
Egy főorvosi 
álláspályázat mellékletei 1944-ből 

Apám, dr. Nagy Imre (1911-1944. vége vagy 1945. eleje) 1935-ben szerezte meg orvosi 
diplomáját , de csak öt évvel később tudot t teljes értékű, kinevezett állásba kerülni, mégpedig 
a trianoni határon túlra, a munkácsi Állami Kórházhoz. Szüleim számára világos volt, nogy 
a II. világháborúban Magyarország a rossz oldalon harcolva, tragikusan fogja végezni, azon 
voltak, hogy visszakerüljenek a szűkebb országterületre. 1944-ben apám be is akarta adni 
pályázatát egy főorvosi állásra. A mellékleteket (26 db!) precízen össze is készítette, de 
terveit keresztülhúzta a történelem. 1944 nyarán a pályázatbeadása nem volt már időszerű, 
majd pár hónap múlva fogságba került és ott hamarosan meghalt. 

Ez az anyag azonban valami csoda folytán túlélt mindent és négy és fél évtized után 
érdekesnek tartom bemutatását. A dokumentumokat az eredeti számozás - nem mindig 
logikusnak tűnő - sorrendjében ismertetem. 

I. Születési anyakönyvi kivonat és annak hiteles fordítása. Apám Aradon született, s bár 
1911-ben az anyakönyvet természetesen magyarul vezették, az 1937-ben kiállított anya-
könyvi kivonat román nyelvű. Nem érdektelen, hogy a kivonatban a keresztnév „Imre Lajos 
Károly" helyett „Emeric Ludovic Carol" formában íratott . 

2-3. Szüleim származási táblázatai. Mindkettőn rajta a záradék: „Eredeti leszármazási 
iratait nagyszülőkig bezárólag bemutatta. Budapest, 1944. június 1." 

4. Hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
5. Visszahonosítási okirat hiteles másolata. Az eredeti okirat 1932 áprilisában kelt, a 

másolat 1940-ben, tehát eredetileg a munkácsi álláshoz kellett. 
6. Diplomamásolat. Csodálatos m ó d o n megmaradt az eredeti is, de természetesen egy 

pályázathoz másolatot mellékelnek. 
7. Az 1. szigorlati bizonyítvány hiteles másolata. 
8. Index-másolat és II. szigorlati bizonyítvány. 
9. Kórházi szolgálati könyvecske és III. szigorlati bizonyítvány másolat. 
10. A IV. szigorlati bizonyítvány másolata. 
II. Szolgálati és minősítési táblázat másolata. Pontosabban csak az első fele, a törzslap. A 

kérdések: Teljes név és esetleges névváltoztatás - Születési hely és idő — Vallás - Családi 
állapot és házastársa adatai - Gyermekeinek adatai (12 főre!) - Nyelvismerete - Végzett 
iskolai tanulmányok - Letett szakvizsgálatok - Állami szolgálatba lépés előtt mivel 
foglalkozott? - Hadkötelezettség teljesítése. A 2. oldalon a szolgálat részletezése követke-
zett. 

12. Szakorvosi bizonyítvány hiteles másolata. 
13. Hatósági tisztiorvosi bizonyítvány (eredeti). 
14. Az Országos Közegészségügyi Intézet igazolása (eredeti). Valójában - igen pozitív -

hivatalos vélemény a Városi Nemibeteg-gondozó Intézet vezetőjeként végzett munKájáról. 
15. Német nyelvvizsga bizonyítványa (eredeti). 
16. Dékáni leirat palyadíj elnyeréséről (másolat). A dr. Verebély Tibor professzor által 

kiírt pályadíjat elsőéves korában nyerte el apám, mai fogalmak szerint Tudományos 
Diákköri munkával. 

17. Működési bizonyítvány a debreceni klinikán eltöltött öt évéről (eredeti). „Gyakorlati 
és elméleti szempontból egyaránt kiváló szakorvossá képezte ki magát." 

18. OTI működési bizonyítvány (eredeti). Apám 1938 vége és 1940 eleje között -
esküvőjük és végleges állásba történő kinevezése közöt t - Budapesten az O T I II. kerületi 
rendelőintézetében dolgozott . Egyedül ezen a dokumen tumon szerepel, hogy az Intézet az 
igazolást „pályázati ügyben történő felhasználás céljára adta ki." 

19. Gyógypedagógiai intézeti működési bizonyítvány (eredeti). Ez eredetileg még a 
munkácsi álláspályázathoz készült, mert kelte 194Ö. március 1. 

20-24. Publikációi egy-egy példányban. 
25. Nyilatkozat arról, hogy nem vonatkozik rá az 1939. IV. tc. (Gyengébbek kedvéért: a 

zsidótörvény). Hogy a származási táblák mellett ezt miért kellett csatolni, nem tudom. 
26. Nyilatkozat az általa betöltött állásokról. 
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