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Soós viktor Attila Az Állami egyházügyi hivatal ellenőr-
zése a protestáns egyházak felett – 
vázlatos kitekintéssel Győr-Sopron 
megyére

A kommunista diktatúra időszakában, akár a Rákosi-, akár a Kádár-korszakot tekintjük, 
az egyházak voltak a legmeghatározóbb közösségek, amelyeket ellenségnek tekintettek 
és mindvégig üldözték, nyomon követtek a párt emberei.1 Először el akarták törölni, meg 
akarták szüntetni az egyházakat, majd hagyták őket élni és rábírták elsősorban az egyházi 
vezetőket, hogy legalizálják, segítsék a pártállam működését. Az egyházak ellenőrzése, 
felügyelete mindvégig jelen volt, különböző intenzitással, más-más módszerekkel, de a 
kommunista diktatúra teljes időszakában kontrollálták a felekezetek működését.2 Mind 
az állambiztonság, mind az Állami Egyházügyi Hivatal nyomon követte az egyházak tag-
jait, ellenőrizte mindennapi működésüket, úgy járt el, hogy bár az egyházpolitika válto-
zott, a különböző egyházakkal szemben más-más módszereket alkalmaztak, de a totális 
diktatúra teljes időszakában mindent és mindenkit felügyeltek. 

A pártállam másképp lépett fel a katolikus egyház és másképp a protestáns egyhá-
zak ellen, ugyancsak más módszereket alkalmazott a kisegyházakkal szemben. Az evan-
gélikus és a református egyházzal már 1948-ban megállapodtak, és ezt használták fel a 
katolikus egyházzal szemben. A katolikus egyházat a reakció fészkének tartották és ezért 
elsőként, a legkeményebben jártak el vele. Az, hogy más eljárást alkalmaztak, ez azt je-
lentette, hogy más úton akartak eljutni a célhoz, ahhoz, hogy megsemmisítsék, illetve 
később behódolásra kényszerítsék az egyházakat. Igaz, hogy a módszerek különbözőek 

1   Az egyházak kommunista diktatúra alatti helyzetével, üldöztetésükkel, együttműködésükkel nagyon 
sokan foglalkoztak, ezekre külön nem utalok.
2   Az Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottság munkája kiemelkedő. A Háló sorozatban jelentetik 
meg kutatásaikat. Háló – Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az 
állambiztonság kapcsolatáról 1945-1990. Szerk.: Mirák Katalin. Luther Kiadó, Budapest, 2010.; Háló 2. – 
Egyházvezetők 1. Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő. Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus 
Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról – 1945–1990. Szerk.: Mirák Katalin. Luther Kiadó, Budapest, 
2014.; Kiss Réka: A „református reakció” az állambiztonsági iratokban (1956–1967). In: Ablonczy Balázs 
– ifj. Bertényi Iván – Kiss Réka – Hatos Pál (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a 
hatvanéves Kósa László tiszteletére. Budapest, 2002. 222–248.; Tabajdi Gábor: A III/III. Csoportfőnökség 
egyházi elhárító tisztjei a Kádár-korszakban. In: Egyháztörténeti Szemle, X. évf. 3. szám. 2009/3.; Vörös 
Géza: Állambiztonság és egyházak. In: Egyháztörténeti Szemle, X. évf. 4. szám. 2009/4.; Egyházüldözés és 
egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila – Szabó Csaba – Szigeti László. Luther Kiadó 
– Szent István Társulat, Budapest, 2010.; Vörös Géza: Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. In: 
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk.: Bánkuti Gábor – Gyarmati 
György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan, Budapest, 2010. 281–333.; Kiss 
Réka – Soós Viktor Attila – Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv 
tartótiszteknek. L’Harmattan, Budapest, 2012.
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voltak, azonban az intézményi rendszeren belül hasonló szervezeti egységek végezték a 
mindennapi munkát. 

Az egyházi „reakció” megzabolázásának, az ellenük való fellépésnek az intézményi 
megvalósítás területén a kommunista diktatúra időszakában több útja mutatkozott, me-
lyek közül a két legfontosabb, legmarkánsabb az ÁEH-hoz és a Belügyminisztériumhoz 
köthető. Az egyik, az ÁEH adminisztratív fellépése, legális, államilag formalizált és többé 
kevésbé ismert működése, a Hivatal helyzeténél, erejénél fogva pedig nyomásgyakorlás 
az egyház tagjai, különösen annak vezetői felé. A másik a BM-hez, az állambiztonsági 
szervekhez köthető, melyek kevésbé ismert, a társadalom szempontjából illegális eszkö-
zökkel megvalósított fellépések voltak. A BM megfelelő osztályának, alosztályának ope-
ratív nyomozását követően vizsgálati-, majd bírósági eljárás keretében vonták ki a társa-
dalomból az adott egyházi személyt. Az országos hatáskörű intézményeknek a területi 
közigazgatásban is jelen voltak szerveik, embereik, így minden egyes megye területén az 
állambiztonság a megyei rendőrkapitányság keretén belül megfelelő részleggel rendel-
kezett, ahogy az ÁEH-nak is voltak megyei megbízottai a megyei tanács szervezetében.3

Győr-Sopron megye egyházi szempontból alapvetően katolikus volt, kiemelkedő 
egyházigazgatási központokkal és intézményekkel, de emellett jelentős szerepet töltött 
be a megye területén az evangélikus egyház is. Igaz 1952-ben megszüntették a Nyuga-
ti (Dunántúli) Egyházkerületet, a másik három egyházkerülettel együtt, és új egyház-
kormányzati struktúra, két kerület jött létre, az Északi és a Déli. Az Északi Evangélikus 
Egyházkerület kiemelkedő közössége volt a Győr-Soproni Egyházmegye, ahol Sopron 
és Győr városok evangélikus közössége emelkedett ki. A jelen rövid áttekintésben a párt-
állam Győr-Sopron megye területén végrehajtott egyházak feletti ellenőrzésének helyi 
specifikumait, az ÁEH és az állambiztonság evangélikus felekezet és annak vezetői felé 
irányuló munkáját tekintem át.

Győr-Sopron megye az 1950-es megyerendezéskor alakult ki, amikor Győr-Mo-
son megyét és Sopron megyét egyesítették. Ekkortól Győr-Sopron megye volt a megye 
neve 1990-ig, amikor átnevezték Győr-Moson-Sopronra. Az 1950-es megyerendezéskor 
Győr-Moson megyéhez egy megyei város tartozott, Mosonmagyaróvár. Ezen kívül a két 
megyeszékhely, Győr és Sopron törvényhatósági jogú város volt, így nem tartoztak a me-
gyéhez, hanem külön közigazgatási egységeket alkottak. Mivel a törvényhatósági jogú 
városi jogállás 1950. június 15-én megszűnt, Győr és Sopron attól kezdve Győr-Sopron 
megyéhez tartozott. 1983-ig még két település szerzett városi rangot a megyében: Kapu-
vár 1969-ben és Csorna 1971-ben, így 1983-ra a városok száma ötre nőtt. 

A tanácsok megalakulásától 1954-ig Győr és Sopron közvetlenül a megyei tanács alá 
rendelt város volt, Mosonmagyaróvár pedig közvetlenül a járási tanács alá rendelt város-
ként a Mosonmagyaróvári járáshoz tartozott. 1954 és 1971 között a megye valamennyi 

3   A két szerv működésének lenyomata a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei 
Levéltár Győri Levéltár (MNL GyMSML GyL) őrizetében lévő a Győr-Sopron megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottsága egyházügyi titkár iratai MNL GyMSML GyL XXIII. 24., illetve a Győr-Sopron Megyei Rendőr-
Főkapitányság iratai MNL GyMSML GyL XXIV. 12.
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városának jogállása járási jogú város volt. Győr 1971-ben, a harmadik tanácstörvény ha-
tálybalépésével megyei város lett, ami azt jelentette, hogy a megyéhez tartozott, de bi-
zonyos kérdésekben a többi városnál nagyobb önállóságot élvezett. A többi város rangja 
egyszerűen város lett. Győr-Sopron megye lakossága az 1970-es évek elején több mint 
400.000 fő volt, melynek 45 %-a városokban élt. A korábbi évtizedekre jellemző fejlett 
ipar továbbra is meghatározó volt, elsősorban Győr térségben. 

Az állambiztonság szempontjából fontos és összetett terület volt a megye. Győr-
Sopron megye kulturális, felsőfokú oktatási központ volt, ahol az agrártudományi, erdé-
szeti, faipari egyetem is működött. A megye területén a korábbi teljes elszigeteltség után 
az 1960-as évektől nőtt az idegenforgalom jelentősége, köszönhetően a politikai klíma 
megváltozásának, valamint a közeli Ausztriának és Csehszlovákiának. Emellett jelen-
tős egyházi intézmények is működtek a megyében, kiemelkedik Győr mint püspöki 
székhely, Pannonhalma mint a bencés rend központja, amely egyházi, idegenforgalmi, 
oktatási, szociális területen is képviseltette magát, továbbá a győri bencés gimnázium 
és az egyházmegye szemináriuma. Ezeket a területeket az állambiztonság III/III osz-
tályán kulturális, ifjúsági, rendkívüli események vonalán követték nyomon, ahogy ki-
emelt szerepet kapott az egyházi reakció elhárító osztály is. Ugyanígy jelentős súlyuk volt 
az evangélikusoknak, akik mint közösség kaptak figyelmet. 

A Győr-Soproni Egyházmegye vezetését Németh Károly lébényi lelkész mint egy-
kori győri esperes látta el 1952–1953 között. Azután Weltler Rezső, egykori mosoni es-
peres vette át a helyét, aki soproni lelkész volt, és aki 1977-ig végezte az esperesi szolgála-
tot. Weltler Rezsőt Bárány Gyula győri lelkész követte 1977 és 1995 között.

Jelen ismereteink szerint sokkal inkább az ÁEH megyei megbízottja, az 1966. már-
cius 2.–1977. március 1. között a Győr-Sopron megyei Tanács egyházügyi tanácsosaként 
működő Kovács István volt az, aki felügyelte a megye területén működő protestáns egy-
házakat, így az evangélikusokat is, és tartotta a kapcsolatot az egyházi vezetőkkel. Az ő 
szakmai életútjában, munkájában azonban volt egy csavar, egy különlegesség. Nemcsak 
egyházügyi tanácsos volt, hanem ezen munkájával párhuzamosan a BM Győr megyei 
Rendőr-főkapitányság III/III-1. alosztály, „SzT” állományú, főoperatív beosztottja is volt 
1966. március 5. és 1976. október 31. között, így azokat az információkat, melyeket ál-
lambiztonsági úton ő, vagy a belső reakció elhárítás osztály munkatársai megszereztek 
és neki átadtak, felhasználta mint az ÁEH megyei egyházügyi tanácsosa.4 Ez egy speci-
ális, eddigi ismereteink szerint egyedülálló együttműködés volt az ÁEH és a BM között 
megyei szinten. Így kapcsolattartása, az evangélikus egyház Győr-Soproni Egyházmegye 
kiemelkedő, vezető lelkészeivel való szakmai munkakapcsolata olyan információszerző csa-
torna volt, ami bizonyos ismereteket az állambiztonság megyei szerveihez is eljuttatott. 

4   Erről a kérdéskörről lásd: Soós Viktor Attila: Egy szigorúan titkos tiszt, Kovács István egyházügyi tanácsos 
egy évtizedes (1966–1977) felügyeleti munkája és jelentései a bencés rendről. In: Bencések Magyarországon 
a pártállami diktatúra idején I. Szerk.: Dénesi Tamás és Boros Zoltán, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, 
Pannonhalma, 2017. 195-234. o.
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Az ÁEH megyei megbízottjának jelentéseit áttekintve, melyet negyedévente, a 
hatvanas évek közepétől félévente írt és küldött meg az ÁEH központjának, a hatvanas 
években elvétve jelennek meg a jelentésekben a protestáns egyházak. Dömötör László 
és Szaló Sándor többségében a katolikus egyházzal foglalkozott. Kovács István 1966. 
március 2-i kinevezése után a következő évi jelentésében változott a jelentések tartalma, 
pontokba szedve tekintette át a megye területén működő egyházakat, szektákat. Érthető 
módon nagysága, jelentősége, fontossága miatt nemcsak első helyen szerepelt a katolikus 
egyház, hanem nagy terjedelemben foglalkozott az egyházügyi előadó az egyházmegye 
életével és külön a bencés renddel. A jelentések 80-90 %-át a katolikus egyházzal kapcso-
latos információk tették ki, a protestáns egyházak ügyei, problémái minimális terjede-
lemben, szinte csak utalásokban jelentek meg. Ennek értelmében a katolikus egyházzal 
kapcsolatos információk után szerepelt a Győr-Sopron megye területén 37 lelkésszel, egy 
esperesi kerületbe szervezett, lényeges intézmény nélkül működő evangélikus egyház, a 
maga kicsivel több, mint harmincezer hívével. Az evangélikus esperesi hivatal központja 
Sopronban, a Templom utca 10. szám alatt volt. Az evangélikus lelkészek munkaközös-
séget alkottak, havonta gyűltek össze, lelkigyakorlatokat, továbbképző tanfolyamokat, 
előadásokat tartottak.

A reformáció 400 éves évfordulója 1967-ben jelentős ünnepségekre adott alkalmat, 
a megyéből két evangélikus lelkész, mint küldött vett részt az NDK-ban Wittenbergben a 
reformáció ünnepségein.5 A hatvanas évek végén nem hitéleti, hanem épületfelújítási kér-
dések jelentettek problémát a soproni evangélikus közösségnek. Sopron Városi Tanács 
felszólítást küldött, hogy a műemlék, vagy műemlék jellegű épületet tatarozzák. Az anya-
gi nehézségekkel küzdő evangélikus egyház ezért több épületét felajánlotta eladásra Sop-
ron városának, illetve az államnak. Cserébe azt kérték, hogy az állam újítsa fel a soproni 
lelkészi, illetve esperesi hivatalt. A másik problémát az idősödő, nyugállományba menő 
lelkészek pótlása jelentette, csökkent az utánpótlás is. Az ÁEH megyei megbízottjának 
információ szerint a Győr-Sopron megyei evangélikus lelkészek többségének gyümöl-
csöző, jó nyugati kapcsolatai voltak, amelyet természetesen a korabeli pártállami logika 
szerint ellenőrizni és korlátozni kellett.6

Több évig elhúzó probléma volt a győri gyülekezet és az ott lévő szeretetház vezeté-
sének helyzete, akiket anyagi visszaélésekkel vádoltak meg. Az evangélikus egyház veze-
tése, egyeztetve és egyetértve az ÁEH-val elmozdította és leváltotta az egyházi és világi 
vezetőket. 

Az 1945 utáni időszak meghatározó esperese, az 1953-tól soproni evangélikus gyü-
lekezet lelkészévé választott Weltler Rezső volt,7 aki az esperesi tisztséget is betöltötte, 

5   MNL OL XIX-A-21-d- 007-35/1967. 40. d.
6   MNL OL XIX-A-21-d 007-11/1971. 75. d.
7   Emlékező írás róla: „Maul halten und weiter dienen” – Weltler Rezső esperes-lelkész emlékére. Ihtüsz, 
közzétéve: 2011. július 27. https://weltler.wordpress.com/2011/07/27/2010-100-eve-szuletett-weltler-
rezso-esperes-lelkesz/
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1970-ben és 1976-ban újabb hat évre megválasztottak esperesnek. Az ÁEH megyei meg-
bízottja 1976-os összefoglaló jelentésében az esperesválasztás utáni helyzetről azt írta, 
hogy volt egy „reakciós” kör, akik Weltler beiktatása után személye, családja és azon sze-
mélyek ellen, akik elköteleződtek a pártállam mellett, kritikát fogalmaztak meg, a jelentés 
szavaival élve „támadást intéztek ellenük”. Az ÁEH megyei megbízottja szerint az evangéli-
kus egyház vezetői intézkedéseikkel nem léptek fel elég határozottan, tiltóan és elítélőleg 
a reakció ellen.8

Az ÁEH megyei megbízottja a hetvenes évek közepére kialakította azt a gyakorlatot, 
hogy Győr-Sopron megye területén működő valamennyi egyház megyei szintű vezetőjé-
vel rendszeresen találkozott, így Weltler Rezsővel is havonta áttekintették az elmúlt idő-
szak egyházpolitikai eseményeit, problémákat és feladatokat.9 Weltler Rezső 1977-ben 
bekövetkezett halála után Bárány Gyula lett a győr-soproni egyházközség esperese, aki 
1971-től a beledi egyházközség lelkipásztora volt, majd 1980-tól a győri gyülekezetben 
szolgált lelkészként és esperesként 1996-ig, amikor nyugállományba vonult. Bárány Gyu-
láról a pártállam egyházügyi megbízottja, 1977-ben egyházügyi tanácsossá kinevezett 
Horváth Antal azt írta, hogy nincs megfelelő tekintélye, emiatt nem mert határozottan 
intézkedni. Az ÁEH megyei titkára úgy foglamazott, hogy támogatni és befolyásolni kell 
Bárányt.10

A soproni egyházközség életét felkavarta Joób Olivér ügye. Joób 1963-ban kitűnő 
eredménnyel fejezte be a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémiát, majd lelkész-
szé szentelték. Ezt követően Sopronba került, segédlelkészként jelentős ifjúsági életet 
vezetett. 1969-ben a meszlen-acsádi gyülekezet hívta meg lelkésznek, ekkor helyezték 
büntetésül édesapját Nyíregyházáról Ostffyasszonyfára, ahol hamarosan balesetben el is 
hunyt. A megüresedett állásba meghívták a fiatal lelkészt édesapja helyére. Joób Olivér 
1977 decemberétől a soproni gyülekezetben szolgált lelkészként. Folytatta aktív lelkészi 
munkáját, a fiatalokra továbbra is figyelt. Kész lett volna a burgenlandi Lutzmannsburg 
(Locsmánd) gyülekezetének meghívását elfogadni, tárgyalt is velük, ezért egyházveze-
tői megrovást kapott. Káldy Zoltán püspök megakadályozta abban, hogy szolgálatot vál-
laljon Ausztriában. Az ÁEH megyei megbízottja szerint tisztázódott ügye, magatartása, 
megnyilatkozásai pozitívak voltak, de javasolta, hogy továbbra is fokozottan figyeljék. Ezt 
követően nem sokkal titkosrendőrségi nyomás hatására 1979 nyarán családjával külföldre 
menekült, lemondott soproni állásáról, és Svédországban kapott politikai menedékjogot, 
majd állampolgárságot. 1979-ben Káldy Zoltán egyházi bírósági eljárást indított ellene, 
a bíróság pedig a legsúlyosabb ítélettel, hivatalvesztéssel sújtotta. Az Országos Egyházi 
Bíróság 1989-ben az eltelt időre hivatkozva, és nem az ítélet törvényellenessége miatt 
mentesítette az ítélet alól. Így ez amnesztia, nem pedig rehabilitáció volt.11

8   MNL OL XIX-A-21-d 007-14/1976. 87. d.
9   MNL OL XIX-A-21-d 007-14/1976. 87. d.
10   MNL OL XIX-A-21-d 007-14/1977. 93. d.
11   Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül II. kötet, MEVISZ 1999. 199-224. o.
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Az 1977-ben megválasztott Bárány Gyula pozícióját segítette, erősítette az ÁEH, 
konstruktív kapcsolatot alakított ki vele a megyei egyházügyi titkár. Ezt írta róla: „Tár-
sadalmi és politikai tevékenysége egyértelműen haladó, tagja a beledi és a megyei népfront 
bizottságnak. […] Az esperes tekintélye sokat erősödött az elmúlt években azáltal, hogy több-
ször szerepelt nyilvánosan, teológiailag képezte magát, írásai jelentek meg a felekezeti lapok-
ban.”12 A nyolcvanas évek elejére jó kapcsolat alakult ki Bárány Gyula és az ÁEH megyei 
megbízottja között. 1981-es jelentésében ezt így írta le: „Bárány Gyula esperes az összes 
egyháziak közül a leghaladóbb magatartású és gondolkodású egyházi vezető. Miután az év 
közepén Győrbe költözött, megszűnt a többi gyülekezettől, lelkésztől viszonylagos elzártsága; 
a megyeszékhelyről könnyebben el tudja látni irányító tevékenységét. Kapcsolata az állami és 
társadalmi szervekkel még szorosabbá vált, az egyházat érintő minden kérdésről konzultá-
lunk. Neki is szerepe van abban, hogy a két évvel ezelőtti soproni zavargások lecsillapodtak, 
s ebben a nagy gyülekezetben rend és nyugalom van13. Az itteni presbitérium megújulásával, 
az új lelkész odahelyezésével sikerült a reakciós törekvéseknek gátat szabni. Az egyik zavar-
keltő lelkész (Gosztola László) halálával valószínűleg sikerül tovább stabilizálni a helyzetet. 
(Ez azonban felveti az újabb lelkész delegálásának kérdését is.) A soproni gyülekezet számára 
jelentős esemény volt, hogy megkapták a városi tanáccsal kötött szerződésben biztosított, felújí-
tott műemlék lakásokat.”14 Ez az utolsó mondat utal arra, hogy lezárult az a több, mint egy 
évtizedes folyamat, amellyel a soproni evangélikus közösség küszködött, anyagi erőforrá-
sok hiányában nem tudták a rossz állapotú épületeiket megfelelően használni. De marad-
va még Bárány Gyula esperes személyénél, hiszen az 1981-es összefoglaló jelentés újabb 
adalékot ad elkötelezettségének mértékéhez, úgy írtak róla, hogy a legőszintébb politikai 
szövetségese az ÁEH-nak a megye összes egyházi vezetője közül. Az egyház helyzetét 
érintő minden kérdésről konzultált, kikérte az ÁEH egyházügyi tanácsosának a vélemé-
nyét. Ez a saját, személyes, szakmai kötődése, de ennél erősebb kitétel, hogy „beosztottjait, 
az evangélikus lelkészeket és a presbitériumok vezetőit haladó egyházi vezetés politikájának 
támogatására nevelte”.15

Győr-Sopron megyében az evangélikus egyház lelkészhiánnyal küzdött, a gyüleke-
zetek összevonásának kérdése a hetvenes években megjelent és onnantól kezdve a vizs-
gál korszak végéig napirenden volt. Szorgalmazták a női lelkészek beállítását.16 Évről évre 
előkerül, hogy öregedtek a lelkészek, és nem volt elegendő lelkész utánpótlás. Természe-
tesen ezt a helyzetet is megpróbálta a saját céljaira felhasználni a pártállam egyházakat 
felügyelő, ellenőrző szerve, az ÁEH megyei egyházügyi tanácsosa.

12   MNL OL XIX-A-21-d 007-14/1978. 100. d.
13   Utalás Joób Olivér 1979 nyarán történt külföldre távozására és ezt követően az egyházközségben lévő 
hangulatra.
14   MNL OL XIX-A-21-d 007-14/1980. 111. d.
15   MNL OL XIX-A-21-d 007-8/1981. 116. d.
16   MNL OL XIX-A-21-d 0032-8/1979. 108. d.
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A nyolcvanas évek végére olyan képet festett az ÁEH Győr-Sopron megyei egyház-
ügyi megbízottja, hogy az evangélikus lelkészek tevékenysége még a katolikus papokra 
is jó hatással volt. Azonban az aktív lelkészek száma huszonkettőre csökkent, a korszak 
elején negyven fő körül volt Győr-Sopron megyében az evangélikus lelkészek száma.  
A nyolcvanas években erőre kapó ifjúsági pasztoráció vitorlájából úgy vette ki a szelet az 
egyházvezetés, hogy irányítása alá vonta az ifjúsági rendezvényeket. 

Az 1557-ben alapított evangélikus líceum, az 1948-as államosítás után Berzsenyi 
Dániel – az iskola egyik leghíresebb diákja – nevét vette fel. Az evangélikus egyház karölt-
ve az állami szervekkel 1982-ben ünnepelte az alapítás 425. évfordulóját, amire az iskola 
is nagyon készült. Úgy értékelte az egyházügyi megbízott, hogy az evangélikus egyház 
részvétele az ünnepségen pozitívan értékelhető, jól szemléltette a pártállam szövetségi és 
egyházpolitikájának eredményességét.17

A soproni evangélikus templom tetőszerkezetét 1986-ban egy vihar súlyosan meg-
rongálta. A felújításhoz a megyei tanács jelentős támogatást adott. Nem azért fontos ez a 
támogatás, ami természetes is lehetne, no nem a pártállam viszonyai között, mert segített 
a megyei tanács, hanem azért, mert az evangélikus egyház vezetése bel- és külföldön tör-
ténő megbeszéléseken úgy mutatta be ezt a példát, hogy ez jól szimbolizálja az egyház 
és az állam helyi kapcsolatának jó példáját. Nemcsak a pártállam használta ezt propa-
gandisztikus célra, hanem az egyház vezetése is jó példaként mutatta be.18 A nyolcvanas 
évek vége felé érzékelve a változások szelét előre tekintett az evangélikus egyház, ifjúsági 
táborokat tartottak, próbáltak megújulni.

Jelen ismereteink szerint Győr-Sopron megye vonatkozásában a megyei állambiz-
tonsági szervek belső reakció elhárítás osztály által keletkeztetett iratok, dossziék a 70-
es, 80-as évekből nem nagyon maradtak fenn, legalábbis az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában nem találhatók ilyen anyagok. Így az egyházak működését, életét, 
legalábbis a pártállam szempontjából, az ÁEH által hátrahagyott iratokból, mind a köz-
ponti, mind a megyei iratokból rekonstruálhatjuk.

Jelen rövid, vázlatos áttekintés a legfontosabb témákat, ügyeket villantotta fel, kife-
jezetten az ÁEH megyei megbízottjainak szemüvegén keresztül. Érdemes tovább kutatni, 
feldolgozni, főleg az ÁEH megyei iratai alapján a Győr-Sopron megye területén működő 
evangélikus egyház életét, a pártállam ellenőrző, nyomon követő tevékenységét, amelyet 
egészen a rendszerváltásig folytatott.

Az egyházak üldözött ellenségei voltak a pártállamnak, de hosszú, szisztematikus 
munkával igyekeztek főleg vezetőiket a pártállamhoz lojális, együttműködő személyek-
ké alakítani. Személyek egyházi pozícióból történő elmozdításával, anyagi lehetőségek 
megvonásával próbáltak nyomást gyakorolni azokra, akik nem voltak hajlandók együtt-
működni a párt egyházpolitikájának megvalósításában. Az egyházak felismerve ezeket a 
körülményeket, mindent arra tettek fel, hogy túléljék ezeket az évtizedeket.

17   MNL OL XIX-A-21-d 007-12/1982. 121. d.
18   MNL OL XIX-A-21-d 007-12/1988. 157. d.


