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DOSSZIÉ

a már szinte érthetetlen-
nek és hihetetlennek tűnik, 
hogy a napjainkban jól is-
mert és sokak által használt 
Béres Csepp elismertetésé-

ért, kereskedelmi forgalomba hoza-
taláért az 1970-es évek második fe-
lében költőknek, íróknak, >lmesek-
nek és különböző területen dolgozó 
értelmiségieknek kellett egy sajátos 
„szabadságharcot” folytatniuk. En-
nek a küzdelemnek az egyik elindí-
tója Ratkó József volt, aki 1987-ben 
így emlékezett erre vissza: „Dr. Béres 
József három évet vett el az életem-
ből. 1976 elején ismertem meg őt 
és munkáját, s attól fogva versnél, 
drámánál fontosabbnak tudtam, 
hogy megpróbáljam, ami azóta is 
lehetetlen a magyar egészségügyi 
kormányzat merevsége miatt: meg-
próbáljam elhitetni nem országgal-
világgal, csak néhány szakemberrel, 
orvostudóssal, hogy érdemes lenne 
azt a szert, amelytől feltalálója s egy-
két melléje szegődött orvos konokul állítja, hogy gyógyítja a rák bizonyos fajtáit, 
érdemes lenne megvizsgálni »egzaktan«, mire jó, jó-e egyáltalán. […] Keserűség, düh 
és jó remény váltóláza gyötört-edzett mindannyiónkat, akik végül is a Béres-ügy mel-
lé szegődtünk: írót, >lmest, öttusa-világbajnokot,1 politikust,2 professzort, gyakorló 
orvost egyaránt.

Ahogy kitudódott, hogy Kósa Ferenc >lmet forgat a »gyógyulás gyanújába keve-
redett« betegekről, ádáz ellenfeleink támadtak, s mint mindig, most is hisztérikus 
dühvel utasították el »a tudomány nevében« a kutatót, a »csodaszert«, amelyről pedig 
semmit sem tudtak. S noha sajtótilalmat rendeltek el az úgynevezett Béres-ügyben, 
egyik napilapunkban mégis megjelent egy mocskolódó írás e »háromnapos csodáról«, 
sejtetvén azt is, hogy talán dr. Béres József nem beszámítható.3 Viszont az ország egyik 
első számú költőjének, a gyémánt-arcú Nagy Lászlónak írását nem tették közzé.4 Aki 
író, újságíró a Béres-ügy mellett jó szót szólt volna, némaságra ítéltetett. Mint álta-
lában. Nagyobb baj volt, hogy hónapok, évek teltek el, s »a jószert, a mérget« nem 
kezdték el vizsgálni, ahogy kell.”5

Közismert, hogy Béres József és Ratkóék többéves „harca” következtében a helyzet 
gyökeresen megváltozott, s ezzel nem is kívánok foglalkozni.

A Béres-üggyel kapcsolatban Ratkó József hagyatéka őriz költőtársától, barátjától, 
Nagy Lászlótól egy rövid kéziratos levelet, egy hozzá csatolt gépiratos cikket, melynek 
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Nagy László

ELHÚLLT BOLONDOK 
NYOMÁN
Dehogy merevít meg delelés
még romlatlan madár a májam
gyöngy még bennem az elrendelés
hogy a bolondok útját járjam
amíg a vérem kereke jár
a szél amíg számat csiszolja
lesz a veszett ügynek bolondja
békákkal tüzdelt kalap alatt
lesz a májusért fölkelt beszéd
ha napozik a bírói szék
s négy lába négy szál százszorszépen
s hollók ha babarózsák szemét
kiszedik szólva hogy jómadár
egy se marad étlen se tétlen
ha tüntetve hogy éljen a rák
harsog a köpenyhad fehéren
fölzokog a vers feketében
kidadogja ki van veszélyben
ha naparanyból annyi karát
vész el a fények vesztőhelyén
ha nyög a remény ha a zászló
a veszejtők lábain kapca
vonszolódik titkon a sárig
s tulipánfák tornyát legázló
rühes apokalipszis-kanca
rablónak ha szivárványt sárlik
lesz a veszett ügynek bolondja
világra a gondot kibontja
lesz idő ami sose felejt
mert kéz is lesz hogy írjon röhejt
s kínt az országos panaszkönyvbe –
száll csuklómra csillagok örve
kiszakad a fohász az árva
hogy egy bolond százat csinálna
a száz pedig milliomot
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címe Megszületett. Híradás egy ígéretes gyógyhatású szerről,6 valamint a megszületése-
kor Béres Józsefnek ajánlott Elhúllt bolondok nyomán című vers gépiratát.7 A külde-
mény a Béres-ügy 1977 év eleji állapotát rögzíti. Nagy László a levelét nem keltezte, 
de a naplójába 1977. február 1-én ezt jegyezte fel: „Ratkónak, M[argit].-nak8 levelet 
írtam...”9 Az elkövetkezőkben Nagy László levelét szeretném bemutatni.10

Kedves Jóska!

Küldöm az interjúhoz kapcsolt, illetve fölébe helyezett megjegyzéseket. Azt gondolom, 
ezt kérted, – de ha félreértettem volna, magát az interjút elküldöm, amit most gépelte-
tek.11 – A közlemény ma látom, megjelent.12 Este, tegnap, P.-val13 beszéltünk. Sok min-
dent mondott, pozitív dolgokat. Ezeket most idő híján nem közlöm, csak annyit, hogy 5 
millió forintot szavaztak meg a kísérlet folytatására, az ügy egyéb támogatásra. Nehéz 
napokat éltünk át tegnap estig. A kormányzatban még tegnap is vészesen marakodtak.

Kedd                                                         Szeretettel üdvözöl
                                                                                  Nagy László

x

Írásom még most sem jelenhet meg. Kicsit még várni kell.14 De már nyugodtabb va-
gyok.

x

Nagy László

MEGSZÜLETETT

brándozás a csodáról – ez is emberi és gyönyörű képessé-
günk. Ma már a megváltást nem várjuk az égből, mi em-
beri csodákra áhítozunk. Figyeljük a tudományt, a kutatá-

sokat erőnkből telhetően követjük is, ahogy ez mai költőkhöz 
illik. Sárközi György írta valamikor: „Higgy a csodában!”.  
Én hiszek benne, csak a csodában hiszek – mondtam 15 év-
vel ezelőtt egyik írótársamnak, mikor a szabolcsi „krumplis 
ember” írását a folyóirat visszaadta, mint „sarlatán” munkát. 
Immár a gyógyszerről sokat tudunk, egyre inkább személyes 
ügyem is. Karácsony lévén, nem fújunk meg ítéletes harso-
nákat, de néhány húrocskát megpendítünk. Szabolcsban, 
a szabolcsi homokon, az Isten háta mögött, megszületett  a 
Csoda. Még gyermek. Azért beszélünk érte, hogy felnőhes-
sen, ember-ezreket, -milliókat megváltson a szenvedéstől.  
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