
ROSZTÓCZY ERNŐNÉ

FEJEZETEK A BERECZK CSALÁD TÖRTÉNETÉBŐL

Bereczk Péter gyógyszerész életútja 
és a gyógyszerészettel összefüggő problémakör

A Szeremlei Társaság tavalyi évkönyvében Bereczk Péterné Spuller Rózát mu
tattuk be. Ebben az évben pedig férje, Bereczk Péter gyógyszerész életrajzát és 
tevékenységét követjük nyomon. Megelevenítjük Csontváry Kosztka Tivadar 
gyógyszerész és festőművész tanulmányai alapján a 19. század végének gyógy
szerészeti problémáit és gyógyszerhasználati szokásait. Segítségünkre lesz ezút
tal is Bereczk Zoltán családtörténeti müve.

Bereczk Péter id. Bereczk Pál és Soós Julianna gyermekeként látta meg a 
napvilágot 1857. augusztus 27-én, Vásárhelyen, a Nagy utcai láncos házban. Az 
épület -  ma a Zsigmondy Béla Zrt. székháza -  az Andrássy utca kanyarulatában 
áll. Valószínűleg balesetveszély miatt védték vastag láncokkal a közúti szekér
forgalom elől.

Ifjúságáról így beszélt unokaöccsének, Bereczk Zoltánnak: „Gyermekévei
met a régi láncos házban töltöttem, honnan Dapsy Kálmán bácsihoz jártam óvo
dába. Az óvoda a mai Juhász János-féle házban volt a Kaszap utcán. 
Fejérváry szerint a Juhász család ősi telkei a Kaszap és a Béla utca környékén te
rültek el.1 2 Tehát az első óvoda nem a Bocskai utcában létesült, hanem a most 
említett helyen, Oldalkosárban.3 Ugyanitt említi meg Fejérváry, hogy az első 
óvónőt Rachel néninek hívták. „Dapsy bácsi nagyon meg volt velem elégedve és 
többször jutalomjeggyel ajándékozott meg, melyet mindig nagy büszkén vittem 
haza. Egyforma karosszékünk volt Palcsi bátyámmal. Ezen piros fehér zöld  
szalmafonatos karosszékek velünk voltak az óvodában is....

Elemibe a Bocskai utcai református iskolába jártam, ahol Vekerdy Károly 
volt a tanítóm, ki mindig megkülönböztetett a többi gyerektől. Nem engedte meg, 
hogy az uzsonnára elvitt szalonnámat -  melyet édesanyám mindig jó  nagyra 
szabott -  nyersen egyem meg, hanem feleségével jó l  kisüttette. Nem tudom, nem 
a kisült zsír kedvéért volt-e a nagy szolgálatkészség? Biztatott, hogy máskor na
gyobb darabot vigyek. De telt is bőven, mert atyámnak nagy gazdasága volt s 
évente sok-sok disznót vágatott. De én is szeretettel és tisztelettel viseltettem ta
nítóm iránt s a tudományos férfiúban kis Istent láttam...

1 BERECZK Zoltán: A Bereczk család története. 4. köt. 5.
2 FEJÉRVÁRY József: Vásárhely története családok tükrében. Hódmezővásárhely, 
1929. 580-584.
3 Uo. 521. Bereczk Péter gyógyszerész életrajza.
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Szegény jó  édesapámnak nagy öröme telt bennünk. Csináltatott nekem és 
Palcsi bátyámnak egyforma kis díszsubát dús kivarratokkal s télen ebben jártunk  
iskolába. Nyáron meg bő rojtos végű gatyánk volt, bő ujjú ingünk s csizmánk. E 
magyaros viseletét a hozzáillő árvalányhajaspörge kalap egészítette ki...

Kisgyermekkorom óta már nagy hajlamot éreztem a vadászat iránt. Miután 
barátaimnak nagy titokban elárultam, hogy apám szobájában két pisztoly és sok 
puskapor van, azok rábeszélésére elfogadtam tervüket, melyek az áhított vadász
kellékek megszerzésére irányultak. így történt, hogy engem, mint legkisebb ter
metű fiú t tuszkoltak be pajtásaim atyám szobájának vasrácsos ablakán, s miután 
a hőn áhított vadászkellékek a birtokomba kerültek, amint mentem, úgy jöttem  
vissza is. így hát vígan ment a vadászat a jó  pajtásokkal. Azonban édesanyám a 
cselédségtől mégis megtudta, hogy titkon vadászunk s elárulta apámnak. Azon
ban jó  apám nem haragudott, sőt örvendezve vette tudomásul a hírt s vett nekem 
egy rendes, nagy vadászfegyvert. De mivel én még kicsi voltam, a vállamon fü g 
gő  puska tusával a földet súrolta szörnyű mulatságára az embereknek....

Sűrűn jártunk vadászni, kis szamárfogatunk vitt bennünket a határ minden 
részébe, s ha útközben egy nagyobb árokhoz értünk, kifogtuk a csacsit s átvittük 
a kordét a túlsó partra, m ajd ismét eléje akasztottuk a szelíd  kis állatot s vígan 
folytattuk utunkat. Hűséges vadászcimboráink voltak agaraink...

A vadászat eredménye sokszor meglepően szép volt. Volt eset rá, hogy az 
egész kis kordénk tele volt nyúllak Persze! Abban az időben még kevés vadász és 
sok nyúl is volt. A nyulakat eladtuk a zsidónak, aki 30~40 krajcárt is fizetett da
rabjáért. ” Később is nagy vadász hírében állt.

A vadászaton kívül a vízi sportnak is éltünk. Volt saját csónakunk is, mellyel 
a Hódtóban sokat csónakáztunk. Pócsy Miska barátommal kijártunk a tóba s sok 
szép halat hoztunk haza. ”4

„A hat gimnáziumi osztályt jeles eredménnyel elvégeztem, s a gyógyszeré
szeti pályára készültem. Atyám engem már kisgyerekkoromtól e pályára szánt. 
Régi tervét valósította meg akkor is, midőn engemet az Adler János Nagy utcai 
gyógyszerészhez gyakornoknak adott, kivel előzőleg alaposan megbeszélte a 
dolgot...

1873. október 1-én reggel 5 órakor kedves apám kezemnél fogva vitt be a 
patikába, mondván: A patika nyitásánál ott kell lenni! Főnököm -  Adler -  csak
hamar megszeretett és nagy bizalommal viseltetett irántam, ami nekem végtele
nül jó l  esett s büszke is voltam rá. Ezért még fokozottabb mértékben igyekeztem 
szorgalommal és hűséggel megelégedését kiérdemelni, majd Németh Lajos ké
sőbbi sógorom is odajött gyakornoknak. Hainiss Géza jó  barátom az én kedve
mért szintén a gyógyszerész pályára lépett s gyakornoknak el is ment nagybáty
jához Istriába, Horvátországba... 1878 őszén együtt utaztunk Gézával Budapest

4 Pócsy Miska Vajda Sámuel lelkésznek volt az unokája, akinek összegyűjtött verseit és 
novelláit nemrég adták ki.
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re. Engem Ábrái Károly, Gézát édesapja kísérte. Budapesten lakást keresve vé
letlenül azt a lakást vettük ki, amelyben előző évben Pali bátyám Németh Pállal 
együtt lakott. ”5

Bereczk Pál önéletrajzának részletei után tekintsük át röviden a 19. század 
egészségügyi viszonyait a gyógyszerészet helyzetére való tekintettel. Mielőtt ezt 
megtennénk, lássuk Hódmezővásárhely 19. századi patikáit!

A Nagy utcai patika volt az első gyógyszertár Vásárhelyen, amely a Szent- 
háromság nevet viselte. 1808-ban alapította a Délvidékről idetelepült 
Szimonidesz András. Az 1869-1870-ben épült Andrássy utcai Konstantin- 
palotában rendezte be üzletét.6 Ez az épület 1890 után az Andrássy utca 9. szá
mot kapta. Itt működött a gyógyszertár időről-időre változó tulajdonosokkal egé
szen az 1950-ben bekövetkezett államosításokig. Mostanában édesség- és aján
dékbolt üzemel benne. Valószínűleg változtathatta eleinte a helyét, bár erről kö
zelebbi adataink nincsenek. Fejérváry József helytörténeti munkájában egy he
lyütt említi ugyan, hogy 1831-ben, a nagy kolera idején a Tarjáni nagy utca és az 
Oroszlán utca sarkán lévő gyógyszertárban vasfogókkal vették el a várakozóktól 
a recepteket és tartották kénfüst fölé fertőtlenítés céljából.7 8

A Szentháromság patikát a Szentesről ideköltöző Czukor János váltotta meg 
1825-ben.s Czukor feleségül vette Szimonidesz András egyik leányát, miután 
kikeresztelkedett és áttért az evangélikus vallásra.9 Szimonidesz András másik 
leányát, Annát Kovács Károly alispán vette el. Ez utóbbi házaspárnak egyik 
unokája volt dr. Soós István polgármester. így id. Bereczk Pálék, felesége révén 
rokonságban voltak a patikusékkal.10 Bereczk Pál tisztában lehetett a patikai vi
szonyokkal, hogy Péter fiát gyógyszerésznek szánta.

A második patikát Szimonidesz András fia, Antal alapította 1839-ben Isteni 
Gondviselés név alatt. A görög negyedben állt, a mostani Kereskedelmi és Hitel
bank helyén közel száz esztendeig, majd 1940 körül a Kossuth tér 6. szám alá, a 
Szilárdi-házba költözött. A rendszerváltás óta 5 Kehely néven a Szegfű utcában 
üzemel.

A harmadik gyógyszertárat 1853-ban Mike Ferenc nyitotta azután, hogy a 
megyefőnök hosszas kérvényezés után az Új utcai tizedben engedélyezte. Való
jában a Kis utcában állították fel.

5 Nevezettek a jogi karra jártak.
6 KOVÁCS István: Hódmezővásárhely belterületének történeti ésjelnekori helynevei. 2. 
rész. G-K. = A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve, 2010. szerk. 
KOVÁCS István, VARSÁNYI Attila. Hódmezővásárhely, 2011. 451.
7 FEJÉRVÁRY Józsefi, m. 5.
8 T. KNOTIK Márta: A csongrád megyei gyógyszertárak története = A Móra Ferenc 
Múzeum évkönyve. Szeged, 2003. 383-384.
9 A Református egyház egykorú anyakönyve 1825.k.
10 A Bereczk család családfája alapján.
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1878-ban alapította a negyedik patikát Adler Ferenc Susánban, szemben a 
mai Kistópart vendéglővel, a Megváltóhoz címezve.

Ugyancsak 1878-ban épült fel az Őrangyalhoz nevű gyógyszertár, a mai 
Pálffy utca 3. szám alatt, átellenben az egykori urasági kocsmával és fogadóval. 
Az épület külső és belső jegyei mutatják a korát és azt is, hogy szinte semmi vál
toztatást nem eszközöltek rajta azóta sem. Többek között most vadászbolt talál
ható benne." A Vörös Ökör fogadót a múlt század 20-as éveiben bontották le, 
helyére építették fel a Bandula vendéglőt.11 12 Végleges helyét a Teleki és Szentesi 
utcák sarkán nyerte el a gyógyszertár, Papy Lajos patikája volt utoljára. Tabán 
cukrászdaként ismerik az idősebbek.

Az 1910. évvel bezárólag még összesen 5 személy kapott engedélyt gyógy
szertár nyitására, ami 100%-os emelkedést mutat. Ez egyenes következménye 
volt az 1874-es egészségügyi törvény okozta patika liberalizációnak. A  szóban 
lévő törvény -  természetesen módosításokkal -  olyan időtállónak bizonyult, 
hogy egyes elemei ma is érvényesek: ezen a törvényen alapul egészségügyi ellá
tásunk még ma is. A gyógyszertárak említett megszaporodása összefüggésben 
állt a városi orvosi körzetek felállításával. Körzetekre osztották a várost, s köte
lezték az orvosokat, hogy praxisuk földrajzi középpontjába költözzenek, minden 
lakos érhesse el a legrövidebb úton rendelésüket. Fizetésüket a várostól kapták, 
azonban a vizitekért a Törvényhatóság által megállapított térítési díjakat számít
hatták fel. Akik szegénységük miatt nem tudtak fizetni, azok helyett a városi 
pénztár térítette meg orvosi- és gyógyszerköltségeiket.13 Valószínű, azért is dup
lázódott meg a gyógyszertárak száma, mert sokkal többen jártak patikába. Na
gyon gondosan ügyeltek rá, hogy egymástól a gyógyszertárak kellő távolságba 
legyenek, ne veszélyeztethessék érdekeiket és megélhetésüket. Bár az egészség- 
ügyi törvényt az egészségügy magasabb szintre emelése érdekében alkották meg 
és vezették be, ám csak nagyon lassan mutatkoztak meg az eredményei, lassan 
ment végbe a szemléletváltás.

Jól példázza ezt Csontváry Kosztka Tivadar gyógyszerész és jeles impresz- 
szionista festő által megjelentetett tanulmányok rajzolatai, éppen Bereczk Péter 
korának gyógyszerészeti gyakorlatáról és problémáiról. (Csontváry 4 évvel volt 
idősebb Bereczknél, s előtte végzett Budapesten a gyógyszerész karon.) Cs. 
Kosztka Tivadar az 1880-as évek elején élénk közéleti tevékenységet fejtett ki a 
Nógrád megyei Losoncon, mely elsősorban a gyógyszerészet terén reform- 
javaslatokból állt, támadván a patika-liberalizáció egyes elemeit. A Gyógyszeré
szeti Hetilapban két fejezetben megjelent, figyelemreméltó cikket írt, amely írá
sok bepillantást engednek a korabeli gyógyszertárak működésébe, s olyan prob-

11 T. KNOTIK Márta i. m. 390-392.
12 LAURENCZ Dénes: Vásárhelyi újságok regesztái, 1927
13 CSML HL Törvényhatósági közgyűlések jkv. 1901 és 1910 között. 
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lémákat feszegetnek kendőzetlenül, amelyek a mi gyógyszertárainkra is érvé
nyesek lehettek.

Elsőként egy alkalmazott gyógyszerész életéből idézünk, aki már koránál 
fogva sem számíthatott rá, hogy patikatulajdonos legyen. 1879-ben tette közzé 
Csontvárynak ezen írását az idézett hetilap „Muki bácsi” cím alatt. „ ...A szóban 
forgó gyógyszerész már hatvan fe lé  jár, de még mindig ad magára valamit... 
Kabátja két ujjára viaszos vászonból varrt fekete tokot húz, hogy a régi jószágot 
a szétfreccsenő linimentumtól megóvja. ” „...Télen hat, nyáron már öt óra előtt 
talpon van. Kinyitás után első gondja megnézni: hány a grádus, hogy áll az ab
lak közt a jövendölő barát csuklyája. Mert ez nagyban emeli a tekintélyét, ha 
egyik-másik nagy jó  uramnak felvilágosítást adhat arról az ördöngös barátról, 
aki az időjárást előre meg tudja mondani... ” ’’Mikor ezzel készen van, felhúzza a 
korra nézve vele körülbelül egyívású patikai órát, mert ahhoz csak ő  ért. Ponto
san is repetái, csak a mutatója késik minden nap egy fertályt: különben nincs ve
le sok baj. Ezután megnézi a defektuskönyvet14, s még a nap sem kelt föl, már 
pattog a szén, izzik a windofen, nyúlik a szörp, csattog a mucilágó, hubog a 
linimentum, forr a Vleming-oldat. Kilenc óra fe lé  já r  az idő, kezdődik az 
ambulatórium. ”15 „...Megjelennek a kliensek, egész sereg asszonynépség, s hoz
zák a vényeket. Muki úr pedig a mozsarat, porkártyát most is úgy csattogtatja, 
mintha másképpen nem is lehetne. / . . . / Ez is emeli a renoméját a praxisban, mert 
micsoda mulya expedíció is lenne az, ha nem harangoznának melléje a mozsár
ral, hogyne!” „ ...Jönnek csinos szobalányok. A negyedik egy levélkét ad át. A 
válasz erre egy bepecsételt csomagocska, tartalma két kis üvegecske: az egyik I  
a másik II jellel van ellátva. Ha már most úgy firta tn i lehetne, ez vagy az a 
nagysám... még mindig teljes nevével ékeskedik a kitüntetett szépek között, nem 
egy felfedezésre juthatnánk, melyben Muki bácsinak nem csekély érdeme van. 
/ . . . /  Újra nyílik az ajtó, egyszerű parasztember lép be. Adjon Isten atyámfia, mi 
tetszik? Hej, tetszen nekem valami, de magam sem tudom, hogy mi, maguk tán 
majd jobban tudják. Nekem különben csak úgy javasolták, hogy forrasztókü. 
Mennyiért? Elég lenne tán egy garas ára. Itt dolgozunk kint az uraságnál / .../  
mostmár harmadik esztendeje. Hát a Takarásnál az anyjukon is volt markot ver
ni; aztán van egy nyolc esztendős kislányunk, hát azt is kivittük. Osztán éppen 
ma egy hete történt, hogy amint ott já tszo tt a juhász M isi fiával körülöttünk, hát 
észre se vettük, a masina magához kapta a kis ruhájánál fogva úgy, hogy a kis 
comjáról levált a husika, osztán mostmár nagyon csúnya. Hát az ispán úr cse
lédjei azt javasolták neki, hogy vegyek. Majd avas hájjal össztörjük, osztán azt 
rakjuk rá, ha a jó  Isten megkönyörülne rajta, mert már nem nézhetjük a kínját. 
Ebbe a kis üvegbe pedig szolgáljon háromfélét. Alkörörmöst, szíverősítőt, bak
vért. Ez meg az annyukomnak lesz. M ióta a kislányunkon az a szerencsétlenség

14 A fogyóban lévő gyógyszerek és alapanyagok stb. nyilvántartása.
15 Mint ambulancia. Itt gyógyszerek kiszolgálása a vevők részére.
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történt, ő is olyan rossz vagy mi: éjszak úgy fö l-fö l rebben. Hanemhát, hogy is 
kénye innya (innia)? Maguk tán jobban tudják, már hogyne tudnák. Mire aztán 
Muki bácsi az ákovita szíverősítő használatának módja fe lő l informálja, az atyafi 
egy keszkenőbe elpakolja, amit vett, megköszöni a jó  tanácsot, s keresztyén em
berhez illő módon elköszön. / . . . / Így telnek el Muki bácsi napjai évről évre egy
formán, csak azzal a különbséggel, hogy ma szerda van, holnap csütörtök lesz” 
Principálisa nem is sokat törődik vele, csak kasszát csinálni néz be esténként a 
patikába; meg ha az öregnek kimenője van. Bizony a kimenő is mostmár igazán 
pihenő... Néha kiballag a principális úr szőlejébe megnézni, hogy érik-e már a 
szilva. Ismerősei nincsenek, azok, akikkel valamikor amolyan kuszi-barátságban 
állott, már régen meghasadott úriemberek lettek a vármegyén. Azok pedig ővele 
nem sokat törődnek. ”

Cs. Kosztka Tivadar 1886 nyarán illetve 1887 év elején foglalta össze két- 
két és féléves gyógyszerészi munkája tapasztalatait. Ezt írja: „ Tessék egy civili
zálatlan vidéken, ahol még a szegénységgel is számolni kell, a vénasszonyok ku
ruzsló hadával, a kocsmárosok, szatócsok kereskedőkkel állást foglalni úgy or
vosnak, mint gyógyszerésznek, s hivatkozni a törvényre, mint olyanra; a vényért 
20~40 krajcárt, a gyógyszerért ugyanennyit követelni akkor, mikor a vénasz- 
szonyok csupa baráti szerétéiből adják a füveket egy darab kenyérért, a kocsmá
rosok, szatócsok, kereskedők a cseppeket két krajcárért olyan mennyiségben, 
hogy a beteg el is alélhat tőle... ” „ ...Magam részéről azt tapasztaltam, hogy egy 
laikus és egy tudákos16 közt óriási a különbség, s míg a laikus nyugodtan szavaz 
bizalmat a gyógykezelésnek, a tudákos hitetlenkedve s megkísérel orvosi vénye
ket kitudni, s azokat összevetni, s ja j  annak a vidéki orvosnak, akinek nincs bölcs 
nyelve, az egyetemi tanárok véleménye Damoklesz-kardként nehezedik népszerű
ségére, gyakorlatára és tekintélyéje. ” Egy másik cikkében Csontváry konkrétan 
rátér a gácsi állapotokra. (A Nógrád megyei Gács községben volt gyógyszertá
ra!) „ Vidéken pl. nálunk, nem csak a kereskedő, hanem elsősorban némely pap, 
a regálé bérlő, a kocsmáros, a szatócs, a bába, a vándor zsidó, a vénasszonyok, 
s a cigányok azok, kik többé-kevésbé kuruzsolnak, s ellátják a közönséget min
denféle szerekkel. így egyes papok homeopátija mellet köhögés elleni porokkal, 
labdacsokkal is üzérkednek, a regálébérlők magas fokú  szeszt kicsiben is árusí
tanak emberi és állati gyógycélra, a kocsmárosok mindenféle füveknek készlet
ben tartásával, pálinkában és borban való áztatással itatják a betegeket, a sza
tócsok, a kereskedők mindazt, amit a nép venni szokott, 2 krajcárért árusítanak, 
ilyenek: cseppek szeszfélék..., a bábák nem csak az abortusz előidézését tartják 
jó  üzletnek, hanem szó szoros értelmében véve ezek a f ő  kuruzslók; saját konyhá
jukon főzik  a teákat, a flastromokat, altatókat a hashajtókat; még hátra vannak a 
vénasszonyok, akik egész nyáron át gyűjtik a különböző füveket, s ezeket elárusí- 
tásából élnek télen, s végül, jön  a vándor zsidó, aki köhögési cukorkákat s itt-ott

16 Tudálékos.
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labdacsokat visz a hátán, elől pedig a kezében egy zacskó nadállyal17 házalva; 
az utóbbi üzlethez még a cigányok is hozzájárulnak, s így készen van a tudós tár
saság minden betegség gyógyítására. ” . . .” ha egy főszolgabírónak gyermeke be
tegszik meg, s ezek egyike valami cifra nevű füvet ajánl, mint egyedüli sikeres 
szert, hát akkor van lótás-futás, házról-házra kerestetik azt, s ha már sehol nem 
található, jönnek a gyógyszertárba előbb megkérdezni, vajon van-e ez? ”

Csontvárynak nem utolsó szempontja a gyógyszertár jövedelmezőségének 
problematikája. „A kereskedők, szatócsok stb. A gyógyszerészt jogosan megillető 
jövedelmétől megfosztják, a gyógyszertárak életképességét alapjukban megingat
ják, s alig van módja a gyógyszerésznek ezen élősdiek merész támadásai ellen 
magát megvédeni, s ezek miatt esik el a gyógyszerész azon mindennapi pénzfor
rástól, melyet kézi eladásnak neveznek, s melynek az élelmezésen kívül a keres
kedői számlát 'A éven keresztül kellene fedezni, mert a vényekre kiszolgált orvosi 
szerek meg nem tagadhatok, s már régen bevett szokás szerint évi számlára vi
tetnek.

Mindezek odahatnak, hogy a gyógyszerészek adósságát szaporítják, míg 
végre hitele kimeríttetvén, az ilyen kisforgalmú gyógyszertár tulajdonosának 
helyzete elviselhetetlen lesz, s ha bekövetkezik azon időpont, melyben a lefogla
lástól vagy a csődtől meneküljön, akarva-nem akarva gyógyszertárát másra át
ruházni kénytelen, holott, ha az őt jogosan megillető jövedelem tőle törvényelle
nes módon el nem vonatik, a gyógyszertár tisztességesen megállhatott volna, s a 
közegészségügy érdekét a vidéken, ahol elhelyezve van, erőteljesen támogatta 
volna. ”

Végül, sok viszontagság után sikerült konszolidálni vállalkozását, a kötele
zően tartandó, hivatalos gyógyszerkönyv szerinti orvosságokon és alapanyag
okon kívül magas színvonalú áruválasztékot kínált, s így lassanként becsalogatta 
a vásárlókat és elfogadható nyereséget tudott elérni.

Az 1880-as évek végén bérbe adta patikáját és kiment Franciaországba, 
majd Németországba és a Közel-Keletre festészeti tanulmányokat folytatni. Egy 
különbség fellelhető Gács és Vásárhely között: míg Gács urasági majorsági gaz
dálkodást folytató község volt, addig Vásárhely legtöbb lakosa több-kevesebb 
saját tulajdonú földdel bírt. Itt is megemlítjük: a Nagytakarékban igen jelentős 
megtakarításokat kezeltek. Városunk egyike volt a legtöbb tartalékokkal rendel
kező városoknak. De a tudatlanság és az igénytelenség itt sem lehetett sokkal ki
sebb, mint Gácson.

Térjünk vissza Péter életútjának ismertetése kapcsán oda, hogy 1878-ban el
végezte az egyetemet barátjával Hainiss Gézával együtt, és május 23-án kézhez 
kapta a diplomáját. 1877-ben sorozták be katonának és részt vett a boszniai ok- 
kupációban, mint szolgálatot teljesítő katona.

17 Piócával.
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Hainiss Géza -  édesapja szülészmester és gyermekorvos lévén, városunk 
tiszti orvosa is volt, -  beiratkozott az orvosi karra is és elvégezvén később a 
Szent János kórház igazgatója lett, majd egyetemi tanári katedrát kapott.18 1920 
után a Horthy család házi gyermekorvosi teendőit látta el.19 Nem távolodott el 
azonban sem barátjától, sem pedig városunktól azután sem, hogy édesapja meg
halt. Évente általában egyszer hosszabb-rövidebb időre lejött Vásárhelyre. 
Ilyenkor Bereczk Pétereknél szállt meg, és ők is látták vendégül.

Mint érdekességet említem meg, hogy Bereczk Péter és Hainiss Géza egy 
évben és egy napon születtek.

Hainissék háza az Andrássy utca elején állt, melyet özvegy Hainissné Elkán 
Lajos bőrkereskedőnek adott el.20 Elkán fia Lucien Hervay néven világhírű fo
tóművész lett, akiről mostanában több helyen is szó esett.

Hainiss Géza 1926-ban meghalt. Edit nevű leányának Magasházy László, 
Horthy számysegédje volt a férje.21 Az első királypuccs után vált a neve ismert
té.

Hainiss Géza, Pócsy Miska és Bereczk Péter elválaszthatatlan jó  barátok 
voltak gyermek- és ifjú korukban. Egyetemi éveik alatt Endrey Gyula lapjában a, 
Vásárhely és Vidékében tárcákat, verseket, képtalányokat jelentettek meg, elő
adásokat tartottak irodalmi témakörökben.

Az egyetemi és a katonaévek után hazatérve Vásárhelyre Bereczk Péter ap
jának segédkezett a gazdaságban, irodalmi ténykedését felújította, és patikajog 
kérvényezéssel foglalkozott.

Első gyógyszertára Csanádpalotán volt, amelyet Németh Lajos sógorától 
vett át 1882-ben. Feltöltötte áruval, rendbehozta anyagi ügyeit, azonban a falusi 
környezetet ő sem tudta megszokni, így eladta és visszatért Vásárhelyre. 1884 
júliusában megvásárolta Adler Ferenctől a Megváltóhoz címzett patikát a későb
bi Kistópart u. 1. szám alatt. Pár évvel később a házat is megvette Neumann vas
kereskedőtől 6.500,-Ft-ért. A patikát alig egy hét múlva birtokba vette, a vétel
árat pedig 26.500,-Ft-ot -  részben készpénzben, részben pedig hitelből fedezte.22 
Péter bácsi még 1926-ban is emlegette unokaöccsének, Bereczk Zoltánnak, hogy 
az első napon csupán 2,-Ft volt a bevétele, sem patikaszerek nem voltak, de pa
tikai edények sem, amelyekben az orvosságok elkészülhettek volna. 5 -6  év telt 
el, amíg meglátszott a forgalom és a bevételen is a szorgos munka és a hozzáér
tés. Alig egy hónap múlva, 1884 augusztusában eljegyezte Spuller Rózát, aki

18 www.orvostörténetilexikon.hu Hainiss Géza életrajza.
19 FEJÉRVÁRY Józsf i. m. 521.; BERECZK Zoltán i. m. 4. köt. 6/b.
20 BERECZK Zoltán i.m. 4. köt. 6.
21 www.magyar életrajzi lexikon Magasházy László életrajza. Neje Hainiss Edit.; 
Bereczk Zoltán i. m. 20. Dr. Hainiss Géza gyászjelentése.
22 BERECZK Zoltán i. m. 4. köt. 8/b., 9.
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Nagykikindáról jött Vásárhelyre Sacherékhez, és itt maradt náluk. Rózát ugyan 
ez év szeptemberében feleségül vette.

Vevőköre Újvárosra és Susánra terjedt ki, talán azért is vásárolta meg a N á
dor utcán Ficsér Tóthék házát 1858-ban. Bizonyára újabb patikát akart kialakíta
ni. A Törvényhatóságban minden egyes arra a területre vonatkozó patikajog- 
kérelmet megvétózott. 1898-ban vásárolta a házat, de 1907. június 30-án eladta 
Müller Mórnak -  lánya esküvőjének napján, aki ott megalapította az „Arany 
Csillag” nevű gyógyszertárat.23

Bereczkék 1909-ben kívül-belül felújították a házukat, ideértve a patikát is. 
Ekkor nyerte el azt az arculatát, ahogyan ismertük. A városrendezés során lebon
tották a Kistópart utca nagy részével együtt. Mementóként ma már csupán egy 
terebélyes tölgyfa jelzi a gyógyszertár helyét. Szerintem 1907 és 1909 között ül
tethették.

1889 őszén kirabolták Bereczk patikáját. Ebből a kínos alkalomból Pál báty
ja megtréfálta, írt egy „hőskölteményt” amelyet névtelenül elküldött postán. 
Nem úgy volt még akkor, mint pár évtizeddel később az első világháború után. 
Sok-sok nyíltszívű és jó  kedélyű emberrel lehetett találkozni, akik a tragédiából 
is olykor-olykor komédiát csináltak. Az ekkor összegyülekezett részvétlátogatók 
sokasága mulatozó társasággá alakult át, Béla cigány is előkerült, és muzsikájá
val szórakoztatta a vendégeket.

Számunka ez a versike azért is érdekes, mert fontos információkat hordoz: 
kik voltak a vendégek, milyen áruféleségeket kínáltak a patikában. Megemlíti a 
versben például a szerző a Nesztlé és Richter nagy gyógyszertárak nevét, ame
lyek gyárakká bővülve ma is működnek!

Árult Péter magisztrális vényre elkészített gyógyszereken kívül csokoládét, 
orvosság gyanánt egri és tokaji borokat, „szagos szappanokat”, parfümöt, és 
egyéb kozmetikumokat, amik nagyon kelendőek voltak: „susáni lányoknak nincs 
drága patika”. írja Bereczk Pál tréfás versében.

Híres orvosok egyedi receptjeit gyakorta és szívesen elkészítették. Különféle 
porokat, csöppeket és balzsamokat, fájdalomcsillapítókat, speciálisan összeállí
tott tisztító- és mosószereket is be lehetett itt szerezni. Állatgyógyászati készít
ményei is kelendőek voltak.

Bereczk Péter feleségével, Rózával együtt volt a Vöröskereszt helyi szerve
zetének 35 éven keresztül a vezetőségi tagja. Szerteágazó karitatív és kulturális 
ténykedéseikről Spuller Róza életrajzában részletesen beszámoltunk.

Bereczk Péter a csecsemővédelem terén alkotott maradandót. Minden ren
delkezésére álló fórumon felemelte szavát, ott, ahol beszámolhatott a századelőn 
még mindig súlyos méreteket öltő csecsemőhalandóságról.

1910-ben alapította meg az Alföldi Csecsemővédő Egyesületet. Elvégezte a 
velejáró tetemes adminisztratív teendőket. 1913-ban, az országos csecsemő véde

23 Uo. 9.
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lem népszerűsítő gyűlésen, amelyet a belügyminiszter rendezett, B. Péter volt az 
előadó, és az általa javasoltakat fogadták el. A csecsemővédő a Vöröskereszt ke
belében formálódott, amelyet szívügyének tekintett. Az anyagiak előteremtésé
ben a vésőkig elment. Egyenesen a királyhoz fordult kérvényével, s nemsokára 
megérkezett a Kabinet Irodától a válasz: az államsorsjáték jövedelméből kiutal
tak 17.000 arany koronát a csecsemővédelem céljaira. Saját gyűjtésében 50.000 
Koronával gyarapította (1 arany korona ma 4000,-Ft, tehát 200 millió forintról 
beszélhetünk) a kicsinyek védelmére szánt összeget, beírva ezzel magát a gyer
mekvédelem aranykönyvébe.24 Tulajdonképpen életművéért kapta a Ferenc Jó
zsef rend lovagkeresztjét, amelyet a főispán nyújtott át 1911. április 11-én dísz- 
közgyűlés keretében.25 Veje és lánya halála után unokáját Szatmáry Elemért 
gyógyszerésznek taníttatta ki, aki 1928-ban végzett, húga Margit pedig Svájcban 
és Franciaországban nevelkedett. Hosszú időn keresztül volt tagja a Törvényha
tósági Bizottságnak, igazgatósági tagja a Nagytakaréknak, a Gyógyszerész Tes
tület elnöke és a Szegedi Kerületi Választmány igazgatósági tagja is volt.

1936-ban ruházta át unokájára a patikajogot, aki 1948-ban bekövetkezett ha
láláig vezette a gyógyszertárat. Bereczk Péter 1940-ben fejezte be küzdelmes, 
fáradságos, de tartalmas és eredményes életét.

Úgy gondolom, többet érdemelne annál, minthogy élete és munkássága az 
utókor elismerése nélkül a feledés homályába merüljön.

24 FEJÉRVÁRY Józsefi, m. 521.
25 Hód-Mező-Vásárhely, 1911. ápr. 11.
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