
BÉRES JÓZSEF
1920. február 7-én született Béres József kutató agrárbiológus, a Béres 
Csepp megalkotója. 

Béres József egy hétgyermekes családban nőtt fel a szabolcs-szatmár-
bereg megyei Záhonyban. Mint elsőszülött fiúnak igen sok tennivalója 
volt, második családfőként segítette szüleit.  Az elemi iskola elvégzése 
után, 13 évesen befejezte egy időre tanulmányait és dolgozni kezdett. 
Gyümölcsösökben, fűrésztelepen vállalt munkát. Különös nagy gonddal 
kertészkedett már fiatalként is. A gyógyszerészettel „Annus néninél” 
találkozott, az idős hölgynek ugyanis patikája volt a faluban. A település 
körzeti orvosa, Gyüre Zoltán díszkertjét is rendbe tette, a doktor pedig 
elhatározta, hogy segít neki a továbbtanulásban. Így került egy kertészeti 
iskolába Kecskemétre, ahol tehetsége hamar megmutatkozott.  

A kertmunkásképző elvégzése után, 1941-ben behívták katonának, de kedvét ez sem vette el a tanulástól, 
beiratkozott egy kassai gimnázium levelező tagozatára, és közben a katonai ranglétrán is szépen 
emelkedett. 1943-ban a frontra vezényelték, ahonnan nagy viszontagságok árán jutott csak haza. Otthon 
szülőfaluja romokban hevert, pár napnyi pihenés után nekifogott, hogy megszervezze a falu újjáépítését.

1947-ben vette feleségül Papp Katalin tanítónőt, két gyermekük született: Katalin és József. Mindeközben 
Béres József befejezte a gimnáziumot, leérettségizett és a Földművesszövetkezet ügyvezetőjének és a 
Hitelszövetkezet vezetőjének választották Záhonyban. 

1948-ban Kisvárdára költöztek a felesége szüleihez. Ott előbb a járás 
kertészfelügyelője, majd a mezőgazdasági gépállomás laborvezetője lett. 
Talajtani, takarmányi, élelmezési és növényvédelmi termékvizsgálatokat 
végzett a mezőgazdaság fejlesztése érdekében.

Innen már egyenes út vezetett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, 
amelynek 1961-ben lett a hallgatója. Mérnöki szigorlatát 1965-ben 
teljesítette, két évre rá doktori fokozatot is szerzett agrobiokémiából és 
általános élettanból. 

1964-től a Nyírségi Mezőgazdasági Intézet Telepének tudományos 
munkatársaként dolgozott. Itt a burgonyaleromlás okaira és az állatok 
betegségeire kereste a választ, de a közben a kutatásai más irányba 

terelték. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztályának felkérésére végzett talaj- és 
növényvizsgálatai vezették rá arra a felfedezésre, hogy a nyomelemeknek óriási jelentősége van a növények 
ellenálló-képességének szempontjából. Majd rájött arra is, hogy a nyomelemek nemcsak a növényeknél, 
az állatvilágban is létfontosságúak. Rámutatott, hogy a nyomelemhiányos talaj a növénytermesztésben 
és az állattenyésztésben is számos gondot okozhat. Felfedezését azonban nem követte hangos siker, 
pedig minden tekintetben új és vízválasztó kutatási eredményeket publikált. 



A Kisvárdai Járási Kórház sebész főorvosának segítségével az embereket is érintő betegségek körében 
kutathatott tovább. A golyva és a nyomelemek kapcsolatának, viselkedésének tanulmányozása közben 
ismerte fel, hogy egyes ásványi anyagok többlete akár rákos megbetegedést is okozhat. Ő volt az első 
olyan kutató, aki nem a genetikai tényezőket vagy a szervi elváltozásokat vizsgálta, hanem azt, milyen 
anyagok nélkülözhetetlenek az egész immunrendszer szempontjából. Kutatásai során megpróbálta 
leszűkíteni a nyomelemek körét, kikísérletezni a makro- és nyomelemek legkedvezőbb adagolását, 
arányát és a felszívódásának a leghatékonyabb formáját. 

1972-ben készült el a Béres Csepp, amelyet elsők között saját húga próbált ki, akinél 
agydaganatot diagnosztizáltak. Az orvosok azt jósolták, hogy legfeljebb egy éve van hátra, de a 
cseppnek köszönhetően még több mint harmincöt évet élt. A siker híre hamar szárnyra kapott, 
de hiába várták több ezren tele reményekkel a Béres Cseppre, a feltalálónak szélmalomharcot 
kellett vívnia a szer elfogadásáért és elismertetéséért. A hatóságok is folyamatosan üldözték, 
1975-ben kuruzslás vádjával még bűnügyi eljárás is indult ellene. Még ugyanebben az éveben 
kezdett dokumentumfilmet forgatni Kósa Ferenc filmrendező Béres Józsefről és a cseppről, 
de a film tiltólistára került, befejezni sem engedték. Csak tíz évvel később került elő a “fekete 
dobozból” Az utolsó szó jogán című alkotás, amelyet friss interjúkkal is kiegészítettek és végül 
1987-ben mutattak be nagy sikerrel. 

Az 1978-ban találmányhasznosítási szerződést kötött Béres a Herbária Országos Gyógynövényforgalmi 
Közös Vállalattal és októberben megkezdődött a Béres Csepp gyártása Kőbányán, a Herbária 
Laboratóriumában. Akkor még úgy hirdették, hogy a cseppek fáradékonyság, általános elesettség, 
étvágytalanság és álmatlanság eseteiben használhatók, azt csak később ismerték el, hogy a daganatos 
betegek kezelésének kiegészítőjeként is eredményesen alkalmazható a Béres Csepp, amelyre egyébként 
a szabadalmat csak 1980-ban kapta meg a kutató.

A Béres Cseppnek külföldön is híre ment, évente állítólag több százezer üveget értékesítettek belőle, de 
az ország vezetése továbbra sem nézte jó szemmel a találmányt, a klinikai vizsgálatokat is leállították.
Csak lassan tört meg a jég az akkorra már legendássá vált Béres Csepp és Béres József körül, akinek 
egyre több hálás támogatója akadt. A rendszerváltás évében aztán megalakult a Béres Rt, amelynek 
kezdetekben több nehézséggel is meg kellett küzdenie. 1993-ra tisztult le a tulajdonosi szerkezet és a 
Béres család több tagja is aktívan bekapcsolódott a cég feladataiba.



Béres József életének utolsó 10 éve a megbecsülésről és az elismerésekről szólt. 1997-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. 2000-ben a Béres Rt.-t szavazták meg az 
Évezred Vállalatának. Béres József 80. születésnapja előtt pár nappal a Béres Cseppet az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerré minősítette. 2002-ben a kutató megkapta Széchenyi-díjat, 2005-
ben pedig a Történelmi Vitézi Rend tagjai közé választották. 2006-ban a magyarságnak tett szolgálatáért 
a Vitézi Rend Arany Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki.

Béres József 2006. március 26-án, 86 évesen hunyt el. Szobra ma az ország legnagyobb gyógyítói között 
áll a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban.

Források:
http://www.beres.hu/beres/cegunkrol/beres_tortenelem
http://www.kisvarda.hu/index.php/varosunk/varosunkrol/varosunk-hires-szulottei/160-beres-jozsef
https://orokseg.beres.hu/ Az élettörténet fülek alatt rengeteg kép található.
http://www.origo.hu/itthon/20060327beres.html

Szerző: Tóth Sára, Vágó Mercédesz

https://www.youtube.com/watch?v=taQPAx5X0gk
https://www.youtube.com/watch?v=fbmYrgohLTc

