
FELÉBRED-E  A  MAGYAR  ÉLETÖSZTÖN? 

 

Lehet, hogy nem is tudatosítjuk, milyen időket élünk, de vannak, akik 

úgy látják, hogy nemzetünk századok óta nem tapasztalt próbatétel 

előtt áll, s ez mindnyájunk erő- és jellem vizsgája: felébred-e bennünk 

a magyar életösztön ebben a megbolydult világban, a népek egymásra 

özönlésének idején? 

Mit tehet az az európai, a Kelet és Nyugat közötti tűzvonalon élő, s a 

nagyvilágban szétszóródott nép, amely az emberiségnek mindössze 

0.2 százalékát teszi ki? 

Honnan remélhetünk segítséget, hogy fennmaradhassunk?  

 

A válasz a múltunkban keresendő, s abban is található meg: ismét ki 

kell alakítanunk a nemzet egységét. Egy nemzet valódi intelligenciája 

nem a világ észbeli felfogásában rejlik, hanem annak bizonyosságában 

és  megértésében, hogy létezik egy szellemi hatalom, amellyel a 

szívünk  kapcsolatot tarthat, feltéve, ha egymáshoz és minden 

embertársunkhoz  tisztességgel, becsülettel,  igazságban,  szeretetben,  

kedvességgel és együttérzéssel viszonyulunk, mert ez lelki 

tisztasággal jár együtt.   

 

Ma általában gúnyos mosoly a jutalmunk, ha arról beszélünk, hogy 

hajdan a támadó ellenséges hadakkal szemben Isten nevében vívták  

csatáikat eleink... 

 

Vendégünk, Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke, vegyész, 

üzletember, borász, jeles közéleti személyiség, három gyermek 

édesapja annak az  agrármérnök Béres Józsefnek a fia, akinek nevéhez 

világraszóló talajkutatói siker és a Béres Csepp megalkotása fűződik. 

Az alma a lehető legközelebbre esett a fájától: ifjabb Béres József is 

gyógyító ember, izzó magyar; tehetségét ő is több irányban bontja ki; 

gyárában sikeresek a fejlesztések, s az általa vezetett cég  termékeit 

tizennyolc országban  használják. De vajon mi késztette, hogy 

megjelentesse Szép magyar ének című köteteit? 

 

Őt idézem:  „Ahogyan az édesapám is észrevette, hogy egészségesebb, 

szebb a krumpli, ha a talajban jelen vannak a szükséges nyomelemek, 

úgy a nemzet egységes lelke, a szép magyar lélek is jobban fejlődik, 



ha közös gyökereinkhez, ehhez a gyönyörű kincshez nyúlunk vissza. 

A ma beáramló idegen kultúrák elhomályosítják a hazait, ezért 

szerettem volna: legyen a családoknak daloskönyve szép magyar 

énekekből. Ébredjenek rá a fiatalok is, micsoda összetartó erő rejlik 

zenei hagyományaink kincseiben!” 

 

Remélem, ez a mai együttlét; az erdélyi testvéreink életébe pillantó 

film és az utána következő beszélgetés a nemzetegyesítés része lesz. 

És talán annak felismerése is, hogy a huszadik századi magyar 

borzalmak meghaladhatók: id. Béres József 1920-ban, Trianon évében 

született, és mégis: egész élete;  önfeláldozó, mindnyájunk érdekében 

végzett munkája, és a találmánya védelmében  patyolattisztán 

megvívott, hatalmas küzdelmei  meghozták az eredményt. Gyógyító 

cseppei életeket mentettek és mentenek ma is – élete örök példa! 

 

BATTA  GYÖRGY   (Elhangzott a Béres-esten Tornalján, 2019. 

május tizenhetedikén.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

  

 

 

 

 
     

 


