára.21 Sztehlo Gábor utoljára 1960 novemberében beszélgetett kivándorlási terveiről Várady 
Lajossal. Ekkor azt mondta, hogy tervezett kivándorlása előtt szeretne elutazni Svájcba, és rábeszélni a hazatérésre 
feleségét és családját.

Amikor Sztehlo Gábor Svájcba történő kiutazása biztossá vált, az állambiztonság még szorosabbra vonta a köré 
font gyűrűt. „Papp István” már 1960 októberében azt a feladatot kapta, hogy ismerkedjen meg Jármay Gyulával, 
akitől aztán angolleckéket vett. Jármay Gyula22 a budahegyvidéki gyülekezet presbitere volt, akit az ötvenes években 

15  ÁBTL 32.400/2. 63–64. o.
16  ÁBTL 32.400/2. 100–101. o.
17  ÁBTL 32.400/2. 110–111. o.
18  Lelkészek útlevélkérelméhez szükséges volt az illetékes püspök és az Állami Egyházügyi Hivatal jóváhagyása is.
19  ÁBTL 32.400/2. 154. o.
20  Várady Lajos leánya. „Papp István” jelentéseiben később nem számol be arról, hogy a levelet Sztehlo Gábor valóban a lányán 
keresztül kapta volna meg.
21  ÁBTL 32.400/2. 179. o.
22  Jármay Gyulát az állambiztonság be akarta szervezni, azonban ismereteink szerint erre végül nem került sor.
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eltávolítottak az ügyvédi kamarából, ezután fordításokból és nyelvtanításból élt. Jármay Gyula bizalmas barátja 
volt Sztehlo Gábornak és családjának, így „Papp István” újabb személytől szerezhetett információkat Sztehlóról.23 

Sztehlo Gábor „Papp István” jelentése szerint 1961. március 21-én hívta fel Várady Lajost az örömhírrel, hogy 
útlevelet fog kapni. Várady Lajos még aznap délután beszélgetett Jármay Gyulával, aki elmondta, hogy ő is beszélt 
Sztehlóval, aki arról számolt be, hogy egy belügyi tiszt kereste fel őt. A tiszt arra kérte Sztehlo Gábort, hogy haza-
érkezése után számoljon be a Genfben székelő protestáns világszervezetek tevékenységéről. Jármay szerint Sztehlo 
a kérésben nem talált semmi kivetnivalót. Az állambiztonság szempontjából igen fontos volt a „Papp István” által 
tett jelentés. Baji László tartótiszt a következő megjegyzésben fejtette ki véleményét: „Sztehlo Gábor fecsegése el-
gondolásunkat megakadályozhatja. »Pap István« utasítást kapott arra, hogy a Sztehlóval történő beszélgetése során 
olyan magatartást tanúsítson, amelyből Sztehlo észrevehesse, hogy helytelen olyan dolgokról nyilatkozni, amelyről 
kiutazása ügyében vele hivatalos helyen tárgyaltak. Ezt a kérdést »Pap István«-nak úgy kell felvetni, hogy Sztehlo 
ne érezze azt, hogy ő bizonyos kötelezettséget vállalt, s ez lelkiismereti problémát okozzon nála.”24 Azzal, hogy 
Sztehlo Gábor beszélt beszervezése tervéről, állambiztonsági szakzsargonnal „dekonspirálta” magát, azaz titkosnak 
szánt megbízatásáról harmadik személynek is beszámolt.

Várady Lajos 1961. április 25-én jelentett ismét az ügyről. Ebben leírta, hogy amikor visszamondta Sztehlónak, 
amit Jármaytól hallott, akkor Sztehlo tagadta, hogy ilyesmiről beszélt volna. Jármay Gyula ezután úgy nyilatkozott 
Váradynak, hogy valóban a saját kombinációit mondta el az üggyel kapcsolatban. 1961. április 23-án azonban Sztehlo 

Gábor már személyesen Várady Lajosnak mesélt beszervezéséről. El-
mondta, hogy ismét találkozott az „őrnaggyal”, akinek a műveltsége 
és humánus viselkedése jó benyomást tett rá. Beszámolója szerint az 
őrnagy nem árulta el a nevét Sztehlónak, de elérhetőségét megadta. 
Elmondta, hogy kiutazása alatt is tarthatja vele a kapcsolatot. Az 
őrnagy ígéretet tett arra, hogy Sztehlo Finnországba is elutazhat, 
és biztosította arról is, hogy távolléte alatt nem fogják a diakóniai 
intézmények egyházi irányítását megváltoztatni. Arról is említést 
tett, hogy az ÁEH, azaz Grnák Károly sem tehet semmit Sztehlo 
tervei ellen, mert az őrnagy „más vonalon” Grnáknak is főnöke. 
Sztehlo kérte Váradyt, hogy tartsa titokban beszélgetésüket, mert 
ha nem teszi, mindkettejüknek bajuk lehet belőle.

„Papp István” jelentésében – merőben szokatlanul – maga is 
értékelte a kialakult helyzetet. Értékelése szerint Sztehlo ugyan 
megszegte titoktartási kötelezettségét, de iránta bizalommal van, és 
ez később az állambiztonsági munka szempontjából hasznos lehet. 
Figyelemre méltó, hogy a letisztázott jelentésbe végül nem kerültek 
be „Papp István” értékelő megjegyzései.25 A tartótiszt megjegyzései 

23  ÁBTL 32.400/2. 163. o.
24  ÁBTL 32.400/2. 288–289. o.
25  „Papp István” maga írta jelentéseit, amelyekre a tartótiszt kézzel írta fel értékelését. A jelentésekről az állambiztonság készített 
tisztázatot, amely szinte minden esetben megegyezett az eredeti jelentéssel. „Papp István” megjegyzésének elhagyása a tisztázott 
jelentésről tehát igen szokatlan eljárás.

A pesthidegkúti templom szentelése (1955). A lelkészek között Sztehlo Gábor 
és Várady Lajos.
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pontosították a jelentésben szereplő adatokat. Ebből kiderül, hogy „Papp István” tartótisztje, Baji László őrnagy26 
járt Sztehlo Gábornál. Baji László konstatálta, hogy Sztehlo Gábor valóban megszegte titoktartási kötelezettségét, 
de nem árulta el a beszélgetés minden részletét. Azt is megállapította, hogy Sztehlo Gábor a beszélgetés néhány 
részletéről pontatlanul számolt be Várady Lajosnak. Baji László nem utalt arra, hogy Grnák Károly főnöke lenne, 
és arról sem beszélt, hogy külföldi tartózkodása idején kapcsolatot tartanának Sztehlo Gáborral. Az sem felelt meg 
a valóságnak, hogy fedőnéven mutatkozott be Sztehlo Gábornak. Végül megjegyezte azt is, hogy Sztehlót más úton 
is fi gyelik, és gyűjtik a kiutazásával kapcsolatos véleményeket.27

Sztehlo beszervezési kísérletével kapcsolatban „Papp István” dossziéiban az utolsó megjegyzés már a kiutazása 
utáni időből való. 1961 júliusában arról beszélt Jármay Gyula Várady Lajosnak, hogy egészségi állapota javulásával 
bizonyos, hogy Sztehlo haza fog térni. A tartótiszt megjegyzése a következő: „Sztehlóval op[eratív] céljaink voltak, 
amelyek megvalósítása egészségi állapotában beállott változás miatt most már kétségessé vált.” Az állambiztonsági 
zsargonban az „operatív cél” azt jelentette, hogy valakit ügynöknek akartak beszervezni.

Következtetések
Elsősorban azt kell megvizsgálnunk, hogy „Papp István” jelentései mennyire megbízhatóak. Bár „Papp Istvánt” 

tartótisztjei általában megbízható munkatársként jellemezték, a fentiekből is kiderül, hogy adatai nem voltak 
mindig pontosak. Nem tudhatjuk azt sem, vajon Sztehlo Gábor teljesen megbízott-e Várady Lajosban, vagy esetleg 
sejtette állambiztonsági kapcsolatait. Nem tartjuk kizártnak, hogy beszervezési kísérlete idején, amikor Várady 
Lajost bízták meg azzal, hogy közölje Sztehlóval, indiszkréciója nem megengedhető, Sztehlo megsejthette, hogy 
Várady megbízást teljesít. Arra is van adatunk, hogy Várady később fedezte Sztehlo Gábort. Amikor már biztosnak 
látszott, hogy nem fog hazatérni, Sztehlo Gábor Várady Lajost kérte meg, hogy Luther-kabátját juttassa el hozzá. 
A feladatot végül a fi nn Outi Karankóra bízták, aki ekkor egy néprajzi konferencián vett részt Magyarországon,28 
ám erről Várady sohasem számolt be az állambiztonságnak.

A „Papp István” jelentéseiből kirajzolódó kép legfontosabb új eleme talán az, hogy Sztehlo Gábor milyen bel-
ső küzdelmeket vívott, amíg arra az elhatározásra nem jutott, hogy elhagyja az országot. Végül súlyos betegsége 
akadályozta meg hazatérését, de láthattuk, hogy az emigráció gondolata sem állt tőle távol, sőt annak gyakorlati 
előkészítését is megkezdte, amikor külföldi munkalehetőségeit felmérte. A lelkiismereti kötelesség és a beszűkülő 
lehetőségek között vergődő Sztehlo Gábort ismerhetjük meg „Papp István” jelentéseiből.

A „Papp István”-dosszié Sztehlo Gáborra vonatkozó jelentéseinek legkényesebb kérdése az a beszervezési kísér-
let, amelyet Baji László őrnagy megjegyzései is megerősítenek. Nyilvánvaló, hogy Sztehlo Gábor villámgyorsan 
dekonspirálta magát. Bár Sztehlót többen tekintették naiv és idealista személyiségnek, ezzel a véleménnyel nem 
tudunk egyetérteni. Sztehlónak a háború idejéről rengeteg tapasztalata volt a titkos, „konspirált” munka gyakorla-
táról, hiszen e nélkül nem tudta volna emberek ezreit megmenteni. Nagy valószínűséggel feltételezhető, bár kétséget 
kizáróan nem bizonyítható, hogy „fecsegése” nem volt véletlen, hanem tudatosan dekonspirálta magát. Az állam-
biztonsági munka szabályai szerint ezzel elvileg alkalmatlanná tette magát arra, hogy ügynökként beszervezhessék. 
Jármay Gyula – később általa visszavont – beszámolója szerint Sztehlo Gábor nem mondott nemet a beszervezési 
kísérletre. Egy ilyen kategorikus visszautasítás igen kockázatos lett volna Sztehlo számára, ezért választhatta tudatosan 

26  Baji László az állambiztonságtól való leszerelése után az Állami Egyházügyi Hivatalban dolgozott.
27  ÁBTL 32.400/2. 295–297. o.
28  Outi Karanko-Pap szíves szóbeli közlése szerint, amiért ezúton is köszönetet mondok.
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a dekonspirálódás módszerét. Baji László megjegyzéséből azonban úgy tűnik, hogy Sztehlo Gábor indiszkréciója 
ellenére nem mondtak le teljes egészében beszervezésének tervéről. Nagyon kicsi azonban a valószínűsége annak, 
hogy Sztehlo Gábort végül valóban beszervezték, és esetleg jelentéseket is írt. Erre vonatkozó adat nem bukkant fel 
eddig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Elképzelhető, hogy úgynevezett hatos kartont kiál-
lítottak Sztehlo Gábor nevére, mert ilyen dokumentumot a sikertelen beszervezési kísérletekről is kellett készíteni.

Várady Lajos jelentéseiből kirajzolódik, hogyan próbálták egyházi és állami szervek is ellehetetleníteni Sztehlo 
munkáját, helyzetét. Sztehlo klasszikusan „tüske volt a köröm alatt” a korabeli egyházi és állami vezetés számára is. 
Sztehlo Gábor joggal érezte úgy, hogy saját egyháza vezetősége nem bízik benne maradéktalanul, munkáját nem 
támogatják eléggé, nemzetközi kapcsolatainak ápolását folyamatosan akadályozzák. Még nagyobb volt a nyomás 
Sztehlo Gáboron az állam részéről. Sztehlo Gábor 1950-ben, a Pax otthonok államosítása idején egyszer már átélte, 
hogy munkáját egyik napról a másikra lehetetlenné teszik. A maga részéről jogos volt a félelme attól, hogy az egyház 
diakóniai szolgálatát is államosítják, bár erre végül nem került sor. Miután ügynökként is megpróbálták beszervezni, 
világossá válhatott Sztehlo Gábor számára: ha visszatér Magyarországra, vagy enged az állambiztonság nyomásának, 
vagy retorziókra – állása elvesztése, munkája ellehetetlenítése – kell számítania. Az állambiztonság próbálkozásától 
csak külföldön érezhette biztonságban magát. Úgy véljük, hogy ez a tény is szerepet játszhatott abban, hogy Sztehlo 
Gábor végül nem tért vissza Magyarországra, és svájci emigrációban fejezte be életét.

Hivatkozott művek
Füzéki Bálint (szerk.) 2009. Sztehlo Gábor emlékezete. Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifj úságsegítő Alapítvány, 

Budapest.
Keveházi László 2009. 100 éve született Sztehlo Gábor. Luther Kiadó, Budapest.
Koren Emil 1994. Sztehlo Gábor élete és szolgálata. Budapest.
Sztehlo Gábor 1994. Isten kezében. Budapest.

Kertész Botond történelem és levéltár szakon végzett az ELTE-n, majd hittantanár szakon 
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az ELTE Történettudományi Doktori Iskoláján 
2003-ban kapott PhD fokozatot. Dolgozott az Evangélikus Országos Levéltárban, jelenleg 
az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársa. Kutatási területe a magyar-
országi evangélikusság 19–20. századi története.




