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Sárándi Tamás 

 

„…RÉSZEMRE… MEGFELELŐ ÁLLÁST NYÚJTANI 

SZÍVESKEDJÉK” 

 

Álláskérő levelek érvrendszere a katonai közigazgatás időszakából 

 

 

A magyar katonai közigazgatás pár hónapos észak-erdélyi működésének forrásai között 

jelentős helyet foglalnak el az úgynevezett „álláskérő levelek”. Mivel csak Szatmár 

megye esetében több tucat ilyen levél maradt fenn, mennyiségük és jellegük miatt 

érdemlegesen elemezhetjük azokat. A többi forrástípust a hatalom képviselői (járási, 

vármegyei parancsnokok) kreálták, így azok a dokumentumok a hivatalos álláspontot 

tükrözik egy-egy kérdés kapcsán, annak ellenére, hogy néha megfigyelhetők 

nézeteltérések egy-egy felmerülő probléma esetében.

1 Ezzel szemben az álláskérő levelekben az egyének, a helyi magyar (illetve többnyire 

magyar) lakosság tagjai szólalnak meg, így a levelek hiteles forrásnak tűnnek annak 

mérésére, hogy mit is gondoltak ők a visszatérő magyar közigazgatásról, s arról, hogy 

ismét a magyar állam polgárai lehetnek? A tanulmányban a levelek szövegét alapul 

véve igyekeztünk elemezni a beküldő személy társadalmi háttere, illetve a 

                                                 
1 Ilyen pl. a zsidókérdés, román templomok ügye, de legélesebben a földügyben figyelhető ez meg. Erre 

vonatkozóan bővebben lásd: Sárándi Tamás: Fejezetek az észak-erdélyi katonai közigazgatás történetéből. 

Limes 25 (2012: 2. sz.) 80. 
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felsorakoztatott érvek közötti összefüggéseket. A továbbiakban ennek eredményeit 

igyekszünk bemutatni. 

A levelek íróit többes szándék is vezérelhette. A szociális és megélhetési gondok 

mellett a legfőbb motiváló erő az állami adminisztrációban betöltött jó pozíció 

megszerzése lehetett, hiszen úgy vélték, hogy ők ismerik a helyi magyarság viszonyait, 

problémáit, szükségleteit. Igyekeztek tehát minél hamarabb „felajánlani szolgálataikat” 

a magyar államnak. Reményüket a bevonulás előtt kiadott, a katonai közigazgatás 

működését szabályozó úgynevezett Utasítás is alátámasztotta. E szerint az addig is 

állami szolgálatban álló tisztségviselőket kell állásukban meghagyni, s megfelelő 

priorálás2 után akár átvenni. Ha a priorálás, illetve a román tisztviselők nagyszámú 

elmenekülése miatt hiány állna be, akkor azt helyiekkel, illetve 1918 után Erdélyből 

elmenekültekkel kell feltölteni.3 Az eredeti elképzelés szerint tehát a helyi lakosság 

közigazgatásba való nagyarányú beáramlására lehetett számítani, és a nagyszámú levél 

alapján is az feltételezhető, hogy ez az elképzelés egybeesett a helyi lakosság 

elvárásaival, reményeivel. A közigazgatás zökkenőmentes működésének köszönhetően 

a helyi parancsnok napok, hetek alatt döntött annak személyi összetételéről, jobb 

esetben a helyi lakosság „vezetőinek” megkérdezése után.4 Így – mivel a kinevezést nem 

előzte meg hosszas procedúra vagy felvételi eljárás – gyakorlatilag is elégségesnek 

mutatkozott egy a helyi parancsnoknak elküldött, jól megfogalmazott levél.  

                                                 
2 Prioráláskor az illető végzettsége, szakmai tudása és nyelvismerete mellett a döntő az illető személy két 

világháború közötti, magyar közösséggel szembeni magatartása volt a döntő. Priorálás során 

megb1zhatóna tartott személyektől begyűjtött információk alapján kapott az illető személy pozitív 

minősítést, vagy marasztalták el. 
3 Utasítás a katonai közigazgatás megszervezésére a felszabaduló Erdély területén. Bp. 1940. 11–12. 
4 Ezt az Utasítás is előírta, a magyarság vezetői alatt elsősorban az Országos Magyar Párt (OMP) egykori 

vezetőit, illetve papokat, tanárokat értettek.  
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A levelekkel kapcsolatos vizsgálat nagy hiányossága, hogy az esetek több mint 

egy harmadában nem ismerjük a választ, s csak a folyamodók 14%-át alkalmazták a 

megírt levél alapján.5 Így a levelek csak arra alkalmasak, hogy megvizsgáljuk, mit 

tekintettek az adott helyzetben a levélírók (s elsősorban az észak-erdélyi magyar 

lakosság érintett része) fontosnak és célravezetőnek (hogyan kell megfogalmazni, 

milyen érveket kell felhozni stb.) és nem arra, hogy megvizsgáljuk, milyen feltételek 

mellett kerülhetett valaki 1940-ben a magyar állam szolgálatába. A levelek vizsgálatából 

tehát sokkal inkább az erdélyi magyarok magyarságképéről kaphatunk információkat, 

és – mivel levelekről van szó – egyféle önreflexió is kiolvasható belőlük.  

  Minden levelet akár egyféle élettörténetnek is minősülhet, mivel az illető 

röviden elmeséli élete legfontosabb eseményeit (születés, családi háttér, iskolai 

végzettség, addigi munkahelyei). Keszeg Vilmos néprajzkutató, antropológus  szerint a 

biografikus történeteket 3 csoportba lehet sorolni: 1. genealogikus, ha az egyén élete 

kiterjed az életén túl is és a család élettörténetén keresztül mutatja be sajátját; 2. 

élettörténetről van szó abban az esetben, ha azt a születés és halál között mutatja be; 3. 

igaztörténet, amikor az életéből csak egy momentumot emel ki.6 Az elemzendő 

forráscsoportban elsősorban az első és harmadik kategóriába tartozó írásokkal 

találkozunk. Az első csoportba sorolható pl. Tóth Tibor levele, aki családi származása 

bemutatásával kezdi levelét, s csak ezt követően, mintegy ennek kontextusában tér rá 

saját életének a bemutatására.7 A harmadik kategóriába sorolható pl. Dóha János levele, 

                                                 
5 A többieket különböző indokkal, de végül is elutasították. A tanulmány során erre még visszatérünk. 
6 Keszeg Vilmos: Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Kolozsvár 2008. 298. 
7 „Alulírott szolgálattételre leendő beosztás czéljából az alábbiakat vagyok bátor a méltóságos vármegyei 

parancsnok úr becses tudomására hozni. Magyar nemesi családból származom. Szüleim néhai Felső-

pelsőczi és Zékeli Tóth Mór patóházi középbirtokos, édes anyám néhai mező Madarassy Gizella voltak. 

Nagyapám néhai Tóth László ki előbb a honvédség felállítása alkalmával honvéd százados, később 

Szatmár vármegye tiszti főügyésze volt…” Tóth Tibor levele a vármegyei parancsnokhoz, 1940. 
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aki élete meghatározó élményével, a katonáskodással (ezen belül is a Székely 

Hadosztályban való szolgálattal) kezdi levelét, s hadi érdemei felsorolása mellett nem is 

tart szükségesnek más adatot megemlíteni.8 

Egy másik megközelítésben értelmezhetjük a leveleket önéletírásnak. Philippe 

Lejeune szerint minden önéletírás a Ki vagyok én? kérdésre keresi a választ, ugyanakkor 

kételyek merülhetnek fel a szöveg hitelességét és igazságértékét illetően, de mivel az 

illető nevét adja a szöveghez, egyben vállalja annak igazságtartalmát is.9 Ugyanakkor 

Lejeune szerint minden esetben teljesülnie kell egy hármasságnak, vagyis a szöveg 

szerzőjének, aki egyben az elbeszélő is, egyben a szöveg főszereplője is kell legyen.10   

 Akár élettörténetként, akár önéletírásként tekintünk eme levelekre, egyik 

vizsgálati módozat lehet a narratív biográfia elemzési módszerének a használata. 

Eszerint – mivel az élettörténet leírt szövegként kerül elmesélésre – egyben egy 

narratíva is keletkezik. Ennek megértésekor és elemzésekor egy új narratíva születik, 

ami nagyban függ az értelmező személyétől. A megélt élettörténet rekonstruálásához az 

adatokat is az elbeszélő bocsátja rendelkezésünkre az ő emlékanyagából, vagyis egy 

kész történetet kapunk, amit egyben az elbeszélő tanúságtételeként is felfoghatunk. 

                                                                                                                                                              
szeptember 12. Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale, (Szatmár megyei levéltár, a 

továbbiakban: DJSM), Fond 14, Prefectura Judeţului Satu Mare – Administraţia militară maghiară 

(Prefektúra – Magyar katonai közigazgatás, a továbbiakban: Prefectura), dos. 1. f. 91–92. 
8 „Dóha János azon alázatos kérelemmel járulok méltóságod elé kegyeskedne kérésemet meghallgatni? 

Mint hadiárva nevelkedtem az élet nehéz viszontagságai között. Már 17 éves koromban hazámat 

fegyverrel védtem a székely hadosztály kötelékében önként jelentkeztem. Szatmár Németiben az oláh 

betörés alkalmával és a front összeomlásáig teljesítettem hűséggel szolgálatot…” Dóha János levele a 

városi katonai parancsnokhoz, 1940. október 22. DJSM, Fond 15 Primăria Municipiului Satu Mare – 

Comandamentul militar maghiar (Polgármesteri hivatal – Magyar katonai parancsokság, a továbbiakban: 

Primăria), dos. 10. f. 29–30. 
9 Lejeune ezt nevezi önéletírói paktumnak. Philippe Lejeune: Az önéletírói paktum. Önéletírás, élettörténet, 

napló. Válogatás Philippe Lejeune írásaiból. Szerk. Z. Varga Zoltán. Bp. 2003. 
10 Lejeune, F.: Az önéletírói paktum… i. m. 18. 
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Mások történeteinek az értelmezésével valójában egy új történetet alkotunk, így a másik 

által elmondott történet tényeivel rokon, de azzal nem azonos történethez jutunk.11  

A módszer lényege a megalkotott szöveg elemzésén alapul, ezt osztja 

szekvenciákra, majd ezek elemzésével megpróbálja igazolni vagy megcáfolni az előzetes 

feltevéseinket. Fontos az élettörténeti adatok, az élettörténet kronológiája, az élettörténet 

íve, illetve az elbeszélő által kiemelt és magyarázott részek külön elemzése (ezt nevezi 

tematikus mezőnek).12  

Mindezeket alapul véve az egyes levelek egy-egy narratívaként is felfoghatók. 

Más szóval egy tudatosan megkonstruált élettörténettel állunk szemben, ahol az 

elbeszélő (levélíró) emelt ki bizonyos adatokat, élményeket a saját életéből, nyilván 

azokat, amikről ő úgy véli, hogy egyben érvként használhatók az állás megnyeréséhez, 

azonban ezek ellenőrzésére, vagy kiegészítésére nincs módunk. Így az elemzés alapjául 

a szövegkorpusz szolgál, illetve az abban felsorolt információk mikéntje.  

Az elemzett leveleket szekvenciákra osztva legtöbb esetben 3 ilyet tudunk 

elkülöníteni: a kezdő, beköszönő sorokat, ahol a levélíró illedelmes mondatban 

elmondja milyen állást is kér.13 Második szekvenciának magát az élettörténet elmesélését 

tekinthetjük, amit az első mondatban elhangzott kérés alátámasztására adnak elő. Ez 

néha csak a legalapvetőbb adatokra szorítkozik (születés ideje, helye, iskolai végzettség, 

                                                 
11 Kovács Éva: Narratív biográfiai elemzés. Közösségtanulmányok. Módszertani jegyzet. Szerk. Kovács 

Éva. Bp. 2007. 374. 
12 A módszer részletes leírását lásd: Kovács É.: Narratív biográfiai elemzés… i. m. A szerző itt egy konkrét 

példán keresztül mutatja be a módszer alkalmazhatóságát.  
13 „Alulírott Fekete Margit Szatmár-Német-i lakos, Kinizsi utca 27 szám alatt azzal az alázatos kérelemmel 

járulok a Méltóságod színe elé, hogy engem Szatmár-Németi város területén bármely gépírónői állásba 

alkalmazni méltóztasson.” Fekete Margit levele a vármegyei parancsnokhoz. 1940. szeptember 10. DJSM, 

Prefectura, dos. 1. f. 56. 
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eddigi munkahely), néha azonban oldalakon át terjeng.14 A levelek harmadik 

szekvenciájának a befejező sorokat tekinthetjük, ami egyben a legalázatosabb rész is, s 

az elköszönő formulába ágyazva még egyszer megismétli az első mondatban kérteket.15  

Az élettörténet kronológiája legtöbb esetben lineáris, vagyis saját születésével 

kezdi, s folytatja azt a jelenig (a levél megírásának pillanatáig). Az élettörténetek íve 

leggyakrabban hanyatló vagy statikus. A hanyatlás okaként legtöbbször a „román 

uralmat” illetve „magyarságukat” nevezik meg, ami miatt nem tudták iskolai 

tanulmányaikat folytatni16 vagy álláshoz jutni, illetve állásukból emiatt bocsátották el.17 

A levelekben előforduló részeket, amiket az elbeszélő kiemel, vagy elemez, három 

csoportba lehet sorolni: katonai élmények (kiemelkedő esemény a Székely 

                                                 
14 Az első esetre tipikus példa lehet Pál Gyula levele: „Kérelmem indoklásául előadom, hogy 44 éves 

vagyok, nős, 6 gyermek atyja,  világháborúban teljes négy éven keresztül harctéri szolgálatot teljesítettem 

és vagyonom mindössze egy kis házból és két kisholdból áll, mely nagyszámú családom megélhetését 

semmiképpen sem biztosítja, úgy, hogy megélhetésük a legszegényebb keretek között is csak akkor volt 

meg, ha alkalmilag mint gazdasági cseléd alkalmazást nyertem.” Pál Gyula levele a vármegyei 

parancsnokhoz. 1940. szeptember 12. DJSM, Prefectura, dos. 1. f. 80.  
15 Jó példa erre Bojtor Gyula levele: „Abban a reményben, hogy kérésem meghallgatásra talál s méltóztatik 

engem jegyzőségen üresedésben lévő tisztviselői állásban felvenni, fogadja Nagyméltóságú Tábornok úr 

nagyra becsülésem kifejezését.” Bojtor Gyula levele, DJSM, Prefectura, dos. 2. f. 93. 
16 Jellemző példa erre Sommer Lajos levele: „Tisztelettel alulírott 4 középiskolát, gimnáziumot végeztem, 

melyről bizonyítványaim megvannak. További három osztályt magánúton végeztem, mert a románok a 

további tanulmányaimban megakadályoztak, ezt szintén módomban van igazolni. Mindent 

megkíséreltem, hogy kenyérkeresethez jussak, de minden igyekezetem dacára a románok elgáncsoltak s 

nem tudtam képességeimnek megfelelően elhelyezkedni…” Sommer Lajos levele a vármegyei 

parancsnokhoz, 1940. október 15. DJSM, Prefectura, dos. 4. f. 145. Kérdés, hogy ez mennyire 

általánosítható vagy volt a magyar lakosság legsúlyosabb problémája, illetve mennyire csak az 

önigazolást szolgáló konstrukció? 
17 Jellemző példa a saját bevallása szerint magyarsága miatt többször is menekülni kényszerülő Mező Béla 

levele: „[…] a szatmár-német-i Törvényszék kinevezett tisztviselője voltam, ahol ebben a minőségben 

három és fél évig voltam egészen 1930. augusztus 1.-ig, ahonnan Liscu bíró üldöztetése folytán, lemondva 

állásomról, távoznom kellett, mert magyarságom miatt lehetetlenné tette helyzetemet, állandó Budapestre 

való küldözésemmel. Mindezeket szükség esetén tanukkal is tudom igazolni. … Tekintettel arra, hogy 

menekült vagyok Temesvárról, ahonnan, mint kihangsúlyozott magyar magatartású embernek, 

menekülnöm kellett olyan körülmények között, hogy családommal együtt ott kellett hagynom a 

legszükségesebb dolgaimat és Szatmárra ruha és pénz nélkül érkeztem meg…” Mező Béla levele a városi 

parancsnokhoz, 1940. szeptember 20. DJSM, Primăria, dos. 8. f. 115.  
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hadosztályban való részvétel),18 a magyarsága miatt való éveken át tartó szenvedés és 

meghurcoltatás,19 illetve elődeinek a magyar állam szolgálatában eltöltött éveire való 

hivatkozás.20 Ez utóbbi érvet leginkább a középosztálybeliek használták, míg az elemi 

iskolai végzettséggel rendelkező – úgynevezett alsó osztályba tartozók – inkább saját, 

vagy apjuk katonai érdemeire hivatkoznak előszeretettel. Ezek az életrajzi 

momentumok egyben érvekként is szolgálnak, és arra hivatottak, hogy meggyőzzék az 

illetékes parancsnokot a folyamodó alkalmasságáról.21  

 Egy másik lehetséges elemzési módszer a diskurzuselemzés, esetünkben azonban 

ez – akárcsak a narratív biográfiaelemzés – hosszabb önéletírás híján nem használható. 

Emiatt egy szubjektív módszer alkalmazása mellett döntöttünk. Alapul véve az 

álláskérő levelek szövegeit, az életrajzi adatok mellett (ki használta?) kigyűjtöttük 

érveket, s ezeket előfordulásuk szerint rangsoroltuk. Alapötletül Hámori Péter egyik – 

sajnos máig publikálatlan – írása szolgált.22 A módszer lényege, hogy adatbázist 

építettünk, ami két nagyobb részből tevődik össze: az első rész a személyes adatokra 

vonatkozik (Ki vagyok én?), a második a levelekben érvként használt értékeket 

tartalmazza. Az érvek esetében két szempontot vettünk figyelembe: egyrészt, hogy az 

                                                 
18 Lásd Dóha János fentebb idézett levelét. (8. lj.) 
19 Lásd Mező Béla fentebb idézett levelét. (17. lj.) 
20 Jellemző példa Láng Károly levele: „Kérésemmel azért is bátorkodom méltóságod színe elé járulni, 

mivel az édes apám 32 évig működött mint magyar kir. állami képezdei igazgató.” Láng Károly levele a 

vármegyei parancsnokhoz. DJSM, Prefectura, dos. 1. f. 120. 
21 „Alulírott mély alázattal járulok a nagyméltóságú Tábornok Úr elé, azzal az alázatos kéréssel, hogy mint 

volt pénzügyi tisztviselő árváját, kezdő tisztviselőnői állásba bejuttatni kegyeskedjék. Édesapám magyar 

uralom alatt 1906-tól 1916-ig szolgált, 1916-1918-ig a fronton harcolt, és itt szerzett szívbaja vitte el időelőtt 

a sírba.” Müller Ilona levele a vármegyei parancsnokhoz. 1940. szeptember 9. DJSM, Prefectura, dos. 1. f. 

22. 
22 Hámori Péter: „Egész életemben békés öregségre vágytam, semmi másra.” Értékek, vágyak, remények a 

kalocsai érsekséghez a két világháború között benyújtott segélykérelmek tükrében. (kézirat). A tanulmány 

a Hajnal István Kör 2003. augusztus 22-23-án lezajlott konferencián elhangzott előadásának szerkesztett 

változata. Ezúton is köszönöm Hámori Péternek, hogy megjelenés előtt rendelkezésemre bocsátotta 

tanulmányát. 
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adott érvet a kérvényezők hány százaléka használta, másrészt, hogy az adott érv a levél 

értékhierarchiájában hol foglal helyet? Ennek vizsgálata során a „tíz érték” formulát 

használtuk: ha a legfontosabbként tartotta számon a kérelmező, akkor 10, ha 

másodikként utalt rá, akkor az érték-jelölés 9 pontot kapott, és így tovább. Így minden 

érték esetében két számot kapunk, egyrészt, hogy az illető érvet a kérvényezők hány 

százaléka használta, másrészt az adott érték a tízes skálán mennyire előkelő helyet 

foglal el (ezt az értéket milyen gyakran használták elsődleges érvként).   

 A vizsgálat alapjául 183 levél szolgál, ezek mindegyike a katonai közigazgatás 

ideje alatt született, illetve érkezett be az illetékes hatósághoz. Ez döntő többségben a 

vármegyei vagy városi parancsnokot jelenti, de esetenként a kért állásnak megfelelő 

intézményhez (tanfelügyelőség, pénzügyigazgatóság) vagy egyenesen a főispánnak 

címezték. A címzés ellenére mindegyik levél a parancsnoksághoz került, ahol jó okunk 

van feltételezni, hogy személyi kérdésekben a parancsnokok23 döntöttek,24 illetve 

                                                 
23 Szatmár vármegye esetében ez két személyt jelentett: Sebestyén Béla tábornok Szatmár vármegye, 

illetve vitéz Bayor Ferenc tábornok, Szatmárnémeti katonai parancsnoka.  

Bayor Ferenc 1883-ban született Pécsen, 1904-ben végezte el a hadapródiskolát, 1931-ig volt aktív tagja a 

magyar hadseregnek, 1914 és 1919 között végigharcolta a világháborút. 1931 és 1938 között irodai munkát 

végzett, majd ezt követően nyugdíjazták. Így valószínűleg több más társához hasonlóan őt is reaktiválták, 

és visszahívták a katonai közigazgatás személyzetének összeállításakor. A törzslapján feltüntetett adatok 

szerint beszélt németül és románul is. Az 1940. szeptember 5-ei bevonulást követően Szatmárnémeti város 

parancsnokává nevezték ki. Hadtörténeti Levéltár, Bayor Ferenc törzslapja. A katonai közigazgatás utolsó 

heteiben azonban megbetegedett, így a polgári közigazgatásnak való átadást már a helyettes parancsnok, 

Horváth János százados vezényelte le. Városi katonai parancsnokság levele az 1. hadsereg közigazgatási 

csoportjának. 1940. december 5. DJSM, Primăria, dos. 15. f. 147.  

Sebestyén Béla 1885-ben született Kádáron, 1903-ban végezte el a hadapródiskolát, 1933-ban léptették elő 

gyalogsági tábornokká. 1939-ben nyugdíjazták, így Bayor Ferenchez hasonlóan őt is reaktiválták és 

beválasztották a katonai közigazgatás személyzetébe. Az 1940. szeptember 5-ei bevonulást követően 

Szatmár vármegye katonai parancsnokává nevezték ki. Személyi adatai közül említésre méltó, hogy 

ortodox vallású volt, illetve beszélt németül, franciául és ruszinul. Személyi adataira vonatkozóan 

bővebben lásd: Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Bp. 2003. 304. 
24 A legtöbb esetben a levél egy adott része piros vagy kék ceruzával alá van húzva. Erről bővebben lásd 

később.  
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olvasták el a levelet, adott esetben továbbították az illetékes előadóhoz.25 A fennmaradt 

levelek két levéltári egységben találhatók, a Szatmár vármegyei Parancsnokság és 

Szatmárnémeti Katonai Parancsnokság fondjában, és az álláskérelmek is ennek 

megfelelően születtek. A levelek döntő többsége a vármegyéhez érkezett be, s csak 11 

darab érkezett a városhoz. Ez részben érthető, mivel a vármegyei közigazgatás nagyobb 

személyzettel működött, a szűkebb értelemben vett adminisztráció mellett ide tartoztak 

a különböző szakigazgatások is, így jóval több felszabaduló állás volt a vármegyénél, 

mint a városnál. A levelek elemzésénél azonban ezt a szempontot nem tartjuk 

mérvadónak, így nem kezeljük külön csoportként a 11 levelet.  

  

 Az észak-erdélyi katonai közigazgatás a bevonulástól számítva, 1940. november 

26-ig működött. A közigazgatás hivatalos kezdetének minden esetben a bevonulást 

követő másnapot tekintették, így ez vármegyénként változott.26 Szatmár megye esetében 

a bevonulás szeptember 5-én zajlott, így a katonai közigazgatás hivatalos működési 

periódusának a szeptember 6. és november 26. közötti időszak tekinthető. Az első 

levelet már szeptember 4-én, vagyis a bevonulás előtt megírták, ezt Szholczár Ferenc 

ungvári lakos küldte el, ő a magyar királyi katonai parancsnoksághoz címezte a 

levelét.27 A katonai közigazgatás első hetében (szeptember 2-8.) még egy levél érkezett 

be, a következő héten azonban már álláskérő levelek tucatjai (összesen 70 darab) 

                                                 
25 A parancsnokok munkáját egy úgynevezett polgári csoport végezte, ami a segédszemélyzet mellett 

előadókból állt össze, akiket az illetékes minisztérium delegált. Egy vármegye esetében ez 16 előadót 

jelentett, amit 6 minisztérium delegált. A katonai közigazgatás szerkezetére vonatkozóan lásd: Sárándi 

Tamás: Kisebbségpolitika a közigazgatási gyakorlatban a katonai közigazgatás idején Észak-Erdélyben. 

Limes 23 (2010: 2. sz.) 77–78.   
26 A bevonulás 1940. szeptember 5. és szeptember 13. között zajlott, hivatalos zárásnak a szeptember 15-én 

Kolozsváron megtartott ünnepélyes bevonulást tekintik. 
27 Scholczár Ferenc levele a vármegyei parancsnokhoz. 1940. szeptember 4. DJSM, Prefectura, dos. 1. f. 11. 
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árasztották el a parancsnokságot.28 Ezt követően mérséklődött az áradat és heti 

bontásban 5–10 levél érkezett. Az utolsó levelet november 23-án küldték, ekkor már 

valószínűleg mindenki értesült a rövidesen bevezetendő polgári közigazgatásról és így 

hasonló leveleiket már a polgári közigazgatás megfelelő hivatalához, és nem a katonai 

parancsnoksághoz címezték. címezték.29 

 A levelek küldőinek döntő többsége férfi volt, a nők aránya csak a 20%-ot érte el. 

Ez nem meglepő, mivel ebben az időszakban az állami közigazgatásban a nők aránya 

viszonylag alacsony volt, s ők inkább irodai munkában vagy gépírónőként 

tevékenykedtek. Felülreprezentáltak csak a tanítói-tanári szakmában voltak. A nők által 

kért állásokat szemügyre véve az általunk vizsgált minta ezt nem igazolja vissza, 

ugyanis a nők több mint fele tisztviselői (vagyis magas) beosztást30 kért s csak kb. 40% 

kért hagyományosan nők által preferált állást (irodai munka, tanári állás). Ennek a 

magyarázata az lehet, hogy több esetben állásba való visszahelyezésről, illetve 

előrelépésről van szó.31 

 A levélírók kor szerinti megoszlását32 figyelembe véve megállapítható, hogy egy 

negyedük 1900 előtt született, egy harmaduk pedig az 1901–1920 között, vagyis döntő 

többségük még a Monarchia szülötte volt, s csak 3,2% született a trianoni békeszerződés 

                                                 
28 Az információáramlást jól jelzi, hogy a bevonulást követő 4. napon a lakosságnak már pontos 

információi voltak a parancsnok személyéről, így ettől kezdve előszeretettel címezték közvetlenül a 

parancsnokhoz, Sebestyén Bélához a levelet. 
29 Bizonyos típusú állások már szeptember közepére beteltek, így ezt követően a parancsnokság egyre 

gyakrabban utasította el az álláskérőt szükségesség hiányában, s javasolta, hogy levelével forduljon majd 

a polgári közigazgatáshoz. 
30 A könnyebb kiértékelés végett a kért állásokat igyekeztünk csoportosítani, így a tisztviselőket magas 

beosztásnak, az irodai munkát kérőket közepes, míg a szolgai beosztást kérőket alacsony beosztásnak 

tekintettük. A fontosságuk miatt a tanári és jegyzői állást külön kategóriaként kezeltük. 
31 Ez lehet kategórián belüli előrelépés is, pl. segédjegyzőből jegyzővé, vagy faluról városra való kerülést 

is jelenthet, ez esetben is előrelépésnek vettem. Erre a jelenségre később még visszatérünk. 
32 A levélírók majdnem fele nem tartotta fontosnak ezt az adatot, így nagy az adathiány. 
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után, immár Romániában. A nagy adathiány ellenére is megállapítható, hogy a 

kérvényezők egynegyede a többségi létben szocializálódott, esetleg már munkába is állt, 

s ez mindenképpen befolyásolta későbbi viszonyulását is az újonnan visszatérő magyar 

hatóságokhoz. 

 A levélírók tekintetében a legfontosabb választóvonalnak a lakhely szerinti 

megoszlást tartjuk, vagyis, hogy erdélyi vagy magyarországi lakhellyel rendelkezik-e az 

illető a levélírás pillanatában, többségi vagy kisebbségi háttérrel írta-e meg levelét?33 A 

levélírók több mint 85%-a Erdélyből írta a levelét (156 levél).34 A tanulmány legfőbb célja 

– amint már azt említettük – az erdélyi levélírók Magyarországról alkotott képének a 

vizsgálata, de egyféle kontrollcsoportként folyamatosan nyomon követjük a 

magyarországi levélírókat is,35 és az eredményeiket összevetjük a másik csoport 

adataival.  

Az erdélyi levélírók között egy másik töréspont lehet a foglalkozás szerinti 

megoszlás. Így adott esetben külön kezeljük a tisztségviselőket az alacsonyabb 

beosztással rendelkezők csoportjától.36 A levélírók közül 68 személy volt tisztségviselő,37 

88 személy pedig ennél alacsonyabb beosztásban dolgozott.  

                                                 
33 Magyarországinak számítottam azokat a személyeket is, akik az újonnan visszakapott területekről: 

Felvidékről vagy Kárpátaljáról írták meg levelüket, mivel a levélírás pillanatában már többségi 

léthelyzetben voltak. Igyekeztünk nyomon követni a levélírók születési helyét is – mivel feltételezhetően a 

magyarországi illetőségű személyek egy jelentős része Erdélyből 1918-ban elmenekült személy – azonban 

ez esetben az adathiány még nagyobb, így ennek külön elemzésétől eltekintettünk. 
34 Ezen belül is elsősorban Szatmárnémetiből vagy Szatmár vármegye valamely településéről, a nem innen 

származó levelek elhanyagolható arányt képeztek. 
35 A kis esetszám miatt ezen csoport részletes vizsgálatától is eltekintünk. 
36 A 156 levél közül 130 esetben megvan az illető foglalkozása, a többi esetben az iskolai végzettség alapján 

osztottuk be egyik vagy másik csoportba. Mivel a tisztségviselők esetében az iskolai végzettség is 

magasabb (minimum középiskola vagy tanítóképző, de egyes esetekben akár egyetem is), így 

leegyszerűsítve akár középosztály/ nem középosztály fogalomkörrel is leírhatjuk e két csoportot. 
37 Ebbe a kategóriába vettük be a jegyzőket és tanítókat is. 
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  Iskolai végzettség tekintetében38 elmondható, hogy a levélírók majdnem fele 

középiskolai végzettséggel rendelkezett, 5,4% pedig egyetemivel is. E tekintetben nincs 

lényeges különbség az erdélyi és magyarországi levélírók között, az összesített 

adatokhoz képest a magyarországiak egyetemi végzettsége valamivel jobb, míg közép- 

és általános iskola tekintetében az erdélyiek rendelkeznek jobb mutatókkal.39  

A levélírók döntő többsége 1940 őszén rendelkezett valamilyen munkahellyel, 

csak 14%-uk jelölt meg munkanélküliséget (e tekintetben sincs lényeges különbség az 

erdélyiek és magyarországiak között). Lényeges különbség a két csoport között, hogy a 

magyarországiak közül senkinek nem volt tisztségviselői beosztása,40 míg az erdélyiek 

közel egy ötöde került ki ebből a kategóriából. A magyarországiak majdnem fele jegyző, 

illetve irodai munkás volt (mindkét esetben 22%), vagyis a vármegyei vagy városi 

tisztviselőkarban a felső és közép kategóriának felelt meg.41  Magyarországi és erdélyi 

tanárok és közigazgatási szolgák hasonló arányban folyamodtak állásért, a más 

kategóriában viszont a magyarországiak 18,5%-ban szerepeltek 8,3%-os erdélyi 

jelenléttel szemben.  Az erdélyi kérvényezők tehát általában magas beosztásúak voltak, 

míg a magyarországiak magas- vagy közép beosztásúak is. 

A meglévő állásokat a kért állásokkal összevetve megállapítható, hogy szinte 

minden közigazgatási kategória esetében a kért beosztások magasabbak, mint a 

meglévők.42 Legnagyobb eltérés a közigazgatási szolgák esetében figyelhető meg: 9,2% 

rendelkezett ilyen állással, viszont 26,7% kért szolgai beosztást, vagyis szeretett volna 

bekerülni az állami közigazgatásba. A munkanélküliek, földművesek vagy magáncégek 

                                                 
38 Az adathiány e kategória esetében 38%. 
39 Viszonylag nagy az eltérés az adathiány tekintetében (erdélyiek esetében 36%, magyarországiak 

esetében 51%) így a különbségek akár ebből is fakadhatnak. 
40 A jegyzőket, közigazgatásban betöltött fontost szerepük miatt külön kezeltük.  
41 Az erdélyieknek csak 6,4%-a, illetve 17,3%-a került ki e két kategóriából. 
42 Ez alól egyedül az irodai munkás kategória a kivétel, itt 2%-os csökkenés figyelhető meg.  
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alkalmazottai ezek a kérvényezők43 és a magyarországi levélírók többsége (40%) ebből a 

kategóriából került ki. A tisztségviselő kérvényezők között is majdnem kétszeres a 

növekedés (19,2%-ról 32,7%-ra), tehát a már állásban lévők is igyekeztek magasabb 

beosztásba kerülni. Az erdélyiek legtöbbje ebből a kategóriából került ki, az arány itt is 

körülbelül 40%. A korábban megfigyelteket támasztja alá a jegyzők esete is, a 

magyarországiak 33,3%-a, míg az erdélyieknek csak 7,6%-a kért ilyen állást, a  legtöbb 

magyarországi kérvényező tehát jegyzővé szeretett volna előrelépni.44 Összességében is 

a levélírók több mint egy negyede esetében beszélhetünk előrelépésről,45 de lényeges 

különbség áll fenn: míg a magyarországiak 40%-a jutott volna magasabbra a ranglétrán, 

ugyanez az erdélyieknek csak 25%-ról mondható el. Ez utóbbiak 21%-a viszont állásába 

való visszahelyezését kérte, vagyis a levélírók egy jelentős része amiatt ragadott tollat, 

mert veszélyeztetve látta addigi állását (esetleg épp a magyarországi levélírók miatt).46  

A használt érvrendszer vizsgálata előtt ismertetjük a nyelvtudás és az ajánlások 

kérdését is. Mivel a Székelyföldet leszámítva Észak-Erdély nagy részében jelentős, nem 

magyar lakosság élt, célszerű lett volna annak felvillantása, hogy az illető beszél idegen 

nyelveket, elsősorban a területen élő nemzetiségek nyelvét (románt vagy németet). A 

                                                 
43 Eme tendenciára már a korszakban is felfigyeltek, hogy a kereskedelmi és iparosi pályáról az emberek 

az állami alkalmazásba igyekeztek bekerülni. Ennek egyik magyarázata az volt, hogy biztosabbnak 

tartották az állami munkahelyeket, illetve ezzel egyben nyugdíjhoz is jutottak öregségükre.  
44 Mivel ezen munkahelyhez viszonylag speciális képzés volt szükséges (jegyzői oklevél), e munkakör 

esetében inkább kategórián belüli előrelépésről beszélhetünk (segédjegyzőből jegyzői vagy körjegyzői 

munkakörbe), mint bekerülésről. Ezt illusztrálja Horváth László 41 éves sajószentpéteri segédjegyző 

levele, aki amiatt kért jegyzői állást a vármegyében, mert a település jegyzője vele egykorú, vagyis neki 

nincs esélye előrelépésre. Horváth László levele a vármegyei parancsnokhoz. DJSM, Prefectura, dos. 1. f. 

27. 
45 Ezeket minden egyes személy esetében külön mérlegeltük, és döntöttük el, hogy ez előrelépésnek 

minősül vagy sem, függetlenül attól, hogy a levélíró ezt szóvá tette a szövegben, vagy sem. 
46 Ebbe a kategóriába vettük be azokat a személyeket is, akiket nem hívtak be eskütételre, vagyis az új 

közigazgatás nem tartott igényt további szolgálatukra, így munkanélküliek lettek, és levelükben korábbi 

beosztásukat kérték vissza. Ezen levelek szinte minden esetben eredménytelenek voltak, s a parancsnok 

nem bírálta felül korábbi döntését. 
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levélírók döntő része mégsem rendelkezett ezen tudással, vagy pedig nem tartotta 

fontosnak ezt hangsúlyozni, hiszen a leveleknek mindössze 14%-a tér ki erre a kérdésre 

(ebből 6 kérvényező beszélt románul és 4 németül). Ugyanakkor 12 levélíró magyar 

nyelvtudását emelte ki,47 ezen esetekben biztosan román nemzetiségű személyekkel 

állunk szemben, akik úgy érezték, hogy nem magyar nemzetiségük nem lehet akadálya 

a további szolgálatnak.  

Hasonló tendencia figyelhető meg az ajánlólevelek tekintetében. A folyamodók 

mindössze 22%-a csatolt kérvénye mellé egy köztiszteletben álló személy,48 esetleg a 

helyi parancsnok által írt ajánlást. 49 Úgy érezték tehát, hogy enélkül is meg tudják 

győzni az illetékes tábornokot kérésük létjogosultságáról. Leginkább az erdélyi 

tisztségviselők éltek azzal a módszerrel, vagyis leginkább ők érezték úgy, hogy olyan 

kapcsolati hálóval rendelkeznek, amit érdemes bevonni az állásért való lobbiba.  

 Utolsó szempontként még igyekeztünk a levél hangvételét is figyelembe venni, és 

általában elmondható, hogy minden levél udvarias. Mivel ez az illedelmesség főként a 

beköszönő, illetve a berekesztő mondatokban figyelhető meg,50 és egyben a kor 

sajátossága is, s ahol csak ezek vannak meg, a levél hangvételét nem ítéltük meg 

                                                 
47 Több esetben hangsúlyozták, hogy mind írni, mind olvasni jól tudnak magyarul. 
48 Érdemes megemlíteni Berenczey Kovács Miklós esetét, mint a korabeli magyar társadalomra jellemző 

példát. Régi nemesi család tagja, sándorhomoki (Szatmár megye) földbirtokos. Jogot végzett, de élete 

nagy részét birtokai igazgatásával töltötte. Szatmárnémeti társadalmában vezető szerepet játszott, tagja 

volt minden fontosabb társadalmi egyesületnek. A román uralom idején elbocsátották állásából elégtelen 

román nyelvtudására hivatkozva, majd lóverseny szervezése miatt hadbíróság elé is állították, ahol végül 

is felmentették. 1940-et követően ismét alkalmazást nyert a vármegyei árvaszéknél. Mindezekkel együtt 

Borovszlávszny Gizellának adott levelét „császári királyi kamarásként” írta alá. Berenczey Kovács Miklós 

ajánlólevele. 1940. szeptember 16. DJSM, Prefectura, dos. 2. f. 135. 
49 Legaktívabb ajánlólevél-adó Boros Jenő szatmárnémeti református esperes volt, ő nyolc esetben adott 

ilyen levelet. Hét esetben az OMP egykori vezetője, hat esetben pedig az illetékes járási parancsnok 

szolgáltatta az ajánlólevelet. Az ajánlások tekintetében nem lehet semmilyen stratégiát megfigyelni, 

ugyanis minden társadalmi rétegből találunk példákat. 
50 Erre vonatkozóan lásd fennebb. 
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alázatosnak.  Mindössze a levelek 20%-a volt tartalmában is megalázkodó és különösen 

jellemezte az alacsonyabb beosztású erdélyi levélírók kérését. Ezeknek több mint 

egynegyede adta elő élettörténetét alázatos/alázkodó köntösben, míg a 

tisztségviselőknek csak 5,8%-a érezte úgy, hogy ez jó nyomaték lehet érveik mellett. 

 A levélírók származásának, társadalmi hovatartozásának, illetve a levél 

stílusának bemutatása után rátérünk a levelek érvrendszerének a bemutatására. Az 

elemzést gyengíti az a tény, hogy a levélírók egy része – bár elenyésző része – tisztában 

volt a hatóságok által a levelekkel szemben támasztott elvárásokkal. Ugyanis 4 levélíró 

egy, a hatóságok által hasonló esetekre megalkotott formanyomtatványt töltött ki. Két 

fajta ívről van tudomásunk, az egyik általánosabb,51 a másikat kimondottan a 

visszacsatolt területeken lévő állások betöltésére állították össze.52 A két 

formanyomtatvány struktúrájában hasonló (név, születési idő és -hely, vallás, iskolai 

végzettség, foglalkozás, állt-e már állami alkalmazásban), de a személyi lap részletesebb 

(20 kérdést tartalmaz, míg a jelentkezési ív csak 14-et). A két dokumentum közötti 

lényeges különbség, hogy a személyi lap sokkal részletesebben kitér a jelentkező családi 

hátterére (nagyszülőkig bezárólag kérik a nevet és vallást, illetve kitérnek az illető 

házastársára is). Ugyanígy sokkal hangsúlyosabb szerepet kap a családban 

bekövetkezett esetleges vallásváltoztatás, illetve a zsidó származás (lásd 1. számú 

melléklet). A jelentkezési ív ezzel szemben kitér az illető katonai szolgálataira, 

bárminemű nyugdíjjogosultságára, illetve arra, hogy a visszacsatolt területről menekült-

e vagy sem. A zsidó származásra is csak a kérdőívhez csatolt nyilatkozat utal, amiben az 

illető kijelenti, hogy nem esik a zsidótörvények hatálya alá (lásd 2. számú melléklet). 

                                                 
51 Személyi lap közigazgatási állásra jelentkezés esetén. 
52 Jelentkezési lap a visszacsatolt területen betöltésre kerülő közigazgatási állásokra. 
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 Mint fentebb említettük, a levelek érvrendszerére vonatkozóan tíz kategóriát 

állítottunk fel és ezeket egy tízes skálán értékeltük. A tíz kategória: a levélíró iskolai 

végzettsége; állami munkahelyről való előzetes elbocsátása; szülei eltartásának 

kötelezettsége; magyarsága miatt való meghurcoltatása; politikai változások;53 családi 

származása54 illetve özvegyi volta; az egyén vagy családja sanyarú anyagi helyzete; az új 

állás révén való előmenetele;55 nem zsidó származása; esetleges világháborús érdemei. A 

kritériumok tehát kétfélék: közéleti-politikai (a magyarságáért való meghurcoltatás, az 

esetleges elbocsátás, a nem zsidó származás, illetve a világháborús érdemek), illetve 

szociális jellegűek (anyagi helyzet, családi származás, szüleinek az eltartása vagy az 

esetleges előmenetel). A levélírók átlagban 3 érvet használtak, ritkán négyet, illetve egy 

eset volt, amikor az illető öt érv felsorolását is szükségesnek tartotta.  

 Az iskolai végzettségre való utalás nem illeszkedik sem a közéleti-politikai, sem a 

szociális érvek közé, másrészt a megfelelő iskolai végzettség a legtöbb állás esetében 

egyben előfeltétel is volt, mégis a levélírók legnagyobb hányada (44%-a) használja ezt az 

érvet. Leggyakrabban az erdélyiek (46,7%), ezen belül is elsősorban a tisztségviselők 

(50%) élnek vele. Mind a magyarországiak, mind az erdélyiek erre hivatkoznak a 

legtöbben, bár a magyarországiak általában első és legnyomósabb érvként hozzák fel, ha 

felhozzák. Érték tekintetében is ez az egyik legnagyobb rangszámot elérő (átlagban 9, 

36). Az erdélyiek közül érthető módon a tisztségviselők hivatkoztak erre gyakrabban.  

 A közéleti- politikai érvek közül a magyarságuk miatti hátrányos 

megkülönböztetésre, illetve ebből fakadó szenvedésre (mártirológia) hivatkoztak a 

                                                 
53 Ez sok esetben összekapcsolódik a hazaszeretet hangsúlyozásával, illetve az ezért vállalt szenvedéssel. 
54 Ez esetben vagy a család előkelő (középosztálybeli) származását emelik ki, vagy valamely elődre 

utalnak, aki állt már a magyar állam szolgálatában. 
55 A fenti elemzés mellett amiatt tartottuk fontosnak az esetleges előmenetel külön kategóriaként való 

beemelését, mivel egyes levelekben szinte ez az egyedüli érv, amit felhoztak. 
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legtöbben (levélírók 36%-a). Az erdélyiek több mint 40%-a használta ezt az érvet, a 

magyarországiaknak viszont mindössze 11%-a,56 érdekes módon viszont nem 

tulajdonítanak neki elsőrendű jelentőséget (erdélyiek esetében 9,07-es értéket ért el, 

magyarországiaknál 8,66, vagyis a felhozott érvek között az utolsó). Előzetes 

feltevésként ezt az érvet vártuk volna az első helyre, legalábbis az erdélyiek esetében. 

Ugyanakkor a tisztségviselők körében sokkal gyakrabban fordult elő ez az érv (9,1) mint 

az alacsonyabb kategóriába tartozóknál, (8,9) hiszen beosztásukból kifolyólag is a román 

hatóságok figyelmének középpontjában álltak, s többször ki voltak téve hátrányos 

megkülönböztetésnek.  

 Az elbocsátás, mint érv csak a levelek 13%-ban jelenik meg, viszont annál 

nagyobb nyomatékkal. A tízes skálán elért 9,37 ponttal a második legfontosabb érv volt 

(megelőzve mind a magyarság, mind a végzettség érvét) az álláskérelmek 

megfogalmazásában az erdélyi tisztségviselők körében (magyarországiak közül 

egyetlen személy említette).57 Azon keveseknek, akiket elbocsátottak munkájukból, a 

legmeghatározóbb élményük volt ez, és levelükben elsőként hivatkoztak rá.  

 E két érvhez részben kapcsolódik a politikai okokra/változásokra, illetve 

hazaszeretetre való hivatkozás, ezt azonban kategóriától függetlenül viszonylag kevesen 

használták (a levélírók 19,1%-a) és ha használták is, nem előkelő helyen (9,14). 

 A közéleti/politikai okok kategóriájában van két egyértelműen korspecifikus érv: 

a nem zsidó származásra való utalás, illetve a háborús érdem.  

Az erdélyi levélíróknak a nem zsidó származás hatóságok előtti bizonygatása 

újdonságnak számított. Romániában – ha voltak is a zsidó lakosságot negatívan érintő 

                                                 
56 Az ő esetükben is feltételezhető a visszacsatolt területekről való származás, illetve az onnan való 

elmenekülés. 
57 Ő viszont elsőnek teszi, így a maximális pontot érte el, de a kis elemszám miatt ezt nem tartjuk 

mérvadónak. 
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intézkedések – 1940-ig nem hoztak a magyarországihoz hasonló, faji alapú 

törvényeket.58 Talán ezzel is magyarázható, hogy ezt az érvet használják a 

legkevesebben (csak a levélírók 7,6%-a), de az a kevés személy, aki használta, fontosnak 

tartotta már levele elején kihangsúlyozni „őskeresztény” származását. Bár kevesen 

használták, a levélírók érvrendszerében a harmadik legfontosabb érv volt (9,21). Habár 

gyakrabban folyamodtak ehhez az érvhez a magyarországiak, nagyobb jelentőséget 

tulajdonítottak neki az erdélyiek, különösen a tisztségviselők. (9,33). A nem 

tisztségviselők a legkevésbé ezzel az érvvel éltek (8,12), ez arra is utalás lehet, hogy 

Észak-Erdélyben a zsidókérdés 1940 őszén még nem hatotta át az alsóbb néprétegeket.59 

 A másik korspecifikus és egyben nem-specifikus elem a világháborús érv – 

nemcsak a részvétel, hanem a kitüntetések, sebesülések – hangsúlyozása, ami 

természetesen csak a férfi levélírók esetében fordul elő. Ennek magyarázata nemcsak a 

nagy háború által okozott traumában (esetleg maradandó sérülésben) rejlik, hanem 

abban a gyakorlati jelentőségű tényben is, hogy a közigazgatás élén ugyancsak 

világháborúban részt vett emberek álltak, ők voltak a levelek elsődleges olvasói.60 Nem 

meglepő tehát, hogy ezt az érvet gyakran használták a levélírók (22%-uk) és 

érvrendszerükben a legnagyobb jelentőséget tulajdonították neki. (9,68 értékponttal a 

legmagasabb az erdélyieknél, a magyarországiaknál minden esetben a legfőbb érv, 10-es 

értékkel). A nem tisztségviselő erdélyiek számára a katonai parancsnokokkal közös 

                                                 
58 Az első ilyen törvényt 1940 augusztusában fogadták el, ennek azonban a visszacsatolás miatt nem volt 

hatása az észak-erdélyi lakosságra.  
59 Habár a magyar konzervatív körök már az 1920-as években konkurens nemzetépítő csoportként 

tekintett a zsidókra, akik egyben önálló gazdasági csoportként is megjelennek, s így tőkéjüket nem a 

magyar, hanem a zsidó intézményi hálózat támogatására fordítják, de a harmincas évek végéig – az 

Erdélyi Lapokhoz kapcsolódó kört leszámítva – az OMP hivatalos politikájában végig kiállt a zsidók 

mellett. Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940). Csíkszereda, 

2009. 47–53. 
60 Mind Sebestyén Béla, mind Bayor Ferenc részt vett a világháborúban. 
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sorsélmény a legmeggyőzőbb érvnek tűnt, többen is használták (28%) és erős érvnek 

vélték (9,76 ponttal náluk is az első). Csak a tisztségviselők esetében nem volt a 

világháborús részvétel elsőrendű érv (16%-uk használja csak, 9,36 értékpont), ami azzal 

magyarázható, hogy a háborúban beosztásuk miatt esetleg nem közlegényként vettek 

részt, így kevesebb borzalmat éltek át, ráadásul a magyarságuk miatti meghurcoltatást 

sokkal fontosabbnak (meggyőzőbbnek) érezték.  

 Az érvek másik nagy csoportját (szociális tényezők) általában kevesebben 

használták s akkor is csak másodlagos érvként. A leggyakoribb jelenség a személy, 

illetve családja sanyarú anyagi helyzete. Ez a végzettség és a magyarság utáni harmadik 

leggyakoribb érv, (a levélírók 33%-a használta) azonban érték tekintetében ez kapta a 

legkisebb értékpontot (8,67), legtöbben csak második, vagy harmadik érvnek szánták. E 

tekintetben is lényeges különbségek figyelhetők meg az erdélyiek és magyarországiak 

között. A magyarországiak lényegesen ritkábban használták (csak egynegyedük), 

viszont sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak neki, mint az erdélyiek (9,28 

értékpont szemben a 8,6-al). Ennek oka abban keresendő, hogy a magyarországiak több 

mint egyharmada szegényebb sorsú kérelmező (ezek szolgai állást kérnek). Az erdélyiek 

megoszlanak ebben a kérdésben, az alacsonyabb beosztásúak 44,3%-a élt ezzel az érvvel 

(ráadásul jóval fontosabbnak is tekintette – 8,79), míg a tisztségviselőknek mindössze 

23,5%-a használta és a fontossági sorrend utolsó helyére tette – 8,12.  

Egy ehhez szorosan kapcsolódó másik szociális érv felvonultatásakor a levélíró 

nemcsak családja nehéz anyagi körülményeit hozta fel, hanem eltartásra szoruló szüleit 

is.61 Ezt lényegesen kevesebben használták (csak a levélírók 10%-a) és értékpont 

tekintetében azonban középmezőnyben végez (9). A szülők illetve a család mindkét 

kategóriának fontos volt, így értékpont tekintetében nincs különbség a két kategória 

                                                 
61 Esetleg épp azért, mert nem voltak állami alkalmazottak s így nincs nyugdíjuk.  
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között. Az erdélyiek esetében, a tisztségviselők ritkábban, de nyomatékosabban 

használták (8,8%-a, 9,1 értékponttal, szemben a nem tisztségviselők 12,5%-ával, 8,9 

értékponttal).  

A szociális kategóriába sorolható utolsó érv a családra, „dicső” elődökre való 

hivatkozás. A nemesi ősöktől kezdve az egyszerű útkaparókig (bár ez a ritkább) 

egyaránt utalnak a levélírók, és minden esetben ezeknek a magyar állam iránti hűséges 

szolgálata áll a középpontban. Ebbe a kategóriába soroltuk azon özvegyek leveleit is, 

akiknek férje állami szolgálatban volt. Mind gyakoriság, (levélírók 19,1%-a) mind érték 

tekintetében (9,05 értékpont) a skála középen helyezkedik el ez az érv, s nincs lényeges 

különbség egyik kategória esetében sem. Akinek szóba jöhetett bármilyen elődje, az 

használta, származásra és társadalmi státusra való tekintet nélkül. Mindebből egy 

tradicionális társadalomkép rajzolódik ki, amelyben nagy szerepe van a „dicső 

elődöknek”.  

Az érvrendszer utolsó elemének a karrierbeli előrelépés lehetőségét, illetve az 

erre való nyílt utalást vettük be. Erről már szót ejtettünk korábban is, de úgy véltük, 

hogy érdemes külön is szólnunk róla. Ezek a levelek a legkevésbé udvarias 

hangvételűek, és sok esetben a szakmai előrelépés lehetőségén kívül más érvet nem 

tartalmaznak. Ezek az egyének úgy vélték, hogy az esetleges új állás „jár” nekik. Az 

egyik legritkábban használt érv ez (a levélírók 9,8%-a használta csak, ennél ritkábban 

csak a nem zsidó származás érvével éltek), s érték tekintetében is meglehetősen 

alacsonyan áll (8,83). Feltűnő különbség van viszont a két csoport között, a 

magyarországiak lényegesen többen használják (33%, szemben az 5,7%-al) és az 

értékpont tekintetében is egy egész pont a különbség (9,33 a 8,33-al szemben, egyben az 

eddigi legnagyobb különbség). Ez részben megerősíti az eddig elmondottakat, 

elsősorban a magyarországiak (különösen a jegyzők) tekintettek úgy a visszatért 
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területekre, mint karrierlehetőségre, míg az erdélyiek inkább állásaik megőrzése, illetve 

visszaszerzése érdekében fordultak a parancsnoksághoz. Az erdélyiek között 

(tisztségviselő/nem tisztségviselő) nincs lényeges különbség sem a gyakoriság (4,4%, 

illetve 6,8%), sem az értékpont tekintetében (mindkét esetben 8,33), közülük kevesebben 

kívánták az uralomváltást előrelépésre felhasználni. Ezen számok részben 

ellentmondanak a fentebb elmondottakkal, azonban mivel kevesen használják ezt az 

érvet, a számok nem reprezentatívak a vizsgált levelek egészére vonatkozóan.   

Mint fentebb említettük, az esetek kb. felénél (44%) írásos nyoma is maradt 

annak, hogy a levelet elolvasták.62 Nyomon követtük azt is, hogy mi az, amit a tábornok 

(vagy az, aki elolvasta) fontosnak tartott és aláhúzott a levelek szövegében. A kiemelt 

részeket 3 nagy csoportba oszthatjuk: vagy a kért állást, vagy az illető iskolai 

végzettségét vagy a korábbi állására vonatkozó sorokat találjuk aláhúzva, ezek között 

nincs nagy eltérés (9 – 15% között ingadozik). A levelek 7%-ában ettől eltérő adat került 

kiemelésre, azonban olyan nagy a szórás,63 hogy ezekből sem tudtunk semmilyen 

megfigyelést, vagy következtetést levonni.       

A beérkezett levelekre adott válaszok alapján 6 csoportot lehet felállítani. A 

legnagyobb csoportot képezik azok a levelek (több mint egyharmad), amelyekre nem 

ismerjük a választ. Mint már említettük, a levélírók 14%-át (26 személy) alkalmazták, 

ezek közül egyik sem volt magyarországi illetőségű, igyekeztek tehát betartani az 

Utasítás előírásait, s csak akkor alkalmazni anyaországi személyt, ha helyben nem 

tudták betölteni a megüresedett állásokat. A magyarországi kinevezetteket (pl. egy a 

nagybányai járásban elvégzett vizsgálat szerint a jegyzők döntő többsége magyarországi 

                                                 
62 A válaszokat a legtöbb esetben a tábornok piros ceruzával rávezette a levél hátoldalára, illetve az 

alkalmazások esetében egy külön levélben értesítették az illetőt a pozitív döntésről. 
63 Ezek: elbocsátás, hadiszolgálat, az illető kora, szülei, illetve a levélben szereplő minden adat. 
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volt) más módon rekrutálták, feltehetően az illető közigazgatási egység vezetője jelölte 

ki az illető személyt, mint a visszatért területen való szolgálatra alkalmasat.  

Az ismert válaszok esetében a legtöbb alkalommal a „nem jön tekintetbe” volt a 

döntés (a levelek 18%-a). Eme frappáns válasz több mindent is takarhat: nem volt 

meggyőző a levél, vagy az illető nem tűnt megbízhatónak vagy alkalmasnak.  

Egy másik esetben a „szükségesség hiányában” formula került rávezetésre (a 

levelek 11%-a). Ez esetben a levél meggyőzőnek tűnhetett, csak éppen az illető olyan 

állást kért, ami nem volt üresedésben. Ez esetben a legtöbbször értesítették az illetőt, 

hogy levelével forduljon a hamarosan beinduló polgári közigazgatáshoz. Másik 

magyarázat az lehet, hogy ezeknek a leveleknek a döntő többségét október végén, 

november elején írták, amikorra az állások nagy részét már betöltötték.  

A válaszok tekintetében az egyik legérdekesebb csoportot képezik azon levelek, 

amikre a „nem alkalmazza” formula került fel, vagyis a katonai közigazgatás első 

olvasatra elvetette az illető bárminemű alkalmazását/figyelembe vételét. Ezen levelek 

döntő többsége visszahelyezést kérő levél, és az elutasítás indoka vagy az volt, hogy 

korábbi elbocsátása nem elegendő jogalap a visszahelyezésre, vagy az eltelt idő miatt 

már nincs birtokában azon ismereteknek, amik szükségesek az illető állás betöltéséhez.  

Másik kategóriát jelentik, akik nyelvismeretként a magyart jelölték meg. A levél 

szövegében általában nem utalnak román nemzetiségükre, de ezen adat kétségtelenné 

teszi származásukat. A harmadik – s egyben legérdekesebb csoportot – azon 5 levél 

képezi, amire a „mint Papp Oktáviánnak” formula került ráírásra. A sorozat Pop 

Octavian, szeptember 10-én megírt levelével indult. A levél szövegéből kiderül, hogy a 

bevonulást követően – szeptember 6-án – egy találkozóra került sor a katonai 

parancsnokság és a város vezető férfijai között, azonban egyéb információ nem 

támasztja alá ezen találkozó létét, így nem lehet eldönteni, hogy ezen pontosan kik is 
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vettek részt: a város román lakosságának vezetői, vagy a magyarok is ott voltak-e?64 A 

fent nevezett Pop Octavian és más magas beosztású román hivatalnokok biztosan részt 

vettek ezen a találkozón,65 ahol élőszóban felajánlották további szolgálataikat a 

tábornokon keresztül a magyar államnak. Mivel ezt követően feltehetően nem kaptak 

semmilyen megkeresést a katonai parancsnokságtól, szükségesnek vélték írásban is 

megerősíteni az ott elmondottakat: hogy nem hagyták el a várost (Pop megadja 

lakhelyének pontos címét is), kérik jogfolytonosságuk megállapítását, illetve azt, hogy 

melyik naptól kezdődően állhatnak ismét munkába?66 Két héttel később a vármegyei 

parancsnok válaszolt Pop levelére, amiben közölte, hogy tudomásul vette jelentkezését, 

de a kért állásba nem alkalmazza.67 Az eset első látásra nem kirívó, azonban Pop 

személye és addigi funkciójának ismeretében már igen. Pop Octavian 1884-ben született 

Érkáváson (Szatmár megye), jogot végzett Budapesten, majd 1920-ig a szatmárnémeti 

városi tanács tagja. Ekkor, a Reiter Móric68 alapította Szatmári Kereskedelmi Rt-vel69 

egyesülve, megalakítja a Casa Noastră70 bankot, a megye első román bankját, ami 1940-re 

a megye egyik legjelentősebb pénzintézetévé vált. A bank elsődleges célja, hogy a román 

tőke az impériumváltást követően megfelelő képviselettel rendelkezzen a megyében. 

                                                 
64 A kolozsvári ünnepélyes bevonulást követően Teleki külön is találkozott az észak-erdélyi román 

lakosság egyházi és világi vezetőivel. Talán itt is hasonló találkozóra kerülhetett sor. 
65 A csoport más tagjai is említést tesznek levelükben eme találkozóról. 
66 Pop Octavian levele a vármegyei parancsnokhoz. 1940. szeptember 10. DJSM, Prefectura, dos. 1. f. 33. 
67 Vármegyei parancsnok levele Pop Octaviannak, 1940. szeptember 25. DJSM, Prefectura, dos. 1. f. 34. 
68 Reiter Móric 1878-ben született Szatmárnémetiben a város egyik legtekintélyesebb zsidó családjának 

tagjaként. A pozsonyi kereskedelmi akadémia elvégzése után apja fűszer nagykereskedését vezette, majd 

1908-ban megalapította a Szatmári Kereskedelmi Rt-t.  
69 1908-ban alapította Reiter Móric. 
70 A Casa Noastră Kereskedelmi és Ipari Bank a Kereskedelmi Rt-vel való fúzió révén jött létre 1920-ban 

Szatmárnémetiben. Az 1930-as években alaptőkéje 50 millió lej volt, emellett 20 millió tartalékalap. A 

banküzlet minden ágával foglalkozott, főleg iparvállalatok finanszírozásával. Alapítói között megtaláljuk 

a román lakosság vezetőit pártállástól függetlenül: Racoţi Filepet, a megye első prefektusát, I. C. Barbul 

későbbi prefektust, Augustin Ferneţiu későbbi polgármestert stb.     
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Ugyancsak nevéhez kapcsolódik az Unio vagongyár,71 a megye második legnagyobb 

ipari vállalata. Mindkét intézmény vezérigazgatója. Éveken át a Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke, jelentős szerepet játszott a város politikai és társadalmi életében is. 

1940-ben pedig a város főügyésze volt, s eme minőségében írta meg levelét. Ezt 

követően még 4, hasonlóan magas tisztséget betöltő személy is elküldte levelét, köztük 

Ioan Gherman, a nagykárolyi járás volt szolgabírája, Alexandru Dumbrăviceanu tiszti 

főorvos, Vasile Lazin, illetve Alexandru Lupuţ irodai tisztviselők.72 A parancsnok 

mindegyikük levelére a fent idézett „mint Papp Oktáviánnak” formulát írta rá. Ezen 

esetek azért számítanak kirívónak, mert hasonló, magas beosztású, illetve 1940 előtt a 

város életében fontos szerepet betöltött személyek a visszavonuló román 

közigazgatással elsőként hagyták el a várost. Ők azonban úgy vélték, hogy sem román 

nemzetiségűk, sem karakteresen román magatartásuk (esetleges magyarellenességük) 

nem veszélyezteti itt maradásukat, sőt addigi munkakörük további betöltését. A 

tábornok azonban egyértelműen tudtukra adta, hogy a román hierarchiában egy 

bizonyos színtű állást betöltőkre a magyar állam nem tart igényt. Ezt követően 

mindegyikük önként elhagyta a várost és Romániába költözött. 

Utolsóként – ha kis számuk miatt messzemenő következtetések levonására nem 

is alkalmasak – megvizsgáltuk azon 26 személy adatait, illetve érveit, akiket levelük 

elolvasása után végül is alkalmaztak. Mindegyikük Szatmár megyei lakos, döntő 

többségük egyben a városban is élt. Az összes levélíró adataival összevetve 

megállapítható, hogy iskolai végzettségük magasabb, kétharmaduk minimum 

                                                 
71 A gyárat 1913-ban alapította Pop Octavian és Szabó Jenő gyáriparos. Az alapító tagok között részben 

ugyanazon személyeket találjuk, mint a Casa Noastră esetében is. A 30-as évek végén a gyárat eladták az 

Astra vagongyárnak, aki a határ közelsége és az esetleges revíziós területveszteség miatt 1940-re a gyárat 

Bukarestbe költöztette. 
72 Levelüket mind az öten kitűnő magyarsággal, nevüket magyarosítva írták meg, illetve alá. 
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középiskolai végzettséggel rendelkezik s csak 3,8% az általános iskolái végzettségű. A 

levélírás pillanatában az átlagnál magasabb közigazgatási beosztással rendelkeztek: csak 

7,6%-uk volt közigazgatási szolga, 30,7%-uk tisztviselő, 26,9%-uk irodai munkát végző, 

míg 7,6%-uk jegyző. Legnagyobb eltérés a tanárok esetében van, itt több mint 

háromszorosa az átlagnak (15,2%-uk). A tisztségviselői és tanári állástól eltekintve a 

meglévő és a kért állások között nincs nagy eltérés.73 Ennek magyarázata lehet, hogy 

42%-ukat elbocsátották állásából és 15%-uk kéri is, hogy ugyanazon állásba helyezzék 

vissza. A többiek vagy munkanélküliként, vagy magánvállalatok alkalmazottaiként 

szerettek volna átkerülni az állami szektorba. Elsősorban oda alkalmaztak újonnan 

embereket, ahol nagy hiány volt, pl. tanári állásba (a jelentkezők 19,2% került ki ezen 

kategóriából), emellett 38%-ukat tisztviselői, 26%-ukat irodai, 7,2%-ukat közigazgatási 

szolgai, a többieket pedig más állásokban alkalmazták. Átlagon felüli volt leveleik 

között az alázatos hangvételű (23%) és az ajánlólevéllel rendelkezők aránya is (30%). 

Adott esetben mégiscsak lehetett jelentősége ezen tényezőknek. 

A leggyakrabban felhozott érvek: a végzettség (53%), magyarság miatti hátrányos 

megkülönböztetés (50%) állásból való elbocsátás (26,%) illetve a világháborús érdemek 

(30,7%).74  Szociális érvekre minden esetben az átlagnál kevesebbszer hivatkoztak. 

Ennek megfelelő volt a levelükben szereplő értékek rangsora is: legnagyobb értékpontot 

a világháborús érdemük (9,75), magyarságuk miatti megkülönböztetés (9,46)75 illetve 

elbocsátásuk (9,4) kapott. Hasonlóan magas értéket ért el iskolai végzettségük is (9,5 

értékpont). 

 

                                                 
73 Összesen csak 11,5%-uk esetében beszélhetünk előrelépésről, míg az összes levelek esetében ez az arány 

27%, s az erdélyiek esetében is 25%. 
74 E tekintetben minden esetben átlag fölötti gyakorisággal használták ezen érveket  
75 Ezzel szemben az erdélyiek esetében ez csak 8,95%-ot ért el. 
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A levelek 14,7%-át magyarországi illetőségű személy írta, ezért az ő leveleiket 

kontrollcsoportként kezeltük. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a magyarországi levélírók érveinek 

tanulsága szerint a visszakapott észak-erdélyi területtől elsősorban előrelépési 

lehetőséget, vagyis élethelyzetük javítását várták/remélték (több mint 40%-uk). 

Legnagyobb részük (37%) a közigazgatásban legalacsonyabb beosztást, szolgai állást 

kért, egyharmaduk pedig jegyzői állást. Mindkét esetet előrelépésnek minősítettük, az 

első kategória ugyanis állami alkalmazáshoz jutva javíthatott élethelyzetén, a második 

pedig aljegyzőből lehetett jegyző, vagy kisebb településről nagyobb településre kerülés 

reményében fogalmazta meg levelét. Ez a két csoport vállalta azt is, hogy addigi 

lakhelyét otthagyva a visszacsatolt területekre költözik. Ezzel szemben az erdélyiek 

esetében az előrelépési kérelem jóval kevesebb volt (25%), s ez is elsősorban a már addig 

is tisztségviselői állást betöltők közül került ki, és mintegy egynegyedük kérte a korábbi 

állásába való visszahelyezést, vagy abban való meghagyást.  

A levelekben az erdélyi levélírók – amellett, hogy mintegy 40%-uk hivatkozik 

meglévő iskolai végzettségére – gyakrabban és hangsúlyosabban használtak a 

meggyőzésre közéleti vagy politikai érveket (elsősorban állásukból való elbocsátást, 

illetve magyarságuk miatti hátrányos megkülönböztetést) és sokkal kevésbé szociális 

érveket (anyagi helyzetük, szüleik eltartása, özvegység). Emellett – valószínűleg a 

hatóságok jellegére való tekintettel – a leghangsúlyosabb érv a világháborús érdemek 

felemlegetése volt, illetve a korszak jellemzőjeként a nem zsidó származás. Úgy vélték, 

hogy egy magyarországi, többségi létben élő embert a szakmaiság (iskolai végzettség) 

mellett elsősorban a kisebbségi létből fakadó hátrányok hangsúlyozásával tudnak 

meghatni. Ezen feltevésünket támasztja alá az alkalmazott 26 személy esete, ahol több 

mint 40%-uk elbocsátott, 7%-uk pedig munkanélküli volt.    
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Habár az elemzés csak a Szatmár megyei parancsnokságokhoz eljuttatott levelek 

elemzésére szorítkozik, meglátásunk szerint az abból kiolvasható következtetések akár 

általánosabb érvényű megállapítások levonására is alkalmasak lehetnek. A polgári 

közigazgatás időszakában is megfigyelhető az a tendencia – ami az erdélyi lakosság 

csalódásérzetének egyik alapja is – hogy az állások egy jelentős részét (40%) 

magyarországi hivatalnokokkal töltötték be.76 Másrészt az 1941 elején megalakult 

Erdélyi Párt igyekezett minden téren védeni az erdélyi regionális érdekeket, s 

beleszólást kért az állásokba történő kinevezésekbe is. A magyarországi és erdélyi 

levélírók egymással konkuráló csoportokként is felfoghatók, s ez a vélt, vagy valós 

szembenállás – az állások tekintetében – a későbbiekben is megmaradt.  

 

 

 

                                                 
76 A kortárs visszaemlékezések alapján ez a szám magasabbnak tűnik, mivel a magyarországi 

hivatalnokok elsősorban a vármegyei és városi hivatalnoki struktúra középkategóriának számító állásait 

foglalták el, akikkel a lakosság a napi ügyintézés során találkozott. Az erdélyiek elsősorban a legfelsőbb 

állások – pl. főispán – illetve az alsóbb tisztségeket – pl. írnok, de ide beletartozik a MÁV és posta 

alkalmazottak is – töltötték be. Csilléry Edit: Közalkalmazottak és köztisztviselők Észak–Erdélyben a 

második bécsi döntést követően. Limes 19 (2006: 2. sz.) 73–92. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: 

A „Személyi lap közalkalmazotti állásra jelentkezés céljára” című 

dokumentum rovatai 

 

1. A jelentkező neve: 

2. Születésének helye és ideje: 

3. Vallása: 

4. Családi állapota (gyerekek száma): 

5. Iskolai végzettsége: 

6. Foglalkozása (az 1940. augusztus 30-i állapot szerint): 

7. A magyar állam alkalmazásában szolgált-e, hol és mikor? 

8. Állott-e a román állam alkalmazásában, hol és mikor? 

9. Atyjának neve és vallása: 

10. Anyjának neve és vallása: 

11. Atyai nagyszülejének neve és vallása: 

12. Anyai nagyszülejének neve és vallása: 

13. A jelentkező változtatott-e vallást, hol és mikor? 

14. Felmenői között van-e illetve volt-e zsidó származású? (ezek között van-e olyan, 

aki a zsidó vallásról tért át valamely keresztény hitfelekezetre?) 

15. Házastársának neve, születési helye és vallása: 

16. Házastársának felmenői között van-e, vagy volt-e zsidó származású? 

17. Házastársa vagy annak felmenői változtatták-e vallásukat, hol és mikor: 
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18. Milyen állami alkalmazása kíván pályázni? 

19. Milyen okiratokat csatol? 

20. Felelősségem tudatában ünnepélyesen kijelentem, hogy a fenti adatok a 

valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy a jelen személyi-lap 

kitöltéséből kifolyólag sem a magyar állammal, sem senki mással semmi néven 

nevezendő igényem nem származik 

 

Aláírás, pontos lakcím: 

 

 

Megjegyzés: a felmenőkre vonatkozó adatokat nagyszülőkig bezárólag kell kitölteni 
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2. számú melléklet:  

A visszacsatolt területen betöltésre kerülő közigazgatási állások 

jelentkezési ívén szereplő rovatok 

 

1. Pályázó neve: 

2. Vallása: 

3. Születési helye és ideje: 

4. Családi állapota (felesége leánykori neve) gyerekeinek száma és kora: 

5. Iskolai végzettsége (hol és mikor végezte iskolai tanulmányait, beleértve a 

főiskolát, egyetemet is): 

6. Esetleges szakképzettsége: 

7. Nyelvismerete: 

8. Katonai szolgálata és katonai állomás teste: 

9. Atyja neve: 

10. Szülőanyjának leánykori neve: 

11. Állása vagy foglalkozása a jelenben és a múltban? 

12. Nyugdíjat kap-e és ha igen honnan és mennyit? 

13. A visszacsatolt terültről menekült-e, s ha igen honnan és mikor? 

14. Milyen állásra pályázik és hova? 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott, ezennel kijelentem, hogy a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 

korlátozásáról szóló 1939: évi IV. tc. hatálya alá köztisztviselői alkalmazás tekintetébe 

nem esem. 
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Tamás Sárándi 

„… HAVE THE MERCY … TO PROVIDE A SUITABLE JOB FOR ME” 

ARGUMENTS USED IN LETTERS OF APPLICATION IN THE TIME OF THE 

HUNGARIAN MILITARY ADMINISTRATION IN NORTHERN 

TRANSYLVANIA 

 

The present study aims at analyzing the application letters sent to the military 

administration’s office in Szatmár County in the fall of 1940, soon after Hungary 

regained large territories from Roumania. Since the military administration was set 

up within a few days following the entry of the Hungarian army, employment was 

not preceded by a lengthy procedure. In fact, it was enough to send a well-written 

letter in order to apply for a job.  

 The analysis is based on a total of 183 letters, which – since only a few 

responses are known – serve mainly as sources for the study of mentality, 

demonstrating the arguments that the applicants considered important for obtaining 

a job. 

 Applicants were divided into two groups, Transylvanians and Hungarians 

from Hungary. The research also focuses on how each of these groups conceived the 

other territory. 
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