
469

Cseke Péter

Nyírő Gyula levelei Jancsó Bélának

Jancsó Béla (1903–1967) az első világháború utáni erdélyi írónemzedék (Balázs 
 Ferenc, Kacsó Sándor, Kemény János, Tamási Áron stb.) egyik megszervezőjeként tűnt 
fel (Tizenegyek, 1923). Ő maga az európai modernizmus kérdéseiről értekezett az anto-
lógiában, a Nyugatban pedig Berzsenyiről és Kemény Zsigmondról (1926). Édesapja 
biztatására választotta az orvosi pályát. Minthogy románul még nem tudott, a pesti 
egyetem orvosi karára iratkozik be, Németh Lászlóval egy időben. Az első tanév végén 
csalódottan tér vissza Kolozsvárra, és 1922 őszén beiratkozik a román egyetemre. Azon-
ban nem érti az előadásokat, és már decemberben újságírói állást vállal, szervezi a fi atal 
írók mozgalmát. A Tizenegyek tagjai a nemzedéki szárnybontás után mind külföldre 
indultak. Jancsó előbb Berlinbe akar menni, de aztán úgy dönt, hogy Szegeden folytat-
ja orvosi tanulmányait. „Öt évet tölt Móra Ferenc, Juhász Gyula, és Szent-Györgyi Al-
bert városában.”1  Vagyis azokban az években (1925 és 1928 között), amikor Nyírő 
Gyula (1895–1966) a szegedi elmeklinikán tanársegédként és adjunktusként műkö-
dött, illetve magántanári képesítést szerzett (1928-tól már a lipótmezei elmegyógyinté-
zet főorvosaként dolgozott). Jancsó végül a kolozsvári egyetemen fejezi be orvosi tanul-
mányait (1933-ban lesz fogorvos), mert az időben Romániában nem honosították a 
külföldön szerzett egyetemi diplomákat. 

A négykötetesre tervezett Jancsó-levelezés összegyűjtése során2 találkoztam elő-
ször a híres elme- és ideggyógyász, egyetemi tanár nevével. Már 1929-ben küldött 
első levele felkeltette érdeklődésemet iránta, minthogy Juhász Gyula kezeléséről tájé-
koztatta Jancsót; a másodikban pedig arról számolt be, hogy mi történt a „Ferencz 
József Tudományegyetem” Orvosi Tanszékén, miután haza kellett költöznie Erdély-
be. Jancsó személyesen is ismerte Juhász Gyulát, szerette a költészetét, így érthető, 
hogy aggódott a költő sorsáért. „Hányszor kereste már az önkéntes halált!” – ezzel 
indította 1937-ben az Erdélyi Fiatalok hasábjain megjelent búcsúztatóját, és ezzel fe-
jezte be: „a halálos biztonsággal ölő méreg hatásából többé már sem szeretet, sem 
tudomány vissza nem hozhatta”.3 

Nyírőről 2003-ban szerezhettem bővebb ismereteket, amikor a kolozsvári Polis 
Könyvkiadónál megjelent Olosz Lajos és Reményik Sándor levelezése. Innen tudom: a 
Hárshegyi Állami Ideggyógyintézetből 1933. ápr. 14-én Reményik arról tájékoztatta 

1  Mikó, 1973
2  Cseke, 2014.; Cseke, 2016.
3  Jancsó, 1973, 206–212. 
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Oloszt, hogy 1932 végének egy részét már ebben a szanatóriumban töltötte, s 1933. 
február közepén tért vissza ide. „A kolozsvári származású Nyírő Gyula dr. főorvos, egye-
temi magántanár régi barátom kezelésében oly eredményeket értem el, illetve ért el ő – 
írta az Arad megyei Kisjenőn élő költőbarátjának –, hogy reménységem van, ha időközi 
visszaesésekkel is, de mégis tartós javulásra. Szemem állapota ugyan lényegileg nem vál-
tozott, ez a legmakacsabb terrénium most is – azonban ez is jobb, és általános jobb kö-
zérzésem, munkakedvem és életkedvem visszatérése tűrhetővé teszi a még megmaradt 
zavarokat is. Jellemző állapotomra, hogy március folyamán és ápr. elején eddig 21 verset 
írtam – olyan erővel és olyan hanggal tört fel ez a betemetettnek hitt forrás, hogy a szó 
szoros értelmében megrendültem bele.”4   

A 2014-es forrásbővítés során az a meglepetés ért, hogy a negyvenes évek elején 
Nyírő magát Jancsó Bélát is kezelte. Hogy betegségének eredete a gyermekkoráig nyúlt 
vissza, azt 1983-tól tudom a hozzá közel álló Debreczeni László építész- és iparművész-
től. Egyik alkalommal adatközlőmnél Jancsó alkati gátlásosságára, önértéktudata bi-
zonytalanságaira kérdeztem rá. Kötetben is megörökítettem válaszát: „Csecsemő és 
elemi iskolás korában elszenvedett komoly betegségei folytán gyengébb szervezetű fi ú 
volt. Nyilván ez tette, hogy az 1918–1919-es évek telén nálunk is fellépett, és sok áldo-
zatot szedett járványos nagy európai – spanyolnátha néven ismert – grippát könnyeb-
ben megkapta, s ez nála is igen súlyos lefolyású volt. Szövődményként agyhártyagyulla-
dást kapott. Hetekig feküdt a legválságosabb állapotban. Volt egy időszak, 
amikor – többnapos önkívületben lévén – orvosa már le is mondott az életéről. Ám 
végül is szerencsésen felgyógyult. Hanem mint utókövetkezmény egész életére megma-
radt egy sajnálatos pszichikai gyengeség, amely az említett önbizalomhiányban, bátor-
talanságban is megnyilvánult.”5 Az elme-ideggyógyász 1941-es diagnózisa, illetve a le-
velekben rögzített kezelés-receptúrája teljes mértékben igazolja Debreczeni 
megfi gyeléseit.

Nem kétséges, hogy Jancsó már Kolozsvárról ismerte Nyírőt, aki 1912-ben érettsé-
gizett a református kollégiumban, ahol Jancsó ugyanabban az évben kezdte meg (bent-
lakóként) tanulmányait; kapcsolatuk pedig Szegeden mélyült el. Ahogy a Kolozsvárról 
átkerült régész Buday Árpáddal, illetve annak világhírű grafi kussá vált fi ával, Buday 
Györggyel is.6    

4  Kis Olosz, 2003, 386.  
5  Cseke, 1995, 129–130.
6  A Désen született Nyírő Kolozsváron szerzett orvosi diplomát, 1927-ig a szegedi elmeklinikán volt tanár-

segéd. Egyetemi magántanári képesítése után 1931-ben címzetes rendkívüli tanárrá avatták. 1928-tól a 
lipótmezei elmegyógyintézet főorvosaként dolgozott, 1939-től az angyalföldi elmegyógyintézet igazga-
tó főorvosa volt, 1951-től pszichiátriát tanított a budapesti orvostudományi egyetemen. Főbb művei: 
Elmekórtan (Szabó Józseff el, Szeged, 1926); Semmelweis betegsége (társszerzőkkel, Bp., 1965); Psychoana-
lysis (Bp., 1931); Psy chiatria (egy. tankönyv, Bp., 1961). Budapest XIII. kerületében nevét viseli a Nyírő 
Gyula Kórház.
Jancsó Bélának életében több orvostörténeti tanulmánya jelent meg, amelyek közül a legjelentősebb az Új 
adatok az 1742–1743. évi erdélyi pestisjárványhoz című doktori értekezése, amit román nyelven írt és 
védett meg 1933-ban. Az Egészségügyi tanácsadó az erdélyi magyar nép számára című 1934-es füzete 



471

Nyírő Gyula Jancsó Bélához írott leveleit a Jancsó és a Rohonyi családok kézirat-
hagyatékának részeként jelenleg az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára őrzi.7 
A levelek többségét géppel írta Nyírő, mindössze kettő kézírásos. (Az 1941. VI. 26-
án kelt Orvosi bizonyítvány egyik-másik kifejezését, sajnos, nagyítóval sem tudtuk 
megfejteni.) A sietségből adódó géphibákat javítottam, a szövegeket a mai helyesírás-
sal, központozással adom közre, de tiszteletben tartom a levélírónak a korabeli orvosi 
nyelv sajátosságaiból fakadó írásmódját. A keltezés szintén az eredeti írásmódot tük-
rözi. A jegyzetekben igyekeztem megvilágítani a levelek utalásainak mikrofi lológiai 
hátterét. 

Miután a szkennelt leveleket legépeltettem, nyomban írtam a Nyírő Gyula Kórház 
főigazgatójának. A Nyírő-hagyaték sorsa és kutathatósága felől érdeklődtem. Választ 
azonban nem kaptam. A Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeuma és Könyvtára részéről Domján Lajos levéltáros válaszolt ugyan, de lehangolóan: 
„Sajnos, Nyírő Gyula irathagyatéka nem került az egykori levéltárunkba, amely ma már 
csak adattár.” (2017. aug. 7.) Ettől kezdve „magánnyomozásba” kezdtem. Ilia Mihály 
szegedi irodalomtörténész a tanítványait mozgósította az ügy érdekében, Filep Antal 
néprajztudós pedig dr. Kapronczay Károly orvostörténészhez fordult, aki annak idején 
az Antall József vezette  Orvostörténeti Múzeum és Levéltár főigazgatójának munka-
társa, majd utóda volt. Kapronczay professzor válaszából az derült ki, hogy Nyírő iratai 
1956-ban részben elpusztultak, részben eltűntek.

Jancsó Béla kézírásban fennmaradt diagnózisának és kezelésének, illetve a levelek-
ben hivatkozott gyógyszerek értelmezésében Uray Zoltán sugárbiológus, az MTA kül-
ső tagja volt a segítségemre.

Németh László fi gyelmét is felkeltette. A román–magyar orvosi kapcsolatokat feldolgozó Valeriu Bologa 
orvostörténészről írt megemlékezése már csak halála után látott napvilágot. Könyvtárának értékes orvos-
történeti kiadványait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem őrzi.

7  EME Kt. Jancsó és a Rohonyi család kézirathagyatéka III. 1. Jancsó Béla levelezése 67. tétel. Mások levelei 
Jancsó Bélának. A fond segédlete az interneten is elérhető: http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?-
kod=699
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Források

1. 

Nyírő G yula Jancsó Bélának
(B[uda]p[e]st, 1929. III. 21.)

Kedves Bélám,
azt hiszem, azóta már értesültél Juhász Gyula8 sorsáról, és olvastad, hogy az egész eltű-
nési hír csak félreértés volt.9 Juhász Gyula valóban járt nálam, és én utasítottam Őt a 
Siesta szanatóriumba,10 ahol most is van. Egy enyhébb depresszió, amit nála megállapít-
hattam, a prognózis jó.
Szeretettel ölel

Gyula
Ui. Kérlek, add át kézcsókom és szerető üdvözletem. Gy.
[Címzés:] Nagyságos Dr. Jancsó Béla orvos úrnak 
Cluj, Str. Moţilor 16.
Feladó: Dr. Nyírő, Budapest, Hidegkúti út 72.

2. 
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1930. IV. 22.)

Kedves Bélám!
Lapotokra11 magam feltétlenül előfi zetek. Minthogy azonban ma este indulok Wa-
shingtonba egy elmevédelmi kongresszusra, csak hazajövetelem után, május végén in-
tézkedhetem, és akkor próbálkozhatom meg az előfi zetők gyűjtésével is.

  8  Juhász Gyula (1883–1937) költőt Jancsó Béla az Erdélyi Fiatalok hasábjain búcsúztatta. Jancsó, 1973, 
206–212.

  9  az egész eltűnési hír csak félreértés volt – Buday György feltehetően megküldte Jancsónak azokat a szegedi 
lapokat, amelyek a súlyosan beteg költő sorsával foglalkoztak. A hagyatékában egyetlen lapkivágat ma-
radt fenn a Délmagyarország 1929. március 31-i számából. Vér György riportjának címe: Juhász Gyulá-
nál, a budai szanatórium szobájában. Egy vers, amit elcsentek az orvosok

10  1921-ben a református egyház kezelésében alakult meg a Svábhegy déli lejtőjén. (Többek között Babits 
Mihályt és József Attilát is itt kezelték.) Előzménye a Schwartzer Ferenc alapította Budai Magán Elme- 
és Ideggyógyintézet 1852-ből. 

11  Erdélyi Fiatalok (1930–1940).
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A tanszék ügye12 egészen bizonytalan, inkább rossz, mint jó. A legnagyobb és talán 
egyedüli veszélyes ellenfelem Miskolczy Dezső,13 ki most lett Pesten docens, és tulaj-
donképpen nem is psychiater, hanem agyszövettanász, a katholikus köröket és ezáltal a 
szegedi városi tényezőket is a maga érdekében csatasorba állította. A tanszék ügye tehát 
felekezeti kérdés lett, és ezért bizalmam állandóan csökkenőben van.

Éppen most hozta a posta lapotok újabb számát,14 melegen gratulálok hozzá.
Mivel idehaza már csak három órám van, zárom levelem. Kézcsókot és üdvözletet 

küldve szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos Dr. Jancsó Béla orvos úrnak 
Cluj, Str. Moţilor 16.
Feladó: Dr. Nyírő, Budapest, Hidegkúti út 72. 

3. 
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. február 2.)

Kedves Bélám!
Megint szíves elnézésed kérem levélpapírom silányságáért, de már csak borítékaim van-
nak. Szeretném, ha késésem sem okozott volna rossz érzéseket. Késtem, mert szerettem 
volna biztos választ adni itteni elhelyezésedről és nem kaptam választ kérdezősködése-
imre. A Lórántff y kórház15 jelenleg nem tudna külön szobában elhelyezni. Viszont kö-
zös szobái, mert sebészeinek betegei is feküsznek benne, nem lenne alkalmas. Egyéb-
ként napi 12-14 pengőbe kerülne, de a gyógyszert még külön kellene fi zetned. Beszéltem 
a Batizfalvy szanatóriummal,16 melyben régi alorvosom, Balta Gyula17 az osztályos or-
vos. Ők olyan közös szobában, melyben 3-an/4-en volnátok, napi 10 pengőért tudná-
nak elhelyezni. Ha különleges gyógyszerre volna szükség, fi zetni kellene. Viszont nagy 
előnye, hogy a 10 pengőben borravaló, minden benne van. A gyógyszert pedig mint 

12  A szegedi egyetem ideg- és elmekórtan tanszékéről van szó. Nyírő Gyula, aki ez időben a Magyar El-
meorvosok Egyesületének főtitkára volt, sikertelenül pályázott a tanszék vezetésére

13  Miskolczy Dezső (1894–1978) orvos, 1930 és 1940 között a szegedi egyetemen az ideg- és elmekórtan 
ny. rk. tanára; 1940–1944-ben a kolozsvári egyetemen az ideg- és elmekórtan ny. r. tanára és az ideg- és 
elmegyógyászati klinika igazgatója; az egyetem rektoraként 1944-ben megtagadta az egyetem Németor-
szágba való kitelepítését; 1945 és 1964 között Marosvásárhelyen a Bolyai Egyetem orvostudományi 
kara, majd az orvostudományi–gyógyszerészeti főiskola ideggyógyászati klinikájának igazgatója, egyete-
mi tanár. ÚMÉL IV., 775–776.

14  Erdélyi Fiatalok, 1930. 3. sz. A szintén Désen született dr. Parádi Kálmán az erdélyi magyar orvosi jövő-
ről közli meglátásait.

15  Lórántff y Diakonissza Kórház, Budapest.
16  Dr. Batizfalvy-féle szanatórium és vízgyógyintézet, Budapest XIV. kerület, Városliget.
17  Ez időben tanársegéd a Batizfalvy Szanatórium Élet- és Kórvegytani Intézetében, később az intézet pro-

fesszora.
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mintaküldeményt olcsón megszereznők, esetleg ingyen. Ez az elhelyezés azért is rokon-
szenvesebb előttem, mert Balta Gyula végtelenül drága, kedves, csupa lélek, és így reád 
nagyon jó hatással lenne.

Kedves Bélám! Egyéb utasítást kérésed ellenére sem küldök. Ha Környeihez18 (!) 
fordulnál, elég neki említened, hogy én küldtelek. Ő maga jó szakember, és így utasítást 
adnom kényes. Viszont azt nem helyeslem, hogy otthon kezdj nagyobb kúrába. Egy 
komoly kúrához mégiscsak megfelelő környezet és állandó orvosi felügyelet szükséges.

Ha Pest mellett döntesz, a Batizfalvyba helyeznélek, amely még közelebb van hoz-
zám, mint a másik, és amit nem hittem, olcsóbb is. Az árától félve nem mertem előbb 
ajánlani.

Szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Monostori út 16.
Feladó: prof. dr. Nyírő Gyula, Bp. XIII., Róbert Károly körút 82.

4.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. február 7.)

Kedves Bélám!
Mellékelten küldöm a kért levelet. Késésemért bocsáss meg, de közben olyan posta-
munkám volt, hogy alig tudtam hozzájutni.
Szeretném, ha minél előbb fölkeresnéd Környeit (!), mert igen fontos, hogy valaki kéz-
be vegyen.
Szeretettel ölel

Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Monostori út 16.
Feladó: Budapest-Magdolnavárosi M. Kir. Állami elme- és ideggyógyintézet igaz-
gatója

18  Környey István (1901–1988) orvos, neuropatológus, idegsebész, egyetemi oktató, az MTA rendes tagja. 
A 20. századi magyarországi klinikai ideggyógyászat sokoldalú, nemzetközileg elismert alakja volt. Ne-
véhez fűződik az első önálló egyetemi idegsebészeti osztály megszervezése és vezetése Kolozsváron 
(1942 és 1947 között).
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5.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. II. 22.)

Kedves Bélám!
Mint előbbi beszélgetésünk alkalmával ígértem, azonnal írok. Szeretném, ha elhatároz-
nád magad, és késedelem nélkül följönnél. Annak semmi akadálya nincs, hogy a Hárs-
hegyi Szanatóriumba19 gyere. Pista bátyád20 és a köztem lévő viszony nem olyan, hogy 
én Vele a dolgokat meg ne beszélhessem, és Téged akár naponta is meg ne látogathassa-
lak. Stieff el21 meg éppen könnyű elintézni ezeket az ügyeket. Tehát ne sokat késlekedj, 
de gyere.

Gyógykezelésedre vonatkozóan most már én mondom, hogy meg kell próbálni Ko-
rányi22 feltevése szerint a dolgokat. A Belladonna-készítmények23 néha csodát művel-
nek. A következő receptet ajánlom:

Rp. Decoct. Rad. Bellad
e grt. quindecim (15.0)
Vini Albi
ad grt. trecenta (300.0)
Mfs. Ds. utasítás szerint.24

Naponta 3×1 kávéskanállal kezded, és naponta összesen egy kávéskanállal emel-
kedsz, míg hatása nincs. Elmehetsz akár napi 3×10 kávéskanálig is.

Nyugtatónak, altatónak, amint mondtam, medinált25 ajánlok. Naponta 2×20 cen-
tigrammot és este 40 centigrammot.

De, Béla lelkem, gyere minél hamarább Pestre.
Szeretettel ölel, és leveled várja

Gyula

19  A Hárshegyi szanatórium Hűvösvölgyben. 
20  Zsakó István (1882–1966) ideggyógyász, pszichiáter, orvosi szakíró; 1936-tól 1945-ig igazgató főorvosa a 

budapesti Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetnek (OPNI), azaz a Hárshegyi Szanatóriumnak.
21  Stief Sándor (1896–1954) orvos, ideg- és elmegyógyász, 1937 és 1945 között a Hárshegyi Szanatórium 

főorvosa.
22  Korányi Frigyes (18828–1913) belgyógyász, egyetemi tanár, az MTA tagja, a magyarországi orvostudo-

mány egyik korai meghatározó alakja.
23  A Belladonna azaz nadragulya nevű növény az egyik legsokoldalúbban használható szer az akut betegsé-

gekben, és az egyik legnépszerűbb homeopátiás gyermekgyógyszer. Agyhártyagyulladás, idegfájdalmak, 
köszvény stb. ellen is használják.

24   A recept szerint veszel 15 gramm  Nadragulya gyökeret (Atropa belladonna), és beteszed egy üvegbe, 
amiben 300 ml. (gramm) fehér bor van. Ezt hagyod ázni, majd 1–2 hét múlva az oldatot  használod az 
utasítások szerint.

25  A medinált (macskagyökér) belsőleg fejfájás, szívidegesség, álmatlanság, izomgörcs, bélirritáció kezelésé-
re használják. Külsőleg ekcéma, sebek, fekélyek gyógyszere.
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[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Monostori út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82.

6.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. II. 28.)

Kedves Bélám! 
Sietek válaszolni most érkezett soraidra. Hinni szeretném, hogy azóta a Belladonna-kú-
ra jó hatását már szemmel láthatóan tapasztalod, és így dilemmáid is oldódtak és keves-
bedtek. Nagyon-nagyon szeretnélek mihamarább meglátogatni, sajnos azonban olyan 
megkötöttségeim vannak, hogy utazásra egyelőre nem gondolhatok. Ez nem jelenti azt, 
hogy az első alkalmat nem fogom fölhasználni a menetelre, hanem csupán annyit, hogy 
egyelőre nem látok lehetőséget.

De kedves Bélám! Most éppen leveledből és a múltkori telefonbeszélgetésből is kü-
lönösen látom, hogy két lehetőség van előtted gyógyulásodat illetően. Hidd el, mind-
kettő célhoz vezet. Az egyik egy huzamosabb kúra pihenéssel és megfelelő orvosi veze-
téssel, elsősorban psychés befolyásolással összekötve, a másik a munkában való 
eltemetkezés. Ez is hasznos. Kétségtelen, a döntés nehéz, hogy mit is válassz a kettő 
közül. Egy azonban bizonyos: hiába adok én egy-két injekciót, s hiába adsz Te magad is 
tovább, ha nap mint nap nem láthatlak, és nem biztathatlak, és nem tudom ellenőrizni 
beavatkozásom sikerességét. Ha tehát nem tudnál feljönni, akkor egyelőre szedd a Bel-
ladonnát, referálj hatásáról szorgalmasan, én azonnal válaszolok reá. És próbálj meg na-
ponta, reggelenként ½ vagy 1 tabletta Stimuloton Eggert26 szedni, mely szellemi műve-
leteidet kétségtelenül javítani fogja. Délben és este szedheted továbbra is a medinált.

Béla lelkem, ne csüggedj, nincs miért. Várom mielőbb beszámolódat, s ahogy lehet, 
meglátogatlak, szeretettel ölel

Gyula
[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82.

26  Antidepresszáns, amit a depresszió, a kényszerbetegség, az anorexia nervosa, a krónikus fájdalom, a 
neuropátiás fájdalom és bizonyos esetekben a fi gyelemzavaros hiperaktivitás-rendellenesség (ADHD) 
kezelésére használnak, önmagukban vagy egyéb gyógyszerekkel kombinálva.
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7.
Orvosi bizonyítvány

(Budapest, 1941. VI. 26.)

Alulírott bizonyítom, hogy Dr. Jancsó Béla 38 éves, református, nőtlen [...],27 egyetemi 
tanársegéd,28 fogorvos hosszabb idő óta gyógykezelésem alatt áll. Nevezettnél az ence-
phalitis29 [...] késői tünetei [spontaneitás-hiány, fi gyelemzavarok, tremorok30] mellett 
depressziós és [...] jellegű neurózis áll fönn. Fölgyógyulására még hosszabb időn át tartó 
gyógykezelésre és teljes pihenésre van szüksége.

Dr. Nyírő Gyula
egyet. e. rk. tanár, elme- és ideggyógyint. igazgató

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

8.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. VIII. 8.)

Kedves Bélám!
Az átadott másolatok a Pénzügyben vannak, választ még nem kaptam. De ugyanakkor, 
mikor ezeket átadtam, kérték, hogy tudjak meg bővebbet a gyergyóbékási31 adóztatási 
zavarokról, illetve arról, hogy mely községek azok, kiknek lakói az adókérés miatt át-
szöktek volna. Kérlek és írd meg a dolgot részletesebben. Az adókivetési helytelensége-
ket is szóvá tettem. Ebben is jó volna, ha Kolozsvár adózó közönsége memorandummal 
fordulna a Pénzügyminisztériumhoz.

Remélem, jól vagy, és tudsz dolgozni is.
Kézcsókjainak tolmácsolását kérve szeretettel ölel

Gyula

27  Kiolvashatatlan szó.
28  Szádeczky-Kardoss Elemér 1940. október 7-én ezt írja Sopronból Jancsó Bélának: „Szívből kívánom, 

hogy talán túlságosan is szerény kívánságod minél célszerűbb formában teljesüljön. Az az érzésem, hogy 
tanársegédi minőség helyett adjunktusit is kívánhattál volna, hiszen ez X. fi z[etési] oszt[ály] helyett leg-
alább is VIII.-at jelent. Mindenesetre a tanársegédi állás könnyebben szervezhető, és az rövidesen ad-
junktusivá válhat esetedben.”

29  Agyvelőgyulladás, az agy akut gyulladása, amit leggyakrabban vírusfertőzés okoz.
30  kézremegés
31  Bicazu Ardelean, Románia.
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[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82.

9.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

([Budapest, 1941.] VIII. 12.)

Kedves Bélám!
Először is: munkába kell állnod. A munka fog meggyógyítani. Keresd föl sűrűn baráta-
idat, és mozgasd ügyeidben.

Gyógyszerként próbáld meg a Legatin helyett az Alepsal-tablettákat.32 Mégpedig 
délben és reggel egy-egy fél szemet, míg este folytasd a 3-4 szem Legatint. Reggel azon-
ban kellene fürdő, amit a balneológiai klinikán nyugodtan igénybe vehetnél. Viszont 
azt sem ellenezném, hogy egy-két hétre elutazz.

Köszönöm a küldött lapokat, de nagyon keserűen érintettek a dolgok. Már a Tamá-
si33 hangja is bántó volt, s így nem csoda, ha a másik megkeserített hang ennyire csúnyán 
robbant ki. Szomorú, hogy nincs egyéb tennivalónk, mint bántani egymást.

Bélám, munkára fel. Sokat kell még dolgoznod. Az ily esetek is mutatják, hogy fél-
reállni nem szabad, mert meg kell változtatni a megváltoztatásra szoruló dolgokat.

Igaz szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82.

32   antileptikus
33  Tamási Áron. 1941-ben, amikor a Film Színház Irodalom című hetilapban arról folyt a vita, hogy Erdély-

nek – sajátos lírája, novellája, esszéje, regénye, építő- és képzőművészete mellett – van-e önálló dráma-
irodalma is, Tamási Áron így nyilatkozott: „Az én helyzetem nem olyan egyszerű, nem tanulhatom meg 
más darabok után a darabírást – magamat hamisítanám meg ezzel. Aki ma magyar drámát akar írni, jó 
színpadi művet, annak el kell felejteni, ami a színpadon nálunk volt.” „Kezdetben többnyire a technikai 
gyengeségekért marasztalták el a drámaíró Tamásit. Volt abban némi igazság, hogy egyes műveit laza 
szerkezetűnek, megbicsakló cselekményűnek vélték, de észre kellett volna venniük azt is, hogy az ő kép-
zeletét nem közeli vagy divatos példák irányították, s hogy nemcsak a cselekményt, de drámai alakjait is 
másképpen formálta meg, mint ahogy a színházi néző évtizedeken át megszokta.” (Vö. Z. Szalai Sán-
dor: Milyennek álmodta Tamási Áron a színházat? Digitális Irodalmi Akadémia, 2011.) A Vitéz lélek 
című példázatának a budapesti bemutatója (1941. január 25.) váltotta ki a vitát. Pontosabban Schöpfl in 
Aladár azóta szállóigévé vált kérdése: „Színház ez?” 
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10.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

([Budapest, 1941.] VIII. 28.)

Kedves Bélám!
Kicsit késtem a válasszal, s így beteged türelmetlenkedhetett. De közben újból jól meg-
rágtam a dolgokat, és nem tudok ma sem egyebet írni, minthogy kényszerei, depresz-
sziója, szexuális zavarai mind-mind eleitől végig szituációs nehézségeiből származnak. 
Hozzájárul egy bizonyos konstitucionális adottság is, mely azonban nem sok vizet za-
var. De ez utóbbiért kétségtelenül szüksége van roborálásra, amit különben már több-
szörösen is előírtam. Egyébként azonban minden segítséget igénybe kell vennie, hogy 
életét megfelelően irányítsa. És ezért újból hangsúlyozom: munka, munka, munka, 
olyan munka, ami kielégíti, ami megnyugvást ad. Amit magam részéről ígértem, egy 
tiszteletdíjas orvosi állást, mihelyt alkalom nyílik, és betegünk valóban refl ektálna rá, 
rögtön megpróbálom neki juttatni, van remény rá, hogy 3-4 hó múlva rendelkezésre áll 
egy ilyen lehetőség. Tehát még egyszer: kedv szerinti munka, robotolás, és ha szükséges, 
itt-ott egy kevés sedativum. Amiket ajánlottam, mind jók, nincs miért újabb gyógysze-
rekkel kísérletezni.

Szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

11.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

([Budapest, 1941.] VIII. 28.) 

Kedves Bélám!
A válasszal késtem, mert a fogászati véleményt csak tegnap kaptam kézhez. Mellékelten 
küldöm.

Örömmel olvastam leveled, és nagyon sok bizalommal töltött el beszámolód. Nem 
tartom szükségesnek, hogy a roborálást34 oly mérvben csináljuk, mint javasoltad. Bete-
günk35 amúgy is meggyógyul, mert munkabírását és munkakedvét a munka fogja meg-

34  erősítés
35  Nem sikerült kiderítenünk a beteg kilétét. 
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hozni. Az a munka, amelyik ínyére van, most pedig tudomásom szerint ilyenben van 
vagy lesz része.

Hogy a fogorvosi praxisodat feladod, csak helyeselni tudom. Azt is gondolom, hogy 
az orvostörténelmi dolgok is sokat fognak jelenthetni, különösen, ha segéderőt kapsz 
munkádhoz. Hogy ne felejtsem, betegünk a roborálást, az eddigi mérvűt, semmikép-
pen se hanyagolja el, viszont a sedativumait36 csökkentheted, habár most még csak 
módjával. A nyugdíjügyben meg lehet próbálni kérést beadni, mert azt az ígéretet kap-
tam, hogy ha mód van rá, reperálni fogják.

Kézcsókom tolmácsolását kérve szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

12.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. X. 15.)

Kedves Bélám!
Betegünket szidd meg, hogy annyira nem bízik önmagában, de ne feledd neki robo-
ránsokat is adni, mégpedig oly arsen-készítményt, amelyben strychnin37 nincs. 
A tonsillitis38 átmenetileg okozhatott kis recidivát,39 illetve neurastheniás jelensége-
ket kirobbanthatott, de ezek csak átmeneti jelenségek, és így is kell felfogni azokat. A jó 
táplálkozásra is ügyelj. A Centrum ügyében40 megpróbálok érdeklődni, és az 
OTI-ügyben41 is, ha lesznek értesüléseim, írni fogok. Mostanában nagyon be vagyok 
fogva, mert hetenként négyszer is kell a bíróságra mennem, és azonkívül is sok elő-
adást kell tartanom. Ezért vagyok ennyire szűkszavú, miért is elnézésedet kérem.

36  nyugtató
37  erős méreg, mérgező alkaloid
38  mandulagyulladás 
39  visszaesés
40  Társadalombiztosítási Központ, a Munkásbiztosító Pénztár székháza.   
41  Országos Társadalombiztosító Intézet. A munkások, altiszti rangú alkalmazottak, kereskedelmi, szolgál-

tatási munkaviszonyban lévő alkalmazottak és a magántisztviselők betegbiztosítója volt. Észak-Erdély 
visszacsatolása után az erdélyi munkavállalókat is ellátták az OTI által működtetett rendelőintézetek. 
Valószínűleg Jancsó egy ilyen orvosi állásban reménykedett.      
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Ja! Nem volna baj, ha a centendrint42 kihagyhatnád betegeddel, mert nem lehetet-
len, hogy izgalmai attól vannak, de ha szedi is, csak reggel szedjen, s lehetőleg csak egy 
fél tablettát.

Szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

13.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. XI. 2.)

Kedves Bélám!
Szíves elnézésedet kérem, hogy ennyire késve írok. Szolgáljon mentségemül egyfelől 
betegségem, másfelől levertségem szegény Sándor halála43 miatt. Hogy mellette sok 
dolgom is volt, csak tetézte nehéz helyzetemet. Béla lelkem, az EMKE új programja,44 
ha talán túlméretezett is, és bizonyos óvatossági szempontokat fi gyelmen kívül hagy, az 
itteniek véleménye szerint sok olyat tartalmaz, minek megvalósítása lehetséges és el-
sőrangúan fontos. Alapjában nem elhibázott, csak az a kérdés, hogy minek megvalósí-
tása sikerülhet. Én azt hiszem, hogy éppen ezért van nagy szükség a Te szereplésedre. Az 
ügy érdekében áll, hogy aktív részt végy a dolgokban, melyre mint titkár sok tekintet-
ben irányíthatsz is. Kérlek, ne kedvetlenkedj el, mert szükség van a munkádra, s meg-
győződésem, hogy nélkülözhetetlen vagy. Ha kissé politikusan viszed a dolgokat, még 
megalkuvásra sincs szükséged. A tehetségvizsgálati kérdésekben lépj érintkezésbe Vár-
konyival,45 ki sok felvilágosítást adhat. Ne feledd, Bélám, hogy a közösség szempontjá-
ból van szükség munkádra, tehát félre nem állhatsz. Egészséged is elbírja. Beteged 
anyagcsere-vizsgálata nem mutat kóros értéket, természetesen, lehet az anyagcsere- 
vizsgálat eredménye ellenére is oly tünete, mely hyperthyreosis46 mellett szól, de azok 
semmi esetre sem súlyosak. Jó volna, ha kosztját illetően az állati fehérjéket kissé meg-

42  agyserkentő
43  Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el Kolozsváron.
44  Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1885-ben alakult meg Kolozsváron. Kulturális intézmé-

nyek létesítését, szórványgondozást, a magyar közösségek gazdasági felemelkedésének segítését tekintet-
te céljának; 1921 és 1940 között a kisebbségi jogokért harcolt; a Bécsi-döntés után csak Észak-Erdélyben 
működött, főként az írók falujárását szervezte, modern audiovizuális eszközökkel felszerelt „ambuláns” 
kultúr-busszal. A programot 1941-re és 1942-re Jancsó Béla dolgozta ki.

45  Várkonyi Dezső (1888–1971) fi lozófus, pszichológus, pedagógus, Várkonyi Nándor bátyja; 1940 és 
1944 között a neveléslélektan előadója a kolozsvári egyetemen.

46  pajzsmirigy-túltengés 
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szorítanád, tehát kevés húst és kevés húslevest adnál. Sedativumokat és roboransokat 
bármilyet szedhet mellette, de jók ilyenkor a phosphor-készítmények is, pl. a sensival, 
hypophosphit, recresal, reorgin47 stb. Az OTI-dolgok tárgyalásai most folynak, hogy 
döntés mikor lesz, egyelőre nem tudják, de valószínű, hogy nemsokára. A Centrumról 
nincsenek híreim. Nem tudom, nem volna érdemes lapodról48 a Turul-lal49 is tárgyalni? 
– November vége felé, december elején 3-4 napot Andrássy Kurtával50 néhány napot 
Kolozsvárt fogok tölteni.

Béla lelkem! Még egyszer kérlek, tarts ki az EMKE-ügyben, mert az nem a Te egyéni 
érdeked, hanem közérdek.

Igaz szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

14.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. XI. 20.)

Kedves Bélám!
Megint rossz voltam, és csak a második leveledre válaszolok. Hidd el, hogy nem a jó 
szándék hiányzik, hanem gond és munka akadályoztak benne. Beszéltem Petressel, aki 
egész melegen emlékezett Rólad. Melletted lesz. A pályázat kiírása még nincs előkészít-
ve. Kérte, hogy pontosan írd meg neki kívánságodat. Címe: Petres József dr. XI. Horthy 
Miklós út 82., azt hiszem, hogy az OTI alelnöke. Addig is nézz utána a belügyi közlö-
nyökben, hogy milyen írásokra lesz majd szükséged. Ott ugyanis sok hasonló pályázati 
hirdetmény jelent meg. S így előre összeszedheted irataidat. Az EMKE dolgában pedig 
tarts ki, amíg csak lehet. Fog ott adódni alkalom hasznos munkára is. Sajnos kolozsvári 
utam újabb késedelmet szenved. Valószínű, hogy csak december 3-án utazom le, ha ad-
dig újabb akadályok nem jönnek közbe. Örömmel olvastam leveledből, hogy híztál va-

47  depresszió elleni készítmények 
48  Az Erdélyi Fiatalok. Az alapító-főmunkatársaknak rendre megírja, hogy az új helyzetben (azaz Észak- 

Erdély visszacsatolása után) is fenn akarja tartani, mert annak „gondolataira még nagyobb szükség van”. 
A lapengedélyt megszerezte, sőt az első szám megjelentetéséhez is sikerült némi pénzhez jutnia. László 
Ferencnek írt 1940. szept. 27-i levelét azonban így fejezi be: „Egészségileg még nem jöttem egészen rend-
be, anyagilag nagyon megviselt az a sok betegeskedés, a magam dolgait is kell rendeznem. A másokért 
való dolgozás közben nagyon kifáradtam. De ha Isten úgy akarja, akkor továbbviszem a szolgálat súlyát.” 

49  Turul Szövetség (Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Nemzeti Turul Szövetsége Előkészítő Bizottsá-
ga) a Horthy-kori Magyarország legjelentősebb egyetemi ifj úsági szervezete 1919 és 1945 között.

50  Andrássy Kurta János (1911–2008) szobrászművész.



483

lamit. A testsúlyodra nagyon kell ügyelned, és erősen törekedned a roborálásra. A Ma-
gyar Kátét ismerem. Tulajdonképpen Kodolányi51 a szerzője. Ha vannak is itt-ott 
bizonyos kifogásaim ellene, örvendek, hogy megjelent.

Igaz szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula

15.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. XI. 29.)

Kedves Bélám!
Szerdán, december 3-án délután a gyorssal érkezem. Betegünkért nem aggódom. Szervi 
baja nincs. Folyamat éppen nincs. Lassan megerősödik, és munkakedve is megjön. Majd 
beszélünk róla.

Szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula

16.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1941. XII. 27.)

Kedves Bélám!
Szíves jókívánságaidat mindnyájunk nevében hálásan köszönöm, s magam is egész csa-
ládom nevében mindnyájatoknak minden jót kívánok az újév alkalmával.

Kolozsvárról hazaérve bizony leestem a lábamról, és sokáig betegeskedtem. Még 
most sem járok ki, de már csak napok kérdése, hogy munkába álljak. Furcsa és súlyos 

51  Kodolányi János (1899–1969) író, 1941-től a Sorsunk című folyóirat munkatársa. Maga Kodolányi talán 
az egyik legkülönösebb pályát futotta be. Emberi, fi zikai mivoltában is esendő volt gyermekségétől mind 
erősebb idegsorvadása miatt. „Éppen a Nyírő Klinikán láttam 1957 és 1959 között többször, amikor 
kezelték satnyuló lábai miatt.” Filep Antal szíves közlése 2017. szept. 1-jén.)
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toxicosis52 tünetei kegyetlen szédüléseket, hypotoniát53 és szívzavarokat okoztak. Való-
színű, hogy az infl uenza és a nikotin közösen álltak bosszút. De én is végeztem mind-
kettővel, minthogy a dohányt is elhagytam már tíz nap óta, és vissza nem veszem, mert 
félek tőle.

Betegünk állapota semmit ne aggasszon. Hyperthyreosisa egészen lényegtelen, s ha 
hízásnak indult, mondhatni már nincs is. A gyógyszere munkaképességét nem igen be-
folyásolja, de tudnia kell, hogy az, már mint psychés munkakészsége, felerősödése után 
fog a maga teljességében jelentkezni, s akkor, mihelyt egy kicsit erőt tud venni magán, 
és fölveszi a kapcsolatot az élettel. Most valahogy úgy van, hogy magányosan érzi ma-
gát, mikor is bőven van alkalma szellemi energiával visszaélni, azaz szellemileg csak ma-
gával és a betegségével foglalkozni. Szívzavarait illetően beszéljen a belgyógyászával, 
hogy vajon gyógyszerelésén nem kell-e változtatnia. A szellemi energia serkentése céljá-
ból minden gyógyszernél jobb a levegő és a megfelelő társaság, illetve szellemi társ. 
Nem szabad visszahúzódni. Ha nehéz is, lassan át kell törni ezt a begubózkodást. Ennek 
pedig legegyszerűbb útja a baráti kapcsolatok felújítása, ami eleinte nem is jelent mun-
kát, hanem inkább csak szórakozást, ebből származnak gondolatok, támadnak élmé-
nyek, melyek az akarat megfeszítése nélkül, sőt szinte az akarat ellenére rugói lesznek a 
munkának. Kedves Bélám, betegednél nem az energia hiányzik, hanem a bekapcsoló-
dás indul nehezen.

Kodolányi lapja, a Tiszántúl54 igen szépen indul, legalábbis erkölcsileg, de remélhe-
tő, hogy anyagilag is el fogja érni a maga eltartását. Majd összegyűjtök néhány számot, 
és elküldöm.

Szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

52  mérgezéses állapot 
53  alacsony vérnyomás 
54  Debrecenben megjelenő református szellemű politikai napilap volt. 1941. november 30-án vette át a 

népi írók egyik csoportja, akik közül Kodolányi János határozta meg legerőteljesebben a lap karakterét. 
Rajta kívül Juhász Géza, Németh László, Pálóczi Horváth Lajos, Szíj Gábor és Veres Péter alkotta a szer-
kesztőbizottságot. A felelős szerkesztői teendőket a Budapesten élő Kodolányi helyett Simándy Pál látta 
el, aki eredetileg Gombos Ferenc néven református lelkészként kezdte pályafutását, és a palástot letéve 
szegődött a népi mozgalom szolgálatába. A tulajdonosváltással megváltozott a lap irányvonala is, ezt je-
lezte, hogy ettől fogva „A népi Magyarország független lapja” felirat szerepelt a fejlécen. A szerkesztőbi-
zottság azzal a határozott szándékkal vette meg az újságot, hogy a debreceni hagyományokra támaszkod-
va a népi mozgalom számára napilapot is biztosítson a fővárosban megjelenő hetilap, a Szabad Szó 
mellett. A lap sorsáról rövid összegzést ad Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. New York, 
1983,  284.  
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17.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. I. 12.)

Kedves Bélám!
Mária helyett válaszolva köszönöm szíves és meleg érdeklődő soraidat. Laci fi am téve-
dett, mert nem feküdtem benn a kórházban, hanem mint bejáró beteg vizsgáltattam ki 
magam az OTBÁ-ban.55 Az eredmény állítólag csak egy régi colitis,56 melyet az átállott 
infl uenza újból kirobbantott. Bizonyos, hogy én nagyon rosszul éreztem magam, s érzé-
sem komolyabb bajokat sejtetett velem. Még ma is vannak fájdalmaim, s kicsit-kicsit 
bizalmatlankodom, nem annyira abban, hogy nem láttak volna meg dolgokat, hanem 
inkább, hogy nem közöltek mindent. Na de az is igaz, hogy hátam mögött sem beszél-
tek egyetlen hozzátartozómmal sem. A röntgenfölvételeket azonban nem mutatták 
meg, és én nem is mertem kérni. Na, de már elég is, illetve sok is magamról.

Mária üdvözletét tolmácsolva, kézcsókjaim átadását kérve szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula

18. 
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. I. 15.)

Kedves Bélám!
Nagyon örvendek a kilátásba helyezett látogatásnak, s köszönöm kedves érdeklődése-
det, egyben jelentem, hogy a dohányzást négy hét előtt teljesen beszüntettem.

A szellemi munka már önmagában bizonyos mérvű frissülést is okoz, és a szívre sem-
mi kellemetlenséggel nincs. A munkabírás szempontjából lehetne reggel és délben egy-
egy szem sensivált vagy recresált57 szedni. A fontos azonban, hogy a munka kellő pihe-
néssel felváltva történjék, s úgy az alvást nem befolyásolja. Ezért tehát munkára a 
reggeli és délelőtti időt ajánlom, délután csak két-három órát engedélyeznék, és azt is 
3–6 óra között. Utána séta és levegő.

Szeretettel ölel
Gyula

55  Országos Tisztviselői Betegsegélyező Alap.
56  fekélyes vastagbélgyulladás
57  antidepresszáns gyógyszerek
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[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

19.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. II. 7.)

Kedves, jó Bélám!
Röstelkedem, hogy a válaszod oly gyakran kérem. Most azonban Petres az oka, akit 
többször is kerestem telefonon, és nem sikerült megtalálnom. Ezért nem tudtam, és 
nem tudok kérdéseidre érdemben válaszolni. Azt ajánlom, hogy keresd föl Petres Jóskát 
levélben. Biztosan készséggel válaszol. Egyébként szeretettel várlak. Azonban semmi 
megrázó, erényes kúrára nem gondolunk, mert véleményem szerint ilyenre szükséged 
nincs. Ellenben az állandó roborálást melegen ajánlom. De ügyelned kell magadra, 
hogy a folytonos és működő infl uenzát elkerüld, mert csöppet sincsenek előnyödre. 
Meghűlésre nagyon ajánlják a C-vitaminos készítmények rendszeres adagolását. Ha 
jössz, majd mindent részletesen újból átbeszélnünk.

Szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

20.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. IV.2.)

Kedves Bélám!
Mellékelten küldöm a kért bizonyítványt.58 Talán használhatod. Az ünnepek alatt és 

után is itthon leszünk, szeretettel várlak. 
Ölel

Gyula

58  A kért bizonyítvány nem maradt fenn.
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21. 
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. IV. 20.)

Kedves Bélám!
Sietek visszaadni a kölcsönt, és közelgő névnapodra minden jót kívánni. Adja a jó Isten, 
hogy egészséged teljesen helyreálljon, és teljes erővel tudd teljesíteni hivatásodat.
Május 6–8-án Szegeden leszek, máskor itthon.

Szeretettel ölel és vár
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

23. 
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. VI. 9.)

Kedves Bélám!
Idő hiányában csak röviden értesítelek, hogy én a kollégiumi találkozóra59 Kolozsvárt 
leszek. Egyébként addig itthon vagyok. Szabadságom csak később kezdem, s belőle 2-3 
hetet az idén is Kolozsvárt töltök.

A viszontlátásig szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

59  A negyvenedik érettségi találkozó a Református Kollégiumban.
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24.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

 (Budapest, 1942. IX. 14.)

Kedves Bélám!
Szíves, meleg, érdeklődő soraidat hálásan köszönöm. Már rég készülök írni, s határozott 
lelkiismereti furdalásaim vannak, hogy válasz nélkül hagytam legutóbbi leveled. Hidd 
el, hogy nagyon el voltam és vagyok foglalva. A munkától rá sem értem aggodalmas-
kodni. A légitámadást60 mi elég szerencsével úsztuk meg, minthogy pincénkben elbújva 
nem is sejtettük, hogy valami kár is történhetne odakünn. A második alkalommal már 
volt egy kevés szorongás, de azért mindenki vitézül viselte magát. Különben, úgy látom, 
hogy az egész támadás inkább az idegek ellen megy, minthogy komoly bajokat sokszo-
ros ismétlés esetében sem tudnának okozni.

Örvendek, hogy Homoród61 jó hatással volt, remélem, hogy azért Pestre is elláto-
gatsz, amiről is előre értesítel.

Kézcsókjaim átadását kérve szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

25.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

 (Budapest, 1942. IX. 18.)

Kedves Bélám!
Mellékelten küldöm az országos Orvoskamarai Közlöny62 legutolsó számának, mit teg-
nap vettem kézhez, vonatkozó oldalait. Tartalmazza a pályázati Hirdetményt az 
OTI-állásokat illetően. Tessék tehát nekilátni a dolgoknak, hátha jobb elhelyezkedést 
jelenthet a mainál, és kiegyensúlyozottabb lehetsz a jövőben.

60  1942. szeptember 4-én, amit öt nap múlva újabb követett.  
61  A borvízforrásáról híres Homoródfürdő a Hargita tövében, ahová dr. Bakk Elek székelyudvarhelyi főor-

vos hívta meg Jancsó Bélát. 
62  Országos Orvoskamarai Közlöny, az Országos Orvosi Kamara hivatalos lapja, 1942. szeptember 15. 
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A nyáron említettem, hogy Vilmos sógorodtól63 is lenne egy kérésem, ne haragudj, 
de a fi út, kinek érdekében a kérés történik, egyenesen Hozzád utasítottam, névjegyem-
mel fog jelentkezni.

Kézcsókjaim átadását kérve szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

26.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. X. 1.)

Kedves Bélám!
Megint röstelkedem, hogy csak második leveledre válaszolok, de ma biztos írtam volna, 
ha nem is érkeznek meg újabb soraid. Elhatározásodat megértem. S örvendek, hogy a 
másik irányban, ami egyéniségednek egészen megfelel, kívánsz dolgozni. Tudod, hogy 
ott sokat várunk és sokan várnak sokat Tőled, Petres előtt, mihelyt találkozom vele, ki-
mentelek. Azt hiszem, nincs miért írnod neki.

Roborosként arsenkészítményt próbálhatsz, s mellette Bayer-féle tonophoshpant.64 
Nyirő Jóskával65 azóta talán találkoztál is, mert a múlt héten otthon volt. Egészségi álla-
potával nem vagyok megelégedve, pesti munkája azonban nem megerőltető, s nem iz-
galmas, talán nagyobb kényelmet jelent neki, mint más.

Móricz-tanulmányodat66 érdeklődéssel várom.
Kézcsókom tolmácsolását kérve szeretettel ölel

Gyula
[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

63  Rohonyi Vilmos (1906–1989) műszaki író, 1933 és 1947 között a Dermata bőr- és cipőgyár mérnöke, 
műszaki igazgatója.

64  erősítő
65  Nyirő József (1889–1953) író, újságíró, szerkesztő; 1941-től behívott képviselőként a magyar ország-

gyűlés tagja.
66  Móricz Zsigmond, Pásztortűz, 1942. 10.
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27.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

 (Budapest, 1942. X. 19.)

Kedves Bélám!
Mindennap készültem válaszolni kedves soraidra, s igazán örvendek, hogy végre időt is 
szakíthatok. Nagyon várom a Móricz Zs.-tanulmányt, bizonyára csak magad vagy vele 
elégedetlen. Kováts Gyulának67 szóltam, mert az új miniszter68 sokra becsüli, hogy a 
népműveléssel kapcsolatban hozza neved szóba. Ha volna e tekintetben valami közeleb-
bi kívánságod, mármint saját személyedet illetően, kérlek, írd meg. A Magyarság élet-
rajzát69 sajnos ez ideig nem tudtam még elolvasni. A mi munkánk lassan halad. 
A Tiszántúl anyagi nehézségek miatt kellett beszüntesse működését. Nagyobb volt háta 
mögött az adósság, mint ahogy azt, mikor átvettük, láthattuk volna. November 13-án 
utazom Kolozsvárra, és két-három napot ott töltök. A viszontlátásig szeretettel ölel, és 
kézcsókjainak átadását kéri

Gyula
[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

28.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. X. 27.)

Kedves Bélám!
Szegény Andor bátyád70 halála alkalmával kérlek fogadd és tolmácsold édes Anyádnak 
is őszinte, mély részvétünket.

Kováts Gyulával beszéltem részletesebben is, s megegyeztünk, hogy feljöveteled al-
kalmával személyesen keressük őt föl, és beszélünk azokkal is, kik a „népművelés” ügye-
it hivatalból intézik.71 Úgy látom, hogy ez oly járható út, mely esetleg teljes megbízatás-

67  Dr. Keveházi Kováts Gyula egyetemi nyilvános rendes tanár, miniszteri osztályfőnöki címmel felruhá-
zott vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos.

68  Szinyei Merse Jenő (1888–1957) Kállay Miklós kormányában volt vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1942. júl. 3. és 1944. márc. 22. között.

69  A Magyarság életrajza 1941-ben jelent meg. Szerzője Szabó István (1898–1969) levéltáros, egyetemi 
tanár, az MTA levelező tagja.

70  Dr. Zsakó Andor (1878–1942) törvényszéki bíró. Budapesten halt meg 1942. okt. 24-én.
71  Országos Iskolán Kívüli Népnevelési Intézet.
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sal és részedre végleges elhelyezkedéssel és élettartalommal kecsegtet. Kolozsvárt majd 
bővebben.

Kézcsókjaim átadását kérve szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula
Bp. XIII., Róbert Károly körút 82–84.

29.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1942. XI. 9.)

Kedves Bélám!
Pénteken gyorssal érkezem, és hétfőig maradok. Tanulmányod72 nagyon szép. Szóval 
többet.

A viszontlátásig szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
eladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

30.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1943. I. 22.)

Kedves Bélám!
Itthon vagyok, sehová nem készülök, örömmel várlak. Kováts Gyulával rég nem talál-
koztam, de itthon van, és biztosan fogunk találkozni vele. Panaszaidat nem tarthatom 
másnak, csak nervosus eredetűeknek, és ha kínzóak is, különös jelentőségük nincs. De 
mindezeket is személyesen fogjuk megbeszélni.

Szeretettel ölel és vár
Gyula

72   Móricz Zsigmond. Pásztortűz, 1942. 10. Ua. In: Irodalom és közélet, 221–223.
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[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

31.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1943. VI. 21.)

Kedves Bélám!
Hidd el, annyi munka zuhant a nyakam közé, hogy alig látszom ki belőle. Két igen ne-
héz vidéki kiküldetésem is volt, s ennek következménye, hogy soraid egyszer válaszolat-
lanul maradtak, most pedig késett a válasz. Itthon vagyok, és a jövő hó közepéig itthon 
is maradok. Egyébként nem tudom még, hogy nyári szabadságom véglegesen mint ol-
dódik meg. Gratulálok Éva73 második fi ához.74 Remélem jó egészségben vannak mind-
ketten. Gyula fi am túl van az érettségin, sajnos nem sikerült jó éretté lennie, minthogy 
németből és matematikából elégségese van, de túlságosan nem búsulunk. Máris rend-
szeresen dolgozik Kurtánál,75 de azért ősszel a jogra iratkozik be, s csak a jog végzése 
után megy a főiskolára. Nagybányára, valószínű, hogy csak augusztusban megyünk. Ha 
feljössz, egy-két barátunkkal összeülünk.

Szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

32.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1943. VII. 4.)

Kedves Bélám!
Most kapott leveledre azonnal válaszolok. Értesítelek, hogy én 17-én reggel indulok 
nyári szabadságomra, melynek első állomása Kolozsvár. 17-ig itthon vagyok, de túlsá-

73  Rohonyi Vilmosné Jancsó Éva, Jancsó Béla húga.
74  Jancsó Éva második fi a Rohonyi Zoltán (1943–2013) irodalomtörténész volt, aki a nyolcvanas évek vé-

géig a kolozsvári, majd haláláig a pécsi egyetemen tanított.
75  Andrássy Kurta János szobrászművész.
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gosan elfoglalva, mert főorvosaim mind szabadságon vannak. Barátaim közül is alig van 
már valaki itthon, talán egy marad addig, míg jöhetnél, de nem az, akivel a találkozást 
leginkább szeretném. Mi Kolozsvárt töltünk egy hetet, majd Székelyudvarhelyre me-
gyünk, s onnan teszünk kirándulásokat. Innen újra Kolozsvárra, s később Nagybányára 
megyünk. Nagyon fáradt vagyok, alig várom, hogy pihenhessek, s leginkább, hogy ki-
csit kolozsvári levegőt szívjak. Szeretettel ölel a viszontlátásig

Gyula
[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

33.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1943. VIII. 13.)

Kedves Bélám!
Második leveled, amire még nem válaszoltam, de megértenél, ha látnád, hogy lakásom 
renoválása miatt egy szobában összezsúfolódva van egész családom, s az a szoba még a 
hivatalos helyiségem is.

Nagyon örvendek ma érkezett express levelednek, hogy végre olyan irányban indul-
hatsz munkálkodni, amely egyéniségednek teljesen megfelel. Az iniciativa-hiánytól 
nem félek, mert hisz teli vagy ötlettel, ha pedig megvan a munkakifejtés lehetőségére az 
alkalom, Te biztosan többet fogsz adni, mint amennyit várnak Tőled. Az aktivitás a 
munka közben, a munkakedv földerülésével indul meg. Orvosság a munka. Kovrig Bé-
lát76 én csak távolból ismerem, tudom róla, hogy nagy készültségű és aktív ember. Az 
egyetemi dolgoknak u[gyan]is örvendek. A segéderő ott valóban nagy könnyebbség 
számodra.

Leveledben találtam a fi lmet, vagy ott esett ki vagy itt, mert leveled a villamoson 
bontottam föl a bírósághoz menet, és csak az utcán olvastam. Így ebben az ügyben in-
tézkedni nem tudok.

Beteged ügyében a következőket tolmácsolom: Keljen korán, reggelenként vegyen 
mindig egy erélyes állott vizes ledörzsölést. Korán menjen hivatalába. Ott is végezheti 
másik, illetve mindkét munkáját. Próbálja meg bagatelizálni a kicsinyes és nem az ő 
egyéniségéhez való munkákat, illetve ne bosszankodjék, hanem törődjék belé, hogy 
ilyeneket is kell végeznie Neki is és másoknak is. Ebéd után pihenhet egy keveset. Este 
ne dolgozzék sokáig, ellenben vacsora után és lefekvés előtt sétáljon vagy egy félórát, és 
hűvös szobában aludjék. Táplálkozzék jól. Inkább növényi táplálékot vegyen magához. 

76  Kovrig Béla (1900–1962) politikus, szociológus. 1942/1943-ban a kolozsvári egyetem rektora.
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A sok húst és húslevest kerülje. Ha arsotonin-injektiókkal77 erősíti magát két-három 
hónaponként, nem fog ártani, mint ahogyan hasznára lesz, ha időnként B vitamint és 
phosphorkészítményeket (Hypophosphit, Recresal78 stb.) szed.

A nyugtatókat nem változtatnám, legfeljebb csökkenteném.
Remélem, hogy közelebbről róla is kedvezően számolsz be, tervezett feljövetelednek 

is örvendenék.
Szeretettel ölel,

Gyula
[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

34.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1943. VIII. 27.)

Kedves Bélám!
E percben sikerült Jóskával79 beszélnem, s mondja, hogy Kacsó Mária ügye rendben 
van, már le is ment, és ő meg is írta Kacsónénak. Köszönöm soraidat és a küldeményt, 
mely igen érdekes volt. Itthon sok munka szakadt a nyakamba, s még mozdulni sem 
tudtam.

Remélem, e levelem majd utánad küldik Homoródra.
Szeretettel ölel

Gyula
[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

77  fájdalomcsillapító allopátiás gyógyszer
78  köhögés elleni gyógyszerek
79  Nyirő József.
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35.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1943. XI. 17.)

Kedves Bélám!
Ma, éspedig ebben a pillanatban, kaptam leveled. Melyre tehát azonnal válaszolok. 
Betegünk föltétlenül fogadjon szót belgyógyászának, aki igen kiváló szakember. Hogy 
lelki vizsgálatot nem végzett, ne bántsa. A szellemieket ott veszély nem fenyegeti, s a 
betegségnek kétségtelen, hogy dyshormonizmus80 is teszi alapját. Kitartóan szót fogad-
ni, [ez] legyen a jelszó. A neurotikus fölrakodás ily bántalmaknál mindig sok, de nem 
kíván elsődleges beavatkozást.

A találkozás nagyon kedves volna, mert beszélni valónk bőven akadna. Mi dolgo-
zunk erőnkből tellően, itt-ott némi eredményünk is van. 

Kitartást és a Minerva-féle81 munkában elmélyülést kívánva szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

36.
Nyírő Gyula Jancsó Bélának

(Budapest, 1943. XII. 21.)

Kedves Bélám!
Késtem a válasszal, de nem magam hibájából, nehezen tudtam a kapcsolatot megtalálni 
Lőrinczy Szabolccsal,82 minthogy embereim nem fértek hozzá. Ma azonban már többet 
tudok. Béla lelkem, nektek kell ott kisürgetni a dolgokat, mert Lőrinczy érthető okok-
ból papírra nem fektethet kívánságokat, tehát ily értelmű választ Kelemen Lajos83 bácsi-
nak nem küldhet, de határozottan kijelentette, hogyha az egyetemi tanács megfelelő 
előterjesztést tesz, a minisztérium a kegyelmi tényt kieszközli, mert ismerik, és tudják az 
értékes munkásságot. Tehát beszéljetek Ti ily értelemben Kelemen Lajossal, és kérjétek, 
hogy dolgozzék ily irányban. Tehát még egyszer: ha a Tanács előterjeszti Debreczeni 

80  A petefészek hibás hormonális működése miatt létrejött menstruális zavar.
81  A Minerva Rt. Lap- és Könyvkiadó szerkesztőként foglalkoztatta Jancsó Bélát.
82  Kultuszminisztériumi főtisztviselő.
83  Kelemen Lajos (1877–1963) történész, Erdély történelmének egyik legkiválóbb ismerője, 1940 és 1944 

között levéltári és múzeumi főigazgató Kolozsváron.
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Lacit,84 Ő mellette lesz, és mindent megtesz a kegyelmi tény kieszközölésére, s hiszi, 
hogy sikerülni fog. De a kezdeményezés semmiképpen sem jöhet a kultuszból, ebben a 
tekintetben az egyetemi szakembereknek kell állást foglalni. A felterjesztésben már le-
gyen benne a kegyelmi ténykedés kérése, illetve javaslata is. Ha ezt nem tudnátok ke-
resztülvinni, akkor ő kinevezteti Lacit, de Lacinak kérést kell beadnia. Oda osztja be, 
ahová kívánja, sajnos azonban a fi zetési osztály csak a kvalifi kációnak megfelelő lehet. 
Viszont, ha oly állás nyílik, melyhez nem kell kvalifi káció, és anyagilag jobb, azt is rög-
tön kérjétek. Ilyen lehetne pl. az ott felállítandó képzőművészeti iskola néprajzi tanári 
állása. De amint talán írtam már, lépéseket lehetne tenni a városnál is, hátha a kolozsvá-
ri Műcsarnoknál volna valamilyen igazgatói vagy titkári állás, mikor is sokat lehetne 
érdekében tenni. Ha ilyen volna, azonnal írjatok, mert abban is tennék lépéseket, s hi-
szem hathatósakat.

Kellemes ünnepeket kívánva szeretettel ölel
Gyula

[Címzés:] Nagyságos dr. Jancsó Béla egyetemi tanársegéd úrnak
Kolozsvár, Mussolini út 16.
Feladó: Prof. dr. Nyírő Gyula 
XIII. Róbert Károly körút 82–84.

84  Debreczeni László (1903–1986) művészettörténész, műkritikus, grafi kus.
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