
Berecz János emlékezete 

Szeged a század eleji Magyarországon lélekszámban 
messze megelőzte a többi vidéki várost. Rózsa Sándor és 
Tömörkény István híres tanyavilágával együtt, természete
sen. Ha hozzávesszük, hogy a szomszédos Szabadka szin
tén meghaladta akár Debrecen, Pozsony vagy Kolozsvár 
lakosságát (1), érthetővé válik a Tisza menti város egyetemi 
aspirációja. 

Mégis 1912-ben a debreceni és pozsonyi univerzitás 
felállításáról hoztak törvényt (2), egyébként joggal, ám 
Szeged igénye egyelőre kielégítetlen maradt. Nem sokáig, 
mert ezúttal is közbeszólt a történelem. Az 1920-as triano
ni döntés után, a kolozsvári egyetem az éppen csak mega
lakult pozsonyival egyidőben Budapestre menekült, így 
most már ketten is „gazdát kerestek" maguknak. Ekkor 
került az Erzsébet királynéról elnevezett pozsonyi egyetem 
Pécsre, míg a nagyobb hagyományokkal és a teljes tanári 
karral rendelkező kolozsvári egyetem elhelyezésére Sze
ged vállalkozott. Noha a teljes bánáti és részben bácskai 
„hinterlandját" elcsatolták. 

Kolozsvárról Szegedre szülész-nőgyógyásznak a leg
tehetségesebb Tauffer-tanítvány került Kubinyi Pál szemé
lyében. (3) Mindössze öt tanévre (1921—1926), mert a Bár
sony János halálával megürült fóvárosi I. sz. Női Klinikát 
véle kívánták betölteni. Sajnos rövid ideig, de az már a bu
dapesti fakultás históriája. Szegeden a Bábaképezdében 
működő szülészeti-nőgyógyászati osztályt 1926/27-ben át
menetileg Kuncz Andor első tanársegéd vezette, 1927 
őszén került a klinika élére a szintén Tauffer-tanítvány Be
recz János, aki haláláig nagy ügybuzgalommal látta el 
mind a gyógyítói, mind az oktatói teendőket. Szakirodalmi 
szempontból nem tartozott sem a termékeny, sem a kreatív 
típusúak közé, viszont egy rendkívül rokonszenves, sze
rény és lelkiismeretes szülészprofesszort tisztelhetünk sze
mélyében. Szemmelláthatóan nem készült tanszékvezető
nek. Magántanári habilitációjáig a szakirodalomban 
nevével alig találkozunk, nem tartotta magára nézve köte
lezőnek egy dán tudós azon mondását, hogy „a publikáció 
az érvényesülés rituális bázisa". (4) 

Mikor az 1882-ben született Berecz János, húszéves 
klinikai gyakorlattal megpályázta a szegedi tanszéket, a 
szülőföld gravitációs erejének engedelmeskedett. A délvi
déki Detta községben látta meg a napvilágot, középiskoláit 
pedig a szegedi piaristáknál végezte. (5) Magántanárrá a 
szülészeti műtéttan tárgyköréből habilitálták, amit egykori 
iskolatársa, majd tanártársa, a debreceni Kovács Ferenc 
professzor szerint briliánsán művelt, de nem szívesen írt 
róla. (5) 

így nem csoda, ha Tauffer Vilmos és Tóth István szer
kesztésében megjelent kétkötetes nagy nőgyógyászati kézi
könyvben (6) a kilenc szerző között nem találjuk Berecz 
János nevét. Míg a vele közel azonos korú Mansfeld Ottó 
tanársegédét igen. Valószínűleg a magántanárságra is úgy 
„beszélték rá", különbéi!'aligha lehet véletlen, hogy Kubi
nyi halálának évében történt meg a habilitációja. 

Szeged jól járt az írástól eladdig irtózó fiatal pro
fesszorral. Kitűnő gárda állott rendelkezésére (Kuncz An

dor, Filep Aladár, Polgár István, Burger Károly, Mészáros 
Gábor), munkatársai közül különösen Burger Károly egy
re több nemzetközi nőgyógyászati fórumon hallatta hang
ját. (7) 

Berecz János kinevezése után a Bábaképezdében mű
ködő szükségklinika rövidesen a rendeltetésére épített léte
sítménybe költözött (8), amelynek 1934-ben összesen 119 
ágya volt 28 betegszobában. (9) A Szegedi Almanach meg
említi , ,A méhmyomáról'' szóló dolgozatát az Orvosképzés 
1932. évfolyamában, amelynek nyomára sem a jelzett, 
sem az előző és utána következő kötetben nem sikerült rá
bukkannom. „A császármetszés helye a szülészetben" cí
mű referátuma (10) viszont figyelemre méltó publikáció. 
Az abdominális műtéttel kapcsolatos két végletet Max 
Hirsch, illetve G. Winter német gynaekologus képviselte. 
Az előbbi pozitív, az utóbbi negatív irányban. A különbö
ző német, holland, lengyeles amerikai statisztikákból az 
derül ki, hogy császármetszésnél kb. 7% körüli az anyai 
és 5 %-os a magzati mortalitás. Ami elég magasnak mond
ható, ezért állapítja meg Berecz professzor összegzésként, 
hogy „felfogásunk szerint a császármetszés ma még nem 
érte el a zenitjét, s a technika tökéletesedése valószínűen 
az összes szüléshez viszonyított arányszámnak emelkedé
sét fogja létrehozni anélkül azonban, hogy a szülőnők na
gyobb veszélyét jelentené." (10) Azóta az antibiptikus éra, 
a gépi altatás bevezetése, valamint a műtéti utókezelés fej
lődése folytán lényegesen javult a statisztika, ám mais ér
vényes a nőgyógyász Gauss posztulátuma, amit Berecz 
professzor is vallott, hogy „feltétlenül szükséges az exact 
indicatio". (10) Másik közleménye az Orvosi Hetilap ugyan
ezen évfolyamában a Kielland-fogó alkalmazásáról szól. 
A szerző még Tóth István tanár adjunktusaként 1919-től 
kezdte alkalmazni a II. sz. Női Klinikán, kedvező tapaszta
latairól 1921-ben számolt be. Előnye a Naegele-fogóval 
szemben, hogy csaknem egyenes, így a medence bármely 
átmérőjében alkalmazható. A fejgörbület úgy van meg
szerkesztve, hogy átkarolja a magzat fejét, így szakszerű 
alkalmazással nem okoz cerebrális bevérzést, gracilitásá-
val nem nagyobbítja a szülési objektumot, akkor is kizár
ható, ha a két fogókanál nincs egyenlő magasságban, s 
egyben kizárja az erős extrahálás lehetőségét. (14) Az elő
nye a másfajta fogókhoz viszonyítva — mint Berecz megál
lapította — egyértelmű, A legújabb tankönyv szerint „Iga
zán előnyösnek a Naegele-fogóval szemben abban az 
időbep tartották a Kielland-fogót, amikor a magas üregi, 
sőt bemeneti fogóműtétet is végeztek és fel tudták vezetni 
a fogó kanalait a harántul álló fejre is. Ma is kétségtelen 
előnye a Kielland-fogónak az, hogy forgási rendellenessé
gek megoldására alkalmasabb." (11) Foglalkozott Berecz a 
terhességi toxicosissal (Orvosi Hetilap, 1933. 13. szám), az 
akkori felfogás fölött azonban alaposan eljárt az idő. 

Az utókor megkülönböztetett érdeklődésére ad okot 
„Az egyke szülészeti vonatkozásai" című dolgozata, ame
lyet Polgár István kerületi szülész főorvossal írtak közösen 
a Népegészségügy 1937-es évfolyamában. Az Új Szülészeti 
Rendtartás lehetővé teszi a szülészi események, így az 



abortuszok figyelemmel kísérését is, természetesen ha je
lentik. Nagyrészt jelentik olykor elég átlátszó trükkökkel; 
pl. megfázott, megemelte magát, rosszul táplálkozik, ám 
ellene sokat nem lehetett tenni (12), lévén az egész össztár
sadalmi kérdés, az egészségügy aligha oldhatta meg. Meg
állapítható, hogy egyes helyeken a bábák (pl. Hódmezővá
sárhely) és a megszületett gyermekek száma között 
fordított arányú összefüggés létezik. Az egykét illetően a 
helyzetünk ma sem kedvezőbb, egy nem elhanyagolható 
területen azonban feltétlenül! Kevesebb a szakszerűtlen 
beavatkozás, így az anyai mortalitást e téren sikerült gya
korlatilag kizárni. Amit még egy eleve abortuszellenes or
vosnak is (mint e sorok írója) respektálni kell. Ugyanis a 
tiltott beavatkozások halálozási aránya Berecz tanár adatai 
szerint 60%-os volt. (12) 

Az Orvosképzés köteteiben nem találtam nyomot a 
myomáról, viszont az 1934. évfolyam közli ,,A constitutio 
a nőgyógyászaiban''című dolgozatát. Hippokratésztől La-
vateren át Korányi Sándorig terjed az idézett szerzők név
sora, de természetesen Broca sem maradt ki. Az igaz, 
hogy a constitutionális típusok kiindulási metódusa az ant-
ropometria (13), viszont á szomatikus és a pszichés alkat 
közötti összefüggés a mai szemmel sematikusnak tűnik. 
Szerinte is létezik ,,átmeneti jelleg", ám sokkal nagyobb a 
gyakorisága. 

Klinikáján az ápolt betegek száma 1933-ban közel 
ezer személy volt, ezek egyharmadán végeztek műtétet, 18 

ezrelékes mortalitással. Mindez kitűnő műtéti technikáról 
tanúskodik. Miként a röntgenkezelés, másfél ezer felületi 
és háromezer mély besugárzással jelzi, hogy ezen intézet
ben a gyógyítás állott az első helyen. Másodikon az oktatás 
és csak jóval utána a publikáció. 

Berecz János professzor 1938. október 6-án hunyt el, 
agyvérzés következtében. Alig töltötte be az 56. életévét. 
„Nem gyűjtött vagyont" (14), s azt hiszem ez a legnagyobb 
dicséret, ami egy nőgyógyászról elmondható. Kitűnően 
felszerelt intézetet és nemes törekvést hagyott ötven évvel 
ezelőtt az utódaira, akik azóta jó hírnevet szereztek a sze
gedi szülészet-nőgyógyászatnak. 
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