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I. Témaválasztás 

 

Az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) történetével, működésével viszonylag sok történész, 

levéltáros foglalkozott.1 Ám 25 évvel a rendszerváltás után még mindig számos olyan terület 

van az ÁEH működésében, amelyek fehér foltok, és e kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert 

részterületek feltárása szükséges ahhoz, hogy az 1945 utáni egyházüldözés, az egyházak 

felügyeletének pártállami működési mechanizmusa, az egyházak és az állam kapcsolata, az 

együttműködés, egymás mellett élés és egymástól való elhatárolódás szintereit mindenre 

kiterjedően láthassuk. 

Ez motivált akkor, amikor megfogalmaztam disszertációm témáját. Korábban nem tudtuk 

pontosan, hogy hányan, kik tevékenykedtek e hivatal keretei között 1951. május 19. és 1989. 

június 30. között. Az eddigi kutatások során elsősorban egyes vezetők, munkatársak 

tevékenységére esett a figyelem, de egyben nem térképezte még senki sem fel az ÁEH teljes 

apparátusát, a budapesti központban és vidéken, a püspökségi székhelyeken2 tevékenykedő 

egyházügyi megbízottak, valamint a megyeszékhelyeken a tanácsi rendszer végrehajtó 

bizottságok titkárságai keretében dolgozó egyházügyi főelőadók, majd egyházügyi tanácsosok 

személyi körét. Munkám szigorúan vett archontológia, az ÁEH munkatársainak életrajzait, a 

tisztségviselők által betöltött pozíciókat tartalmazza.  

Jelen dolgozat keretei között nem kívánok az egyházpolitika irányvonalaival, annak 

végrehajtásával, az egyházak helyzetével, a papok, lelkészek működésével foglalkozni, 

kifejezetten az Állami Egyházügyi Hivatal működése, szerkezete, kapcsolatrendszere, az ott 

dolgozók hivatali előmenetele, a betöltött pozíciók ténykérdése foglalkoztatott. 

Disszertációmban érintőlegesen foglalkoztam az ÁEH intézménytörténetével, hiszen ennek 

feldolgozása már sok szempontból megtörtént. Annyiban érintem ezt a témakört, amennyire 

ez dolgozatom lényegi részének megismeréséhez szükséges, de nem ezt tekintettem fő 

feladatnak. Dolgozatomban arra vállalkozom, hogy a hozzáférhető levéltári források alapján 

rekonstruáljam, hogy kik, mitől-meddig, milyen beosztásban dolgoztak az ÁEH keretén belül. 

Akinél lehetséges, ott teljes szakmai életutat vázolok fel. Disszertációm függelékében 

megtalálható az Állami Egyházügyi Hivatal közel 350 munkatársának életrajza ábécérendben. 

A történeti múlt megismerése, az intézmény működése szempontjából fontosnak érzem, hogy 

                                                
1 Egy két név, a disszertációmban részletesen ismertetem a meghatározó műveket. Kisasszondy Éva, Köbel 
Szilvia, Köpeczi Bócz Edit, Szabó Csaba, Szántó Konrád. 
2 Győr, Szombathely, Esztergom, Pannonhalma, Veszprém, Székesfehérvár, Kalocsa, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szeged, Pécs, Eger, Vác, Hejce. 
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– amennyiben lehetséges – teljes, mindenre kiterjedő életrajzokat tegyek közzé, hogy így fel 

lehessen térképezni a Hivatal munkatársi körét. Az összeállított életrajzokból vontam le 

azokat a következtetéseket, készítettem el azokat az elemzéseket, amelyek a disszertáció 

főszövegében találhatók. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal története, a Hivatalban dolgozók életútjának és hivatali 

előmenetelének összeállítása kiváló lehetőség, hogy egy, a pártállam alatt működő, az 

egyházak állami felügyeletét, ellenőrzését megvalósító szervnél rekonstruálhassuk, kik is 

voltak azok, akik irányították, felügyelték, végrehajtották az egyházak adminisztratív 

ellenőrzését. Vizsgálható, hogy e munkatársak számára milyen társadalmi mobilizációs 

lehetőség volt a Hivatal, hogyan tudtak megfelelni a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) által megfogalmazott követelményeknek az 

egyházpolitika kérdéskörében. 

Kutatásaim során több olyan személyt felkerestem, akik korábban az ÁEH-ban dolgoztak, 

hogy velük interjút készítsek, visszaemlékezéseiket összegyűjtsem. Egy olyan munkatársat 

sem találtam, aki elmondta volna emlékeit, élményeit, hogy mit jelentett neki ez a munkahely, 

és bár a közelmúlt történetének feltárásában óriási segítség lehetne az „oral history”, ez az 

Állami Egyházügyi Hivatal esetében e kutatás keretei között nem valósulhatott meg.  

Számos, az archontológia elvi megalapozását – középkori, újkori és legújabb kori 

tisztségviselőket, világi és egyházi méltóságokat – felvonultató könyvet, tanulmányt 

ismerünk, azonban az 1945 utáni korszak kutatása során eddig kevés ilyen jellegű mű készült. 

Ezért is éreztem fontosnak egy ilyen úttörő jellegű gyűjtemény összeállítását. 

Tény, hogy nem a legmagasabb, az ország vezetése, irányítása szempontjából legfontosabb 

személyekről van szó, azonban az ÁEH kiemelt szerepe, státusza, jelentős rangja indokolttá 

teszi, hogy a 38 évig működött, jogelőd és jogutód nélküli intézményben dolgozó 

munkatársak életútjának feltárása megtörténjen. 

 

II. A téma irodalma és forrásai 

 

Disszertációm forrásbázisául elsősorban a levéltári kutatásaim során összegyűjtött iratanyag 

szolgált, természetesen a vonatkozó szakirodalom ismerete és felhasználása elengedhetetlen 

volt. Áttekintésemben azokra a kötetekre, cikkekre, tanulmányokra koncentráltam, amelyek 

kifejezetten az Állami Egyházügyi Hivatal szervezetével, működésével foglalkoztak, vagy az 

írásokból akár feldolgozás, akár forrás szinten a mindennapi ügymenetre vonatkozó 
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információkat kaphatunk. Az egyházak 1945 utáni életével, a pártállam egyházpolitikai 

felfogásával, annak bemutatásával foglalkozó munkák nem képezik ennek az áttekintésnek a 

részét. Ugyanígy a levéltári források áttekintésénél is az motivált, hogy az ÁEH szervezeti, 

működési vonatkozású iratanyagait mutassam be, azokat, amelyek eligazítanak bennünket az 

1951–1989 közötti időszak életére, hogy hogyan ellenőrizték az egyházak működését, hogy 

működött a hivatal nap mint nap. 

Ahhoz, hogy e szempontok, elképzelések szerint kerüljön sor a Hivatal szervezetének, 

működésének a feltárására, nemcsak az ÁEH a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár 

(MNL OL) őrizetében lévő állagait, hanem a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltáraiban 

megtalálható egyházügyi megbízottak hátramaradt iratait, valamint a megyei pártapparátus 

egyházakra vonatkozó iratait is fel kellett tárni. Emellett áttekintettem az egyes püspökségek 

egyházkormányzati iratait is. 

Kutatásom és a feldolgozás a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrizetében lévő az 

ÁEH Általános iratok közt található hat levéltári doboz terjedelmű személyzeti anyagra3, az 

ÁEH Általános iratok 9 levéltári doboz terjedelemű összefüggő irategyüttesre, az ÁEH volt 

dolgozóinak személyi iratanyagaira koncentrálódott.4 Az ÁEH Elnöki iratok 1959-től 

tartalmaznak minden évben a Hivatal dolgozóinak kinevezési, személyi ügyeire vonatkozó 

iratokat, amiket szintén felhasználtam.5 

 

III. A disszertáció felépítése 

 

A dolgozat első fejezetében a témaválasztás indokoltságáról, a kutatás módszertanáról, majd a 

disszertáció szerkezetéről írok. 

Ezt követi a második a fejezet, amelyben egy teljes historiográfiai áttekintést adok azokról a 

kötetekről, tanulmányokról, melyek az ÁEH szerkezetére, működésére, tevékenységére 

vonatkoznak. Ezt követően áttekintem azokat a levéltári fondokat és állagokat, amelyek 

kutatása és feltárása szükséges volt a dolgozat megírásához. 

A harmadik fejezetben egy nemzetközi összehasonlítást igyekszem arról adni, hogy a 

Szovjetunióban és a többi közép- és kelet-európai országban miként működött az egyházak 

                                                
3 MNL OL XIX–A–21–b Személyzeti iratok 668., 669., 670., 671., 672., 673. d. 
4 MNL OL XIX–A–21–b 558.; 559.; 560.; 561.; 562.; 563.; 564.; 565.; 566. 
5 MNL OL XIX–A–21–a H-50/1959. Hivatal dolgozóinak kinevezése, H-52/1959. Hivatal dolgozóinak személyi 
ügyei, 1960-tól H-34 Hivatal dolgozóinak kinevezése, H-35 Hivatal dolgozóinak személyi ügyei. 1963 után a 
Hivatal dolgozóinak személyi ügyei a tétel megnevezése, kinevezések nem szerepelnek az iratanyagban. 
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felügyelete, milyen hasonlóságok és kölönbségek voltak az egyes országok egyházügyi 

hivatalai között.  

A negyedik fejezetben a pártállam által az egyházpolitika végrehajtására szabott kereteket 

mutatom be, hogy mi vezetett Magyarországon az ÁEH felállításához, hogyan lehet a 

pártállami intézményrendszerben elhelyezni a hivatalt. 

Az ötödik fejezetben vázlatosan bemutatom az ÁEH 1951–1989 közötti működési kereteit. 

Hangsúlyozom, hogy egy áttekintésről van szó, nem egy részletes bemutatásról, részben azért 

mert ezt már korábban mások feldolgozták, részben azért, mert egy részletes bemutatás 

túlfeszítené e disszertáció kereteit. 

A hatodik fejezetben az ÁEH működési kereteinek belügyi és külügyi viszonyait, a 

Belügyminisztériummal és a Külügyminisztériummal történő együttműködés iratokból 

leszűrhető kereteit ismertetem. 

A hetedik fejezet az ÁEH archontológiája, ebben a fejezetben elemzem és mutatom be a 

Hivatal munkatársainak körét, az életutak feltárásából levonható következtetéseket itt 

ismertetem. 

A disszertációm melléklete az Állami Egyházügyi Hivatal munkavállalóinak életrajzi 

lexikona.  

 

IV. A kutatás legfontosabb eredményei 

 

Doktori disszertációmban bemutatom, hogy hogyan működött az Állami Egyházügyi Hivatal, 

milyen szervezeti, szerkezeti változásokra került sor közel negyvenéves fennállása alatt, és 

teljes képet adok a Hivatalban dolgozók életútjáról. A témához kapcsolódó levéltári források 

lelőhelyeivel, történetével és tartalmi összefoglalásával kapcsolatban értekezésemben 

részletes áttekintést nyújtok. 

A rendelkezésre álló iratok alapján megvizsgáltam, hogy milyen formában tartotta a 

kapcsolatot az ÁEH a Szovjetunióban, az NDK-ban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, 

Romániában, Jugoszláviában és más szocialista kötődésű országokban működő egyházügyi 

hivatalok között. Dolgozatomban áttekintem az Egyházügyi Hivatalok értekezleteinek 

résztvevőit és főbb témaköreit, valamint az egyes országokkal való kétoldalú kapcsolatokat. 

Bemutatom, hogy a II. világháború után milyen folyamatok vezettek el az Állami Egyházügyi 

Hivatal 1951. május 19-i felállításához, milyen jogszabályok, párthatározatok tették lehetővé 

a létrejöttét és a működését. Áttekintem, hogy az évtizedek során hogyan alakult a Hivatal 
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helyzete és szerepe, és felvázolom azokat a történelmi fordulópontokat, melyek végül az ÁEH 

1989. június 30-i, jogutód nélküli megszüntetéséhez vezettek. 

Részletes áttekintést adok a Hivatal szervezeti és személyi állományának alakulásáról. A 

Hivatal létszáma az évek során 24 fő és 67 fő között változott. Az ÁEH a munkatársak 

körének személyi összetétele szempontjából nem tekinthető különleges intézménynek, hiszen 

számos közintézmény, hivatal, minisztérium személyi állománya épült fel hasonlóan. Abban 

azonban mégis sajátságos, hogy egy újonnan létrejött intézmény volt, hivatali előzmények 

nélkül. Így itt számos intézménnyel, minisztériummal ellentétben nem a korábbi időszak vagy 

korábbi vezető által felvett munkatársakkal kellett együtt dolgozni, hanem az 1951-es 

alakuláskor „megbízható” emberek kerülhettek kulcspozícióba. Az ÁEH vezetői, a politikai 

munkatársak, püspökségi megbízottak, egyházügyi titkárok döntő többségében férfiak voltak. 

Az ügyviteli, irodai munkában, valamint a pénzügyi, gazdasági munkakörökben dolgoztak 

vegyesen nők és férfiak, többségében hölgyek. A levéltári dokumentumok igazolják, hogy a 

Hivatalba került dolgozók munkájának jelentőségét magas fizetéssel kívánták elismerni. 

Az ÁEH három székhelyen, először a II. kerületben, a Pasaréti út 59. szám alatt, majd a 

Művelődési Minisztérium keretén belül az V. kerület, Szalay utca 10–12. szám alatt, végül az 

1960-as évek elejétől a VI. kerület, Lendvay utca 28. szám alatti ingatlanban tevékenykedett. 

Értekezésemben ismertetem ezeknek az épületeknek a történetét, az ÁEH szempontjából 

meghatározó szerepét. 

Dolgozatomban bemutatom, hogyan zajlott a hivatalban a pártélet, hány párttag volt és 

mennyire működött hatékonyan a párt alapszervezete. A megvizsgált források alapján 

elmondható, hogy a Hivatalban dolgozók többsége tagja volt az MDP-nek, illetve az 

MSZMP-nek, a legjobb kádereket pártiskolába küldték. 

Részletes áttekintést adok értekezésemben az ÁEH és a Belügyminisztérium 

kapcsolatrendszeréről. A rendelkezésre álló források alapján eddig 23 olyan ÁEH 

munkatársra sikerült rábukkanni, aki az ÁEH-s munkaviszonya előtt, után, vagy alatt 

dolgozott a Belügyminisztérium szervezetében. A levéltári iratok áttanulmányozása során 

került napvilágra, hogy a BM hírszerző szerve, a III/I. Csoportfőnökség 1968 novemberében 

„VILÁGOSSÁG” fedőnévvel belső rezidentúrát, azaz állambiztonsági tisztekből álló, 

meghatározott állambiztonsági – operatív – feladatok ellátására felkészített, konspirált 

szervezeti formát hozott létre belföldön az Állami Egyházügyi Hivatal fedése alatt. Az ÁEH-t 

felhasználva akarták szélesíteni a magyar papság körében a kutató, tanulmányozó munkát, 

amelynek iránya a Vatikán, a papi emigráció és a protestáns világszervezetek felé mutatott. 
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Doktori disszertációmban kitérek az Állami Egyházügyi Hivatal külügyi kapcsolatainak 

bemutatására is. Ezek közül kiemelkedik a Vatikánnal való kapcsolattartás, az egyes 

országokkal kapcsolatos egyházi vonatkozású bilaterális ügyek, egyes egyházi vezetők 

külföldi látogatásairól, vagy külföldi egyházi személyek magyarországi útjairól készült 

feljegyzések. Az ÁEH által külön kezelt ügy volt Mindszenty József ügye, és az ehhez 

kapcsolódó magyar-vatikáni tárgyalássorozat. Az ehhez kapcsolódó minősített 

dokumentumokat már az ÁEH-ban is külön kezelték, és e tárgyalások jegyzőkönyveinek 

minősítettségét csak a közelmúltban oldották fel. 

Doktori értekezésem teljes újdonsága az ÁEH archontológiája, hogy egyes munkakörökben 

kik töltöttek be pozíciót, kik dolgoztak a püspöki székhelyeken és a megyeszékhelyeken. 

Mivel az ÁEH újonnan felállított hivatal volt, és jogutód nélkül szűnt meg, ezért viszonylag 

könnyen rekonstruálható a 38 éves működése alatt ott dolgozó személyek köre, és 

megrajzolható szakmai életútjuk. 

Ezen életpályák feldolgozása lehetőséget ad arra, hogy megismerjük és statisztikai adatokat 

nyerjünk a hivatal munkatársainak származására, iskolázottságára, nyelvtudására 

vonatkozóan. Megismerhetjük, hogy a hányan kaptak és milyen állami kitüntetést, hányan 

voltak pártnak és tömegszervezeteknek tagjai. Képet nyerhetünk arról, hogy mekkora fizetést 

kaptak az ÁEH dolgozói. Így e számszerű adatok alapján elénk tárul az ÁEH tényleges 

szerepe, súlya.  

Célom nemcsak az volt, hogy összegyűjtsem 1951–1989 közötti viszonylatban, hogy egyes 

feladatköröket, munkaterületeket ki töltötte be és hol tevékenykedett, hanem az is, hogy – 

amennyire ez egybe gyűjthető volt –, az ÁEH apparátusában dolgozó személyek teljes 

életútját feltárjam, így rekonstruálni lehet, hogy mit jelentett egy-egy személy életében a 

Hivatal, honnan került ide és esetleg hova ment innen tovább. Vizsgálataim a társadalmi 

mobilitást, az egyes szakterületeken elvárt képzettséget, az anyagi és társadalmi megbecsülés 

létét, vagy hiányát kívánta feltárni, azt, hogy mekkora hatalma volt egy-egy megbízottnak, 

előadónak. Hosszabbtávú cél volt az is, hogy a tanulmányok, hivatali, szakmai előmenetel 

feltárásán túl képet kapjunk az állambiztonsági, belügyi szervekkel való szoros kapcsolat, 

együttműködés formai megvalósulásáról is.  

Az életrajzokat áttekintve megállapíthatjuk, hogy az apparátusba, vezető posztokra alacsony 

képzettségű, vagy nem a megfelelő képesítéssel bíró káderek kerültek be. Az értelmiségi 

pályán, a pozíciók betöltésénél nem a szakismeret, nyelvtudás, hanem a politikai 

megbízhatóság, pártelkötelezettség vált a legfontosabb szemponttá. Ahogy a társadalomban 
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növekedett a munkás- és paraszti családból kikerülő új „káderértelmiségiek” száma és aránya, 

ugyanúgy megfigyelhető ez az Állami Egyházügyi Hivatal esetében is. Egy ilyen munkahely 

felemelkedést, előrelépést, társadalmi mobilitást jelentett számukra. 

1950 után a közigazgatásban dolgozókat „a közigazgatás frontján harcoló” kádereknek 

tekintették, akiknek elsőrendű feladata a központi utasítások maradéktalan végrehajtása volt. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal – mint a Minisztertanács felügyelete alá rendelt állami szerv – 

az államigazgatás vezető, csúcsszervei közé tartozott, így az ott dolgozók a tisztviselői-

ügyintézői kar felső rétegéhez tartoztak. Országos szinten ugyan a nők aránya a tisztviselői 

pályákon nőtt, az ÁEH-ban azonban politikai munkatársi munkakört egyáltalán nem töltöttek 

be. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal a Rákosi-, majd a Kádár-rendszer egyik jellegzetes 

intézménye volt, melynek mindenkori tevékenysége hűen tükrözte a diktatúra aktuális 

viszonyát az egyházakhoz. 
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