A Sztehlo-szobor születésének rövid története
Vigh Tamás Kossuth-díjas szobrászművész jól ismerte és nagyra értékelte Sztehlo
Gábor evangélikus lelkész gyermekmentő és nevelő
tevékenységét, hiszen saját testvéröccse is több, mint két évig
volt a lelkész által vezetett Pax gyermekotthon lakója. Ennek a
nagyrabecsülésnek bizonyságául szolgáljon, hogy Vigh Tamás
két évtizeddel ezelőtt alapító tagja lett a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítványnak
és el is készített egy reliefet Sztehlo
Gábor emlékének tiszteletére, mely a
Bécsi kaputéri evangélikus templom falán jelzi azóta is
Sztehlo Gábor emlékezetét. A gondolat, hogy egy köztéri
szobor állításával lehetne igazán kifejezni az utókor méltó
tiszteletadását, már régóta foglalkoztatta a művészt, de elhatározássá 2008 elején érett tetté, különös tekintettel a
2009-es jubileumi évre, amikor is Sztehlo Gábor születésének 100-ik évfordulóját ünnepeljük.
Vigh Tamás a szoborral Sztehlo Gábor legnagyobb emberi teljesítményét, a második
világháború vészkorszakában folytatott gyermekmentő
tevékenységét kívánta megformálni. Ezt, a Luther-kabátban
lévő alaknak, a kabát mögé elrejtett és a térdén ülő gyermeket
óvó mozdulatával akarta kifejezni. A kisplasztika méretben megformált elképzelést Hetényi Ágnes művészettörténész a
szakértői véleményében a következőképen fogalmazta meg:
„Maga a figura Luther-kabátjában álló férfialak, aki köpenyével
óvja-védi a gyerekeket. A palást két oldala alól a védelmébe vett
gyerekek feje néz ki, mint tudjuk, egy nagyon rossz világba. Ez az óvó mozdulat kifejezi a lelkész nagyságát és nincs szükség további magyarázatokra.”
Az elképzelés szerint az alak szabálytalan hasábokból álló struktúra felett áll majd. A
kezdetben mintegy 1:12 méretű agyag plasztika egy hasonló méretű gipszmodellben
tisztult le. Ezt követően készítette el a szobrász az 1:5
méretű gipsz változatot. Ezen a modellen Vigh Tamás tovább
finomította az elképzelést a formák egyszerűsítésével és
kristálystruktúrára utaló módon síkokkal történő kifejezésével.
Ezzel a megjelenítéssel Sztehlo Gábor személyiségének
nemes mivoltát kívánta kihangsúlyozni, a szobrász szavaival
élve „kristály ember”-ként megformálni. Az 1:1 méretű gipsz
modellt az idős mester irányítása mellett Markolt György
szobrászművész készítette el, melyen a mester további finomításokat végzett. A gyerekfejek helyett végül egyetlen kicsi, kiszolgáltatott gyermektestet formált meg a művész, kőbe örökítve a „gyermekmentő” tettet.

A művész az egész szoborkompozíció anyagául egy Törökországból beszerezhető
szürke un. „Black storm” megnevezésű márványkövet választott. A kő beszerzését, a
köbös struktúrák megmunkálását és a szobor-kompozíció felállítását Kutas Kálmán, a
Weiss és Kutas Kft. vezetője vállalta. Az 1:1-es gipszmodell alapján Sztehlo Gábor
alakjának faragását is - Vigh Tamás irányításával - Markolt György végezte a Kft.
területén. A szoborállítással kapcsolatos építészeti feladatokat Winkler Barnabás
építész látta el.
Sztehlo Gábor szobrának köztéren történő felállítását a Sztehlo
Gábor Alapítvány mindjárt saját ügyének tekintette és elkezdte
a szükséges anyagi fedezet előteremtésének megszervezését
és az engedélyek beszerzését. Sztehlo Gábor szobrát a
művész és a Sztehlo Gábor Alapítvány először a Bécsi kapu
téri templom fala mellett szándékozott felállítani. Ez az
elképzelés azonban nehézségekbe ütközött az engedélyező
szervek elutasító magatartása
miatt. Ezzel egyidőben Vígh Tamás a Csillaghegyi
Evangélikus Egyházközség lelkészét, Donáth Lászlót
kérte meg, hogy segítsen előteremteni a szobor felállításának fedezetét, és Winkler Barnabás építésszel
gondoskodjék a szükséges engedélyekről. Ebbéli
tevékenységben meghatározó szerepet vállalt Donáth
László és munkatársa Breuer Katalin. Ettől kezdve új
lendületet kapott az egész elképzelés megvalósítása,
mind az anyagi fedezet biztosítása, mind az ügyek intézése tekintetében. Ezt követően az egyházközség és
az alapítvány képviselői, valamint Vígh Tamás is
egyetértettek abban, hogy Sztehlo Gábor emlékműve
csak a Deák téri evangélikus templom közelében állhat.
Ami az anyagi fedezetet illeti a Csillaghegyi Evangélikus
Egyházközség, eredményes pályázatokat nyújtott be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, a Táncsics Mihály
Alapítványhoz, a Nemzeti Kulturális Alaphoz és a Fővárosi
Önkormányzathoz, mely utóbbi a szobor felállításához
szükséges terület biztosításán kívül anyagi támogatást is
nyújtott. Erejéhez mérten a Sztehlo Alapítvány is hozzájárult
a költségekhez, de az anyagi terhek legnagyobb hányadát a
Magyarországi Evangélikus Egyház állta.
Így vált lehetővé az V. Kerületi Önkormányzat építési engedélyét követően a szobor
felállítása 2009. szeptember 25-én a Deák téri evangélikus templom főbejárata
közelében.

