
BÉRES ISTVÁN 

EMBERNEK 
MARADNI… 

Életút és korrajz 
– Személyes visszaemlékezés – 

  



7 

K Ö N Y V A J Á N L Ó  

Részlet „Béres István két élete” című cikkből. 
(Megjelent a Mix Magazin 2009. október/90 számában.) 

Béres István megírta visszaemlékezéseit. Őrzi a múltat. Dokumentálja. Ars 
poeticája, „Embernek maradni.” Realista, igyekszik megérteni a huszadik 
századot. Felfogni a felfoghatatlant. Ama tragikus napot, amikor a határra, a 
drótkerítés előtti nyomsávra vitték őt és embereit. Feladatuk szerint gyalog-
sági taposóaknákat kellet felszedni és hatástalanítani. Az aknákat felszedték. 
A küldetést teljesítették. István nagy árat fizetett érte. 1956. Május 24-én, a 
Magyar-Jugoszláv határon felvett jegyzőkönyv tanúskodik a részletekről. 
Béres hadnagy bal lábát amputálni kellett. Mindez kihatott további életére, 
hivatására, valamint addigi sikeres labdarúgó pályafutására is. Lezáródott egy 
élet, amit „privát forradalom” követett. Akaraterő, élni akarás, a Műegyetem 
elvégzése. 

Még azt mondják, hogy az élet nem egy mozi! Béres István második élete 
például egészen biztosan az. Fordulatokban gazdag, 20. századi életrajzi 
mozi, szeretetről, barátságról, futballról, egy majdnem végzetes balesetről, a 
szüntelen újrakezdésről és a filmkészítésről. Az „Egri csillagokkal” kezdődött 
minden. Ne felejtsük, hogy „előző életében” a műszaki csapatok tagja volt. 
Három árvíznél mentett embert, házat, értékeket. Ott volt Ásványrárón, a 
Felső Tiszán, a jeges Dunánál is 1956. Januárjában. 

„Véletlenül lettem katona, véletlenül filmes,” töpreng a beláthatatlanon. „Úgy 

hozta a sors” – mondja. 
1967 őszén tűnt fel a filmgyárban. „Te ismered a helyszínt és a méreteket” 

mondta neki Várkonyi Zoltán a film rendezője az „Egri csillagok” forgatása 
alatt, Pilisborosjenőn. Az eredmény ismert. Amikor később a Magyar Nép-
hadseregből mérnök alezredesként nyugállományba került, többek között 
Simó Sándor „Viadukt” című filmjének Biatorbágyi helyszínén készítette elő 
a műtárgyat a robbantáshoz filmgyári technikus és pirotechnikus kollégái 
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EMLÉK SINKOVITS IMRE SZÍNMŰVÉSZTŐL. 

 

Sinkovits Imre bejegyzése a forgatás helyszínén. 
Pilisborosjenő.(1968) 
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Mottó: „Legfontosabb pedig 
itt e földi létben, 

ember lenni mindig, 

minden körülményben!” 

(Arany János) 

E M B E R  M A R A D J  F I A M  

Tandari Éva verse. 
 

EMBER maradj Fiam, 
minden körülményben! 
EMBER még akkor is 
Ha ez már nem érdem. 

 
Ha többet ér, ki kincset, 
s nagy vagyont harácsol 
vagy, ki Glóriát kovácsol 

a politikából. 
 

Vedd észre, ki szenved, 
és segítséget kér… 

Kinccsé válik minden falat, 
szívből adott kenyér. 

 
Nem kell mindenáron 

letépni a babért. 
Szíved tisztaságát, Fiam: 

ne add fel semmiért! 
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Dani és családja. (2015) 

 

Lukács család. Mama 78. (2015) 


