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Ötven évre 
emlékezünk

Öt évtizeddel ezelőtt,
örömmel telt sokunk szíve,
Monte Carlóból magyarul
hangzott el az áldott Ige!
Rádióhullámok előtt
nincsen korlát, nincsen határ, 
szégyenletes acélfüggöny
eltűnt, és csak emlék ma már.
Sok éven át csak titokban
hallgathattuk, Isten szavát,
hallgatását megtiltotta,
a megszálló Szovjet barát.
Nagy örömmel hallgathattuk
hétről - hétre, a szent igét.
körül ültük a rádiót,
s lelkünk itta, élet vizét.
Sokszor vigasztalón hangzott
Ungár Andi bácsi szava,
hirdette, hogy égi Atyánk,
magához hív minket haza. 
Ötven évre emlékezve, 
Urunk hálát adunk néked,
vándorútján szent igéddel
táplálod, megváltott néped!
Monte Carlo utódaként
hallgathatjuk ma, a MERÁT,
s vonulhatunk boldog szívvel
Atyánk elé, a földön át. 

Pecznyík Pál
Celldömölk, 2011.05.16.

50 esztendő. Sok, vagy kevés? Amikor 
Dr. Ralf Freed és fia Dr. Paul Freed elha-
tározták, hogy létrehoznak egy szolgálatot, 
amely a rádió segítségével az evangéliumot 
igyekszik majd eljuttatni különféle népek-
nek és nemzeteknek, bizonyára nem gondol-
koztak a távoli jövőn. Valójában ez érthető 
is, hiszen a parancs „hirdessétek az evan-
géliumot minden teremtménynek” való-
sággal kényszerít bennünket arra, hogy az 
adott pillanatot megragadva megtaláljuk 
a módját, a mikéntjét az örömüzenet át-
adásának.
Ez a kényszerítő erő néha különleges szol-
gálatokat hoz létre. A Paul Freedék által lét-
rehozott rádiómisszió esetében sem lehetett 
tudni, meddig lesz majd értelme, vagy lelki 
haszna fenntartani ezt a missziót. Íme, 50 
év elszaladt, s a kicsiny kezdetből a Trans 
World Radio hatalmas szervezetté nőtte 
ki magát. Milyen örvendetes, hogy mel-
lette immár sok-sok éve nemzeti missziók 
százai kapcsolódnak a munkába szerte a 
világon. Nekünk külön öröm, hogy a mi 
kis magyar nyelvünkön már Tangerből is 
szólt az evangélium 1958-ban, s amikor 
Monte Carloban elindult a műsorszórás, 
már az első esztendőben magyarul is fel-
csendült az örömüzenet. 
50 esztendő. Ez idő alatt műsorok ezrei 
törték át a határokat a szó legszorosabb 
értelmében, hiszen se vasfüggöny, se ide-
ológiai falak nem tudták távol tartani az 
Isten Igéjére éhes szívektől az üzenetet, sőt, 
az evangéliumi keresztyének körét mesz-
sze meghaladó csoportok számára lett 
fogalommá, az Ige hiteles közvetítőjé vé 
a „montekárló”.
Sokak által ismert titok volt az adások ide-
je, s saját tapasztalatból tudom, hogy ak-
kor is voltak – voltunk – hallgatói, amikor 
virrasztani kellet annak, aki meg akarta 
hallgatni. S tudtuk azt is, vannak készí-
tői, határokon innen és túl, akiket viszont 
félteni kell, s legalábbis nem illik túl fel-
tűnően megismerni, de egy sokatmondó 
kézszorítással, egy más által nem érthető 

félmondattal lehet bátorítani, s muszáj ér-
tük imádkozni, imádkozni, imádkozni...
Az 50 évből 20 már más társadalmi közeg-
ben telt. Különleges, hogy a MERA ala-
kuló ülése majdnem napra pontosan egy-
beesett az első Monte Carloból sugárzott 
magyar nyelvű adás 30. évfordulójával. 
Ez a húsz év azonban már egy kicsit más 
történet, még akkor is, ha igen szorosan 
ráépül, ezer szálon kötődik az első 30 év 
személyeihez, eseményeihez. 
Ez a jubileumi Antenna az 50 esztendő 
első harminc évére koncentrál elsősor-
ban, a MERA 20 évéről a későbbiekben 
készül kiadvány. Bizonyára sok új és ér-
dekes információt találnak majd ebben a 
lapban, ugyanakkor rengeteg hiányossá-
ga is van, hiszen százakról nem esik sem-
mi említés, akik hűségesen és kitartóan 
fáradoztak, pedig érettük is hálát adunk 
Istennek. Kérem, ne lepődjenek meg, ha 
olyan hallgatótól is találnak majd levél-
részletet, akiről tudják, már az örökkévaló 
hazába költözött, hiszen nemcsak a képek 
kerültek elő különféle archívumokból, de 
a leveleket is újra bontogattuk. 
Szívből remélem, hogy amíg ezt a lapot 
végigolvassák, kedves Olvasóink, az em-
lékeken túl megfogalmazódik az Önök 
szívében is: „Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők...” Ám ha építi? 
Akkor az eredményen az építésben fára-
dozók csodálkoznak a leginkább...

Kulcsár Tibor

Jubileumi köszöntésJubileumi köszöntés

A címoldalon: 
Az egyik alapító – Dr. Ralf Freed – a rövidhullámú Antennák előtt Monte Carloban. Dr 
Freed kiválóan beszélte a magyar nyelvet...

A TWR alapítója, Dr. Paul E. Freed
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Egy hosszú visszatekintés
(Monte Carlo, 1960)

Az „idő” egyik 
leg nagyobb áldá-
sa az a lehetőség, 
hogy Isten per spek-
tívájából néz ve tisz-
tábban lát hatjuk a 
dolgokat. Azt is 
mond hatnánk, 
hogy így „tel jes a 
kép”. Nagyon köny-
nyen elmerülünk a 

sürgős és azonnali dolgokban, miközben 
elveszítjük Isten kezét. 50 év távlatából néz-
ve a teljes képet, talán jobban megértjük a 
kezdeti ’lépéseket és megállásokat’. 
Az egyik ilyen eset 1959-ben történt, 
Tangerben. Azt gondoltuk, hogy min-
denképpen szükségünk van egy új stúdió 
épületre, és ezért minden tőlünk telhe-
tő módon megpróbáltunk összegyűjteni 
50,000 dollárt. Ez végül nem sikerült, vi-
szont még abban az évben sikerült elköl-
tözni Tangerből Monacóba, ahol létrejött 
a Trans World Radio. 
Hirtelen olyan helyzetbe kerültünk, hogy 
500,000 dollárra lett szükségünk ahhoz, 
hogy eleget tegyünk kötelezettségeinknek, 
és új adó, illetve antenna rendszert tudjunk 
építeni. Ez sikerült... számtalan csoda által 
(ahogy az a Towers of Eternityben le van 
írva). Isten ’nemet’ mondott 50,000 dollár-
ra, de ’igent’ mondott 500,000 dollárra.
Hamar megtudtuk, hogy a Radio Monte 
Carlo hatósága észlelte a mi szerény indulá-
sunkat Marokkóban a ’Tanger Hangjával’, 
és ez alapján ők készségesek voltak hosszú 
távú kapcsolatba lépni a mi nagyon fiatal 
szervezetünkkel. Az RMC bizonyítottan 
olyan üzletemberekből állt, akiknek volt 
szíve. A ’Tanger Hangja’ hű volt a kevé-
sen, ezért több bízatott rá (mint ahogy a 
Trans World Radiora is).
Egy másik lecke, amit Isten meg akart ne-
künk tanítani, az volt, hogy legyünk mindig 
a megfelelő frekvencián a megfelelő idő-
ben. Az első svéd adások Monte Carloból 
a skandináv antennán voltak.
Elképesztő várakozással telt az az este, 
amikor Dr. Paul Freed Stockholmba uta-
zott meghallgatni a legelső adást. Sosem 
felejtem el, amikor csörögött a telefon cap 
ferrati lakásunkban, és Dr. Freed azt kér-
dezte tőlem, hogy a többiek leadták-e már 
a műsort. Azt mondtam, „szerintem igen”. 
Erre ő azt mondta, „akkor hívd fel őket, és 
mondd azt, hogy forgassák vissza a hang-
szalagot, és játsszák le újra”. Ő nem hallott 

semmit. Rossz hullámsávon voltunk, rossz 
időben. A rövidhullámú sugárzás csúnyán 
mutatkozott be a TWR-nek.
De mit tett Isten, miközben tovább írta a 
történetet? Felkészítette a TWR-t a követ-
kező évekre, és bemutatott minket egy Dr. 
Louis Muggleton nevű úrnak, aki segített 
eligazodni az antennák használatában, meg-
mutatta mekkora adó teljesítményre van 
szükség, illetve mikor működik a leghaté-
konyabban stb. Ha nem lett volna akkor az a 
szörnyű hullám-terjedés, ki tudja, még hány 
nagyobb hibát követtünk volna el. 
A tangeri szolgálatunk folytatásaként cé-
lunk volt jeleket visszaadni az Ibériai-félszi-
get re spanyol és portugál nyelven. Az első 
barcelonai utam a Semana Santa (Nagy 
Hét) idejére esett, és ez az út felnyitotta 
szememet és szívemet a szükség felisme-
résére, így még azon a húsvét vasárnapon 
eldöntöttük, hogy spanyol műsorokat kez-
dünk sugározni. 

A műsorkezdés előtti pillanatokban ész-
revettem, hogy a kiválasztott frekvenciát 
két erős nemzetközi állomás fedi le. Térdre 
borultam, és azzal a hittel imádkoztam, 
mint amivel Péter az adományt kérő bé-
nát megszólította... ’nincs aranyunk, sem 
ezüstünk, de amink van, azt Jézus nevében 
odaadjuk... Spanyolországnak!’ Miközben 
hallgattam az adást, észrevettem, hogy egy 
’harmadik hang’ próbál beférkőzni a má-
sik kettő közé. Ez a TWR Monte Carlo 
felzendülése volt. Isten a keve set megsok-
asította. A tanulság ebből az, hogy add 
Istennek amid van, és Ő megsokszorozza 
azt az Ő dicsőségére. Még mindig hallom 
az egyik keresztyény testvérünk szavait, 
aki aznap este felhívott a hotelben, és ezt 
mondta: „ezért imádkoztunk éveken ke-
resztül, dicsőség az Úrnak!” „Istené a di-
csőség, mert nagy dolgokat tett!”

Bill Mial
(Fordította: Gálmiklós-Szilágyi Sára)

A MINDEN, AZ 
MINDEN! 

„Minden gondotokat őreá 
vessétek” (1 Pét 5,7)
„Minden lehetséges a hívőnek” 
(Mk 9,23)
„Mindenre van erőm a 
Krisztusban” (Fil 3,20)
„Mindenért hálát adjatok” 
(Ef 5,20)
Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az apró–cseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!
Mert a minden, az minden!
És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!
És Tebenned mindenre van erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és bővölködésre...
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!
S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések...
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!

Túrmezei Erzsébet

Az 1960-as években egyszer 
édesanyám azzal fogadott: gyere lel-
kem, nézd meg, milyen kincset talál-
tam a rádióban. Ő fedezte fel a késő 
esti monte carlói adásokat, amit addig 
nem hallgattunk, mert nem is tudtunk 
róla. Azután minden este nagy öröm-
mel vártuk a késő esti adást. ...Attól 
fogva nekünk mennyei eledelünkké 
vált. Én most a 80. életévemben is a 
rádióból táplálkozom, minden adást 
meghallgatok. ...Isten Igéje hirdette-
tik az özvegyek, betegek számára is, 
akik már nem tudnak a templomba, 
gyülekezetbe menni. A rádión keresz-
tül eljut hozzájuk Istennek üdvözítő 
kegyelme...

Kincset találtam 

Az „idő” egyik 
leg nagyobb áldá-
sa az a lehetőség, 
hogy Isten per spek-
tívájából néz ve tisz-
tábban lát hatjuk a 
dolgokat. Azt is 
mond hatnánk, 
hogy így „tel jes a 
kép”. Nagyon köny-
nyen elmerülünk a 

Monte Carlo - A kezdetekMonte Carlo - A kezdetek

A rengeteg antenna közül 
egy a magyar adást sugározta
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Helmut Menzel kuratóriumuk elnöke, s azok közé tartozott, akik a legel-
ső időktől benne voltak a rádiómisszióban. A hőskorra emlékezett Branco 
Bjelejac, a TWR európai kommunikációs vezetőjének mikrofonja előtt. A 
riport egy részletét közöljük. 

Az első találkozás a TWR-rel, adás Tanger-ből – 1958 
H. Menzel: Freedékkel – Ralph és Paul Freeddel, valamint 
Paul feleségével – akkor találkoztam, amikor eljöttek arra 
a szemináriumba, ahol Svájcban diákként tanultam. Furán 
történt. A terem hátsó részén ültem, ők pedig arról a hat-
almas, nagy rádiós szolgálatról beszéltek, amely meg kell 
hogy valósuljon. De igazából semmi sem történt még, sem-
mi. Emlékszem az első alkalomra, amikor valaki bemutatót 
tartott a fakultázsunkon. Ez talán 1958-ban volt. Volt né-
hány segítőjük, néhány bibliatanulmányozó programjuk és 
ezt sugározták Tanger-ből. A sugárzási idő reggel öt órakor 
volt. És mindenki eljött, hogy meghallgassa. Az egész 3-500 
fős iskolának csak egy rádiója volt, azon 
próbáltuk meghallgatni. Azt nem mond-
hattuk, hogy nem volt adás, de nem ér-
tettünk belőle semmit. Rövidhullámon 
sugározták, nem tudták, hogyan kell azt 
beállítani. Ebben az időben nagyon ke-
vesen értettek ahhoz, hogy hogyan kell 
a készüléket beállítani. Ez volt a rádió-
zás Tanger-ből.
Aztán azt mondták: "Átmegyünk Monte 
Carlo-ba. Minden sokkal jobb lesz, mivel 
szupererős, 100 kilowattos adónk lesz". 
Nagy lelkesedéssel beszéltek róla. Én a 
terem bal oldalán ültem, és úgy tűnt, 
mintha az Úr azt mondta volna nekem: 
"Te is részt veszel ebben!" Magamban 
nevetve azt mondtam: "Rendben, úgy 
legyen."

Látogatás Monte Carlo-ban gyakornok-
ként - 1961

H. Menzel: Azt hiszem, három hón-
appal később történt. Egy gyakornokot 
kerestek, így küldtek a németországi 
Wetzlar-ba 1961. decemberében. A né-
met testvérek körülbelül 100.000 német márkát adományoz-
tak – ami nagyon sok pénz volt – a stúdió berendezésre. Ez 
egy olyan berendezés volt, ami akkor a világon a legjobbnak 
számított. A megvásárlásakor jött a hír, hogy a monte carloi-
ak néhány változtatást szeretnének kérni a berendezésen. A 
gyártó Telefunken cég azt mondta, hogy ez egy kész termék, 
ezt tudják szállítani. A változtatáshoz már túl késő van, a ké-
szüléket legyártották, és a doboz festése is elkészült már. 
Volt egy német üzletember – testvérgyülekezeti háttérből – aki-
nek volt egy keresztény stúdiója, nagyon jó minőségű felszerelés-

sel. Ő vásárolta meg a másik, teljesen felszerelt stúdiót, átvette a 
készülékeket és így volt mindenféle felszerelése. Az egyik mér-
nök azt mondta: "De most, mihez kezdhetünk ezzel a gyönyö-
rű, tökéletesre festett berendezéssel?" Azt mondtam: "Semmi 
gond, csinálok rajta néhány módosítást." Mire ő azt kérdezte: 
"Tényleg, tud rajta változtatni?" 
Úgyhogy elkezdtem. Felvágtam a szép előlapot, hogy tegyek rá 
olyan kapcsolókat, amiket csak kértek a monte carloiak. És én is 
része voltam annak a csapatnak, amely a berendezést lejuttatta 
Monacoba. Ebben az időben a TWR egy bérelt helyen, a Tibus 
villában működött, ott telepítettük a berendezést. Néhány an-
tenna akkor már működött, a többi még fejlesztés alatt állt. Így 
kezdtem el bekapcsolódni ebbe a munkába. 
Összebarátkoztam az engem alkalmazó ERF munkatársai-
val, és tőlük tudtam meg, hogy kezdetben a TWR nem tudta, 
hogyan kell kezelni a rövidhullámú frekvenciát mindaddig, 
amíg Dr. Muggleton nem kért segtséget tőlünk. Ezzel a dol-

gok kezdtek rendbe jönni. 

Monte Carlo-i misszionáriussá választás 
- 1963/64

B. Bjelajac: Azt mondtad, hogy TWR-
ről a szemináriumon hallottál. De most 
műszaki terveket tanul mányozol, és a 
hangátviteli berendezést módosítod. Mi 
az eredeti képesítésed? 
H. Menzel: Teológiai végzettségem van, 
de részt vettem egy finommechanikai kép-
zésen, mielőtt a szemináriumba mentem. 
Mindössze ennyi volt. Az elektronika 
terén nem voltak korábbról ismereteim. 
Miután wetzlari gyakornokként eljutot-
tam Monte Carloba, utána bíztak meg 
a rádió stúdió kezelésével. Úgy gondol-
ták, hogy én mindenhez értek. Szóval 
el kellett sajátítanom a szükséges isme-
reteket a hangfelvétel technikájáról, a 
mikrofonokról, átalakítókról, stb. Aztán 
készítettem a felvételeket. Van egy aján-
dékom, az, hogy tisztában vagyok azzal, 
hogy mihez nem értek. Ezért soha nem 
blöffölök az életemben, sem a techniká-
ban, sem más dolgokban. Megpróbálok 

igaz módon eljárni. A technikai dolgok terén sem blöfföl-
tem soha. Ha tudatában voltam annak, hogy valamit nem 
tudok, akkor kérdezősködtem, és utánanéztem a kérdésnek, 
amíg a megfelelő tudást meg nem szereztem. Érdekes mó-
don, ha találkoztam hozzáértő emberrel, mindig boldogan 
megosztotta az ismeretét. 
Úgyhogy valóban a szemináriumban akart látni először 
Isten. Aztán két évvel tanulmányaim befejezése után kap-
tam egy telefonhívást. Miután letettem a kagylót azt mond-

Barátaim, tudok segíteni?

Helmut Menzel

Monte Carlo - A kezdetekMonte Carlo - A kezdetek
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tam: „Uram, mit akarsz tenni?” És vártam, hogy Ő szóljon. 
Mindenki azt mondta: „Tenned kell már valamit!” Azt vá-
laszoltam: „Teszek is.” Még édesapám is azt kérdezte: „Mit 
csinálsz?” Azt válaszoltam: „Várok.” Számomra a várakozás 
kemény munka volt. 

Munka Monte Carlo-ban 1965-től

H. Menzel: Az Úr az általatok is talán ismert Herman 
Schulte-on keresztül szólított. Ő felhívott, és megkérdezte, 
hogy „Hajlandó lennél Monaco-ba menni? Szükségünk van 
valakire három hó napra, vagy fél évre.” Azt is mondta: „Ha 
hajlandó vagy tovább maradni, boldogan ott tartunk.” Azt 
mondtam: „Igen, de tudod, hogy gyermeket várunk.” Azt 
mondta: „Ez nem akadály, mindnyájatokat támogatunk.” Ez 

február végén történt. Azt mondtam: „Rendben, imádkozni 
fogok ezért.” Azt is mondta: „Jó, de siess!” Úgyhogy másnap, 
vagy két nap múlva azt mondtam: megyünk. Mindent össze-
készítettünk, és odaköltöztünk egy kis bútorozott lakásba, 
hogy segítségül legyek a munkában. Néhány hét, vagy hón-
ap ottani munka után Ralph Freed azt mondta: „Szívesen 
vennénk, ha itt tarthatnánk.” Az Úr így tette számomra vi-
lágossá, hogy oda kellett mennem. Azután – mivel nem jött 
újabb útmutatás az Úrtól – ott maradtam negyven évig. 
B. Bjelajac: Mi volt az első feladatod? 
H. Menzel: Az első nem hivatalos feladatom az volt, hogy 
jobban megtanuljak angolul. Részt vettem egy Wycliffe tan-
folyamon, majd két éven át angolul tartott görög és a héber 
szemináriumon. Az angol nyelv tanulásban ez utóbbi nem 
sokat segített. Ezért elhatároztam, hogy egy hétig egyedül 

leszek valahol az erdőben, és tanulom 
a nyelvet. Megtanultam angolul olvas-
ni. Ezt követően mentem oda, hogy a 
kollégákkal dolgozzak, és ekkor már a 
nyelv is ment. 
Ebben az időben minden adást Monacoban 
készítettek el. Például a jugoszláviai Dr. 
Horak sokszor csak annyit mondott: Ez 
az igehirdetés, ezek az énekek, ezek meg 
a hirdetéseim. Csinálj belő lük adást. A 
többit holnap megbeszéljük...
Így készültek az adások a legtöbb nyel-
ven: héberül, spanyolul, horvátul. 
Összeszerkesztettük a programokat, és 
mivel szorított az idő, kétszeres sebesség-
gel kellett dolgoznunk. Így állítottuk ösz-
sze az adásokat, melyeket eljuttattak a 
Radio Monte Carlo-hoz, a stúdióba. 
A német programokat például postai 
úton küldték, levél méretűre feldara-

Az elmúlt év januárjában az Úr két infarktussal 
látogatott meg, és tette próbára hitemet. Később 

szükség volt egy kisebb szívműtétre is. Hála az Úrnak, már 
megerősödtem. Jó volt tudni, hogy nem vagyok egyedül, 
mert az Úr ott volt mellettem. Ott álltak mögöttem szeret-
teim is és a gyülekezet buzgó imádsága.
A MERA esti adását, ha tehettem, mindig meghallgattam a 
kórházban is. Nagy szükségem volt rá, mert a gyülekezetbe 
nem tudtam elmenni. Igaz, a kórteremben nem mindenütt 
jött be, de az ablak közelében egészen jól lehetett hallani.
Sok alkalom nyílt a bizonyságtételre. A bajbajutott ember 
sokkal fogékonyabb az örökkévaló dolgok iránt. Többször 
is előfordult, hogy a szobatársakkal együtt hallgattuk az 
adást.

Szabó Kálmán, Mónosbél
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Az Úr ott volt mellettem

A technikai csapat vezetői, Helmut Menzel, Klaus Kuhne és Larry Burk
(TVR archívum)

Körülbelül 30 éve hallgatom adásaikat, 1982 óta. Egy mun-
katársamon keresztül ért el az Úr vétkes futásom közben. 
Adott könyveket, Bibliát, megadta a TWR monte carlói 
adásának frekvenciáit, és személyesen is bizonyságot tett 
sokszor, amikor váltottuk egymást a munkahelyünkön. 
Így mint veszteglő bárkát partra vontatott az Úr. 
Most jelzem, hogy imatámogatásomra számíthatnak. 
Köszönöm további hitépítő, buzdító, újból és újból meg-
újító adásaikat.
Az Úr áldja meg mindenkori adásaikat.

Kiss Péter, Bicske

Mint veszteglő bárkát partra 
vontatott az Úr
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A Trans World Radio és az ERF (német 
evangéliumi rádió) az első pillanatok-
tól kezdve rendkívül szorosan együttmű-
ködött. Erre az együtt működésre, közös 
indulásra emlékezett 
vissza az ERF koráb-
bi igazgatója, Horst 
Marquardt egy rá-
dióműsorban. 

Milyen volt a vallási 
„klíma” az akkori idők-
ben (az 50-es évek vé-
gén, 60-as évek elején) 
Európában, amikor ez 
az egész az ERF-fel és a 
Trans World Radio-
val elkezdődött?

Az emberek még a 
II. világháború utó-
hatásában éltek. A 
nagy várako zás, hogy a lelki vágya kozása, 
szomjúsága az embe reknek – ami a há-
borús időben nyilvánvalóvá vált – ki 
fog teljesedni, sajnos nem teljesedett 
be. Abban reménykedtek sokan, hogy 
a templomok újra megtelnek. De nem 
így történt. Az emberek inkább arra gon-
doltak: hogyan tudnám bepótolni, amit 
már olyan régen elhanyagoltam. Így a 
templomi (egyházi), de a lelki tájkép is 
elnéptelenedett. Ezért kezdtek el azok a 
hitben szilárdan álló keresztények, akik 
szerették volna, hogy az evangélium job-
ban ismertté váljon, azon gondolkozni, 
milyen módon lehetne egyál talán a jó 
hírt az országba hozni. Ekkor természe-
tesen a médiára is gondoltak. Akkoriban 
a televízió még nem volt annyira a lá-
tósíkjában a keresztényeknek, de a rá-
diót szívesen használták volna. Ezért 
nagyon örültek Németországban is az 
amerikai keresztyények kezdeményezé-
sének, hogy Európában keresztyén rá-
dióadások han gozhassanak el. Ez úgy 
van, és akkor is úgy volt, hogy azok a 
keresztyények, akik a Bibliát komolyan 
vették, és a hitükben biztosan meg vol-
tak alapozva, nem kaptak esélyt arra, 
hogy a hitüket a nyilvános  rádióadón 
keresztül megvallhassák. Egy kivétel volt 

később, akiknek időről időre szabad volt 
egy áhítatot tartaniuk valamelyik nyil-
vános rádióadón, de ez relatívan kevés 
volt. Más szavakkal: nem tudtuk az em-

berekhez eljuttatni az 
örömhírt, és ezért le-
hetőségeket kezdtünk 
keresni, hogyan lehet-
ne ezen változtatni.

Hogyan kezdődött a 
monte carloi adások 
története?

A monte carloi rá-
dióval kapcsolatot 
teremteni, és ott le-
hetőséget kidolgozni 
arra, hogy a rádió-
állomás egész rövid-
hullámú kapacitását 
az evangélium hirde-

tésére be lehessen állítani, Paul Freed 
zseni á lis ötlete volt. A németek 
kez dettől fogva meghívást kaptak 
az együtt munkálkodásra, amit ők 
nagyon szívesen is tettek. Hiszen 
olyan lehetőségek nyíltak itt, amire 
különben egyál talán nem lehetett 
gondolni. Mint már említettem, 
nem volt lehetőségünk arra, hogy 
mint keresztyények valamely mó-
don az országunk közszolgálati mé-
diaszínterén együtt dolgozhassunk. 
Magántulajdonú média még nem 
volt akkoriban, minden állami tu-
lajdonú volt, vagyis nem volt szá-
munkra hely. Ezért nagy örömmel 
ragadtuk meg az alkalmat, amikor 
Paul Freed meghívott minket, hogy 
vegyünk részt a nemzetközi rádió-
misszióban a saját nyelvünkön, és 
később más nyelveken is.

Mi volt az együttműködés alapja?

Minden egy amerikai testvérpártól in-
dult, akik kitalálták a lehetőséget: „evan-
géliumot sugározni a rádión keresztül 
Európába” (így Németországba is). De 
Paul Freed figyelmeztetett is minket, 
hogy ez az egész nem csak a hit kérdé-
se, hanem az anyagiaké is. Borzasztó 
magas összeget kellett fizetni, hogy a 

monte carloi rádió kívánságait kielégít-
sük, és így a német adásokért fizetett 
összegnek a TWR költségvetésében is 
igen fontos szerepe volt.
Megegyeztünk abban, hogy más német 
nyelvű műsorgyártó nem kap sugárzási 
jogot a TWR-en keresztül, hanem a ki-
zárólagos jogot a német nyelvű adáso-
kért az ERF birtokolja. Így magunkat 
a Trans World Radio német ágának ne-
veztük. Egy nagyon erős partnerszerve-
zet voltunk. Az évek folyamán azt is 
megélhettük, hogy a testvérek a TWR-
től bevonnak minket a tervezésbe és a 
kivitelezésbe is. Közös döntések szület-
tek akkor, mikor az adóberendezést ki 
kellett bővíteni, illetve újabb nyelvek fel-
vételénél. Akkoriban a finanszírozás te-
rén is a TWR oldalára áltunk, amikor 
is a Holland Antillákon egy adót rend-
eztünk be azért, hogy Dél-Amerikát is 

elérhessük. Akkor is részt vállaltunk, 
amikor a TWR afrikai adóállomásait 
építette. Mivel a munka spektruma vi-
lágszerte tovább tágult, ezért sor került 
egy nagyobb méretű munkamegosztás-
ra. Az angol testvérek, illetve a TWR 
angol nyelvű partnerei vették át a fele-
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Horst Marquart

Az egyik rövidhullámú antenna
(TWR archívum)
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lőséget Indiáért és Ázsiaért. Akkor úgy 
döntöttünk, hogy elsősorban az afrikai 
tevékenységért vállalunk felelősséget, és 

igen sokat tettünk a dél-amerikai misz-
szióért is, azzal a céllal, hogy az ottani 
missziót amilyen gyorsan csak lehet, önál-
lósítani lehessen, vagyis saját vezetést, 
munkatársakat teremteni. Akkor lett az 
ottani név Radio Trans Modeal, mint a 
Trans World Radio fordítása... 

Hogyan tudtak hallgatói reakciókat gyűj-

teni, illetve azokat fel is dolgozni?

Ez egy igen nagy titka volt a munkánknak, 
hogy az emberek elkezdtek rövidhullámot 
hallgatni. A háború idején csak kevesen 
tették ezt – dacolva az életveszéllyel. Úgy 
gondolom, még ismert, hogy azoknak az 
embereknek, akiket lefüleltek, amikor egy 
úgynevezett külföldi adót hallgattak, bör-
tönnel kellett számolniuk, és ha a hallotta-
kat terjesztették is, ez a halállal büntetett 
cselekmények közé tartozott. Ennek elle-
nére történt meg az a számomra egészé-
ben véve hihetetlen dolog, hogy hirtelen 
több ezer ember érdeklődni kezdett a rö-
vidhullám iránt. Vagy felfedezték a rádió-
készülékük rövidhullámú részét, vagy pedig 
rádiókat vásároltak, amivel a rövidhullámot 
is lehetett fogni. Vagyis valóban sok-sok 
levelet kaptunk a rövidhullámú adások-

ra válaszként. A fénykorban – akkor még 
nem volt e-mailes levelezési lehetőség – na-
ponként akár 500 levél is érkezett, amiből 

látni lehet, hogy valóban nagy hallgató-
ságunk volt. Abban az időben a közszol-
gálati rádióadóknál mindig egy 1000-es 
határral számoltak, mely szerint egy íróra 
kb. 1000 hallgatót lehet számolni. Vagyis 
ránk al kal mazva láthatjuk, hogy egy igen 
jelentős lélekszámot tesznek ki azok, akik 
minket hallgattak.

Akkoriban az Evangelimsrundfunk egy 
úgy nevezett „nyugati” adó volt, de jöttek 
reakciók „keletről” is, nem? (a felosztott 
Németországot kell érteni – a szerk.)

Igen, nagyon-nagyon sok. Néhány levelet 
elfogtak, mások eljutottak hozzánk. Néha 
jöttek hírek, üzenetek a „nyugdíjasként min-
dent szabad”-okon keresztül, azaz azokkal 
az emberekkel, akik 65 évesek voltak, és 
keletről nyugatra is utazhattak látogatni. 
Ők hoztak üzeneteket magukkal... 

Hogyan értékelné a monte carloi misszi-
ómunka jelentőségét az európai – min-
denek előtt a vasfüggöny mögött élő 
– keresztyények életében?

A vasfüggöny mögött élő keresztyények 
(azóta, mint tudjuk a vasfüggöny leom-
lott, és sok kapcsolatunk van) kivételes 
módon hálásak voltak. A keleti térségből, 
például Oroszországból tudjuk, hogy az 
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Dr. Paul Freed elnök és Dr. Ralph Freed igazgató átneznek 
egy a monte carloi misszióra vonatkozó szerződést

(TWR archívum)

Nagy hálával tartozunk az 
Úrnak és maguknak, kedves Mera 
munkatársak, a sok lelki táplálékért, 
a mannáért, amely éltet, vigasztal. Ha 
csüggedünk, bátorít, erőt ad vagy fe-
nyít. Csodálattal tölt el, hogy mennyi 
odaadással és buzgósággal munkál-
kodnak az Úr szőlőskertjében. Nagyon 
sokan vannak a mi falunkban, akik 
hallgatják az adásokat. Különösen 
nagy áldás azoknak, akik nem tud-
nak elmenni gyülekezetekbe betegség 
miatt, és szomjazzák az Igét

Hála a mannáért

Talán Önök nem is tudják 
felmérni, hogy mennyi isteni áldás 
származik úgy a rádiós, mint írásos 
munkájukból. Úgy gondolom, hall-
gatótársaim nevében is mondhatom  
zt: nagy áldás!.

Rimán Béla, Nagydorog

Áldás

A rádió adásokat naponta hallgat-
juk. Minden nap imádkozunk ér-
tetek, munkátokért, hogy adjon az 
Úr erőt a szent munka végzéséhez. 
Ma délelőtt meghallgatta a szomszé-
dasszony az igehirdetést, mi ennek 
örültünk. Igaz, teljesen érdektele-
nül ment el. Mi csak imádkozni 
tudunk szomszédainkért és isme-
rőseinkért...

Mi csak imád-
kozni tudunk

Az esti adást hallgatom 
már régen, sok áldást merítek belőle. 
Köszönöm, hogy imádkoztok a hall-
gatókért, én is imádkozom értetek. 
Adja a Jó Isten, hogy ne lankadjatok 
el az evangélium hirdetésében. Isten 
gazdag áldását kívánom: egy szomo-
rú, de hűséges hallgatótok.

Tósaki Katica, Németország

Ne lankadjatok!
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Az elmúlt napokban nagyon sokat jár az 

eszemben az a Zsoltár vers: „Hogyha az 
Úr nem építi a házat, hiába fáradoz-
nak az építők...”. Annál is inkább aktuális 

most ez nekünk, mert 50 éve, hogy meg-

szólalt az első magyar adás. Józsi bácsinak 

sokkal több emléke van erről. 

Steiner József: 1961. július 5-én kez-
dődött el két műsorral. Az Úr segítség-
ével akkor kezdődött el a Trans World 
Radio, korábban Voice of Tanger-nek 
hívták. Az első lépések akkor kezdődtek 
el. Azokat az adásokat, amelyek már 
megvoltak Tanger-ben, áthozták Monte 
Carloba is, mert ott kaptunk engedélyt 
a sugárzásra. De ők nagyon szerettek 
volna újabb műsorokat is beállítani, és 
mivel akkor érkezetem meg, elhatároz-
ták, hogy egy rövid idő után – amikorra 
valamennyire fel tudok készülni – el-
kezdik a magyar adásokat is.

Hányadik volt a magyar a nyelvek so-

rában?

Steiner József: Amikor megérkeztem, 
már volt német, spanyol, angol, orosz 
és talán a magyar az ötödik lehetett.

Ez azért nagyon izgalmas, mert az ember 

arra gondolna: azért az angol, a spanyol, 

a német, de az orosz is óriási nemzetek, 

óriási területeken beszélik ezeket a nyel-

veket. Ehhez képest a magyar igen kicsi 

nép. Hogyan jutott eszükbe annak ide-

jén épp a magyar?

Steiner József: Úgy történt, hogy a 
kü lön böző országok képviselőit szeret-
ték volna bevonni. De az egyik testvér 
Horvátországban élt, és csak akkor tud-
ták volna be vonni a szolgálatba, ha el-
jött volna Monte Carloba, és elkezdtek 
volna felvenni szolgálatokat. Én viszont 
ott voltam már, és egy bizonyos szem-
pontból készen álltam, mivel a Moody 
Bibilaiskolában ta nul tam is, hogyan kell 
felvételeket készí teni. Dr Freed és a töb-
bi vezetők azt mondták, hogy kezdjük el 
a magyar adással, ott nagy szükség van 
rá. Hallottuk, hogy voltak olyan pré-
dikátorok, akik be voltak börtönözve, 

mások elveszítették a lelkipásztori en-
gedélyüket. A fiatalokkal nem tudtak 
foglalkozni, az iskolában az evolúciót 
tanították; nagy éhségről hallottunk a 

rádión, az újságokon keresztül, és Dr. 
Freed-nek az volt a vágya, hogy ezek az 
emberek minél előbb hallhassanak Jézus 
Krisztusról, mint Megváltóról.

Steiner József testvér 35 éven keresztül 

végezte ezt a szolgálatot.Nagyon sok 

kapcsolat alakult ki közben, ami azu-

tán hosszútávon megmaradt...

Steiner József: Először – mivel 
Amerikából jöttem – felkértem az ame-
rikai magyar baptista lelkipásztorokat, 
hogy vegyenek részt ebben a munkában. 
Ezek közül például az egyik Lant Emil 
volt. Lant Emil Romániában született. 
Németországban is élt és Franciaországban 
is, aztán kikerült az Egyesült Államokba. 
Ott először gyárban dolgozott, de idővel 
lelkipásztor lett. Nagyon sok jó, áldott 
adást készí tett. Ott volt Fülöp Árpád, 
aki zsidó szár mazású volt. Az ő meg-

menekülésének története különösen 
megrendítő. A 2. világháború idején 
koncentrációs táborba vitték. Egy szer 
egy német tiszt bevitte az irodájába, 
és azt mondta: Te zsidó, hogy akarsz 
meghalni? Revolverrel lőjek rád, vagy 
pedig valami vassal fejbe vágjalak?” 
Fülöp Árpád a vasat választotta, s ez a 
katonatiszt úgy fejbe verte, hogy azon-
nal elesett, és elvesztette az eszméletét. 
Azt hitték, hogy meg is halt, ezért ki-
húzták abba az ember csomóba, ahol 
már sok halott ember volt. Ha nem té-
vedek, éjjel felébredt, és ezért nem ke-
rült a gázkamrába. 
Ez a Fülöp testvér a new yorki gyüle-
kezetnek volt a lelkipásztora. Nagyon 
szerette az Urat, szeretett evangélizálni. 
Olyan helyen lakott, ahol a szomszéd-
nak volt egy kutyája. Egy alkalommal 
arról beszélt, hogy Tábita meghalt, és 
Pétert az özvegyasszonyok elhívták, és 
kérték, hogy tegyen valami csodát. Péter 
jött is. Fülöp testvér ezt az igehirdetést 
jól ki akarta hangsúlyozni, és akkor a 
szomszéd kutyája elkezdett morog ni. 
Fülöp testvér arra gondolt, hogy „na, 
ez biztos nem hallatszik be a felvétel-
be”, ezért mege melte a hangját, felkiál-
tott Péter hangjával: „Tábita, kelj fel!” 

Ekkor a szomszéd ku tyáját lehetett hal-
lani, hogy elkezdett ugatni. Mikor ez a 
szalag megérkezett, akkor a techniku-
saink az oldalukat fogták, és annyira 
nevettek, mert a kutyaugatás is termé-
szetesen behallattszott. Én viszont va-
lósággal sírtam, hogy itt van egy szalag, 
amin egy áldott igehirdetés van, és ezt 
most nem tudjuk használni.
Sok olyan igehirdetés, szalag érkezett, amin 
ilyen problémák is voltak. Akkor kapcso-
latba léptem Steven Alforddal, aki New 
Yorkban a Calvary Baptist Church lelki-
pásztora volt, és megkértem, mert szolgált 
az adásainkban is, tegye lehetővé, hogy a 
magyar testvérek mehessenek a stúdiójá-
ba, és ott vegyék fel az igehirdetéseket, be-
szélgetéseket, bizonyságtételeket. 
Természetesen énekekre is szükségünk 
volt. Kezdetben ez nem volt könnyű, 

Készen álltam...

Steiner József Monte Carloban
(TWR archívum)
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amerikai akcentussal énekelték, de az 
Urat akarták szolgálni, és az Úr meg-
áldotta azokat az énekeket. Mivel ak-
kor már Európában éltem, fel akartam 
venni a kapcsolatot azokkal a magyar-
okkal, akik szolgálták és szerették az 
Urat. Ezek között volt Ungár Aladár 
is. Nagyon sokan hallották a szolgála-
tait és szerették. Akkor ott volt Hevesi 
Ödön, aki az Üdvhadsereg tisztje volt. 
Küldött igehirdetéseket, amiket felhasz-
náltunk. 
Aztán megtudtam, hogy van egy lelki-
pásztor Pacséron, nem messze Újvidéktől, 
akit Bertalan Józsefnek hívnak, az otta-
ni magyar körzetet vezeti, és áldásos ige-
hirdetései vannak. Kapcsolatba léptem 
vele. Éppen egy holland testvér ment 
Jugoszláviába, beküldtem vele egy magne-
tofont, és kértük, hogy mutassa 
meg Bertalan József testvérnek, 
hogyan kell a készüléket hasz-
nálni. Bertalan testvér az évek 
folyamán nagyon jól megtanul-
ta, hogy beszédekről, szolgálatok-
ról, bizonyságtételekről hogy kell 
felvételt készíteni. Később azu-
tán beutazott Magyarországra, 
és énekeket is vett fel a pécsi 
énekkartól és más helyekről. 
Ezek igen kezdetleges dolgok 
voltak. 
Azután, amikor javult a hely-
zet, üzentem Beharka Pálnak, 
megkértem, hogy jöjjön le, és ki-
béreltem az Újvidéki Teológiai 
Szemináriumot. Ott aludtak ezek 
a testvérek, akik lejöttek segíte-
ni. Az imaházban és a könyvtár 
teremben készültek el a külön-
böző kvartettek, szólók egy ame-
rikai technikus segítségével. Így 
aztán az Úr segítségével a műso-
roknak a minősége megjavult. A 
hallgatók is észlelték ezt, amiért 
áldjuk a Megváltónkat.

Bizonyára nagyon sok hallgató reagált 
és írt leveleket. Volt-e olyan levél, ami-
nek a tartalma visszaigazolást jelen-
tett arra, hogy tényleg nem hiábavaló ez 
a munka?

Steiner József: Igen, volt. Egy édesa-
nyára emlékszem, aki leírta, hogy fia 
kórházban volt – egy nagy kórteremben, 

ahol többen voltak. A fiú megkérte az 
édesanyját, hogy ne csak a rádióját hoz-
za be, hanem a fülhallgatóját is, hogy 
a monte carloi adásokat hallgathassa. 
Hallgatta is és a többiek megkérdezték: 
mit hallgatsz te állandóan? Azt mond-
ta: legyetek csendben, ez az adás Monte 
Carloból jön! Nem hallgathatnánk mi 
is? – kérdezték. Dehogy nem! De ak-
kor valaki menjen az ajtóhoz, és figyelje 
nem jön-e valaki! Így az egész kórterem 
hallgathatta az adásokat. Az édesanya 
leírta, hogy volt olyan, aki még hallgat-
ta a délelőtti műsort, mire azonban az 
esti adásra került a sor, az illető beteg-
sége miatt már meghalt. Azt írta, önök 
nem tudják, hogy készítették fel eze-
ket az embereket, hogy Istennel talál-
kozzanak, és még az utolsó percekben, 

órákban is elfogadják Jézus Krisztust 
Megváltójuknak. 
Gondolok egy leányra aki bűnbe esett, ezért 
mindenki ujjal mutogatott rá, és annyira 
kellemetlenül érezte magát. Nem tudta, 
hogy intézze el ezt a dolgot, végül elha-
tározta, hogy mérget fog inni. Hazament, 
lehúzta a redőnyöket, gondolta, hogy elő-

ször egy hanglemezt lejátszik, hogy a szom-
szédok figyelmét elterelje, de meglátta a 
rádiót. Ó, ez jobb lesz, ezt jól fel tudom 
csavarni. Bekapcsolta a rádiót, és úgy lát-
szik, hogy ez a lány szokott hallgatni más 
rö vidhullámú adásokat is külföldről. És 
ami kor bekapcsolta, akkor a mi adásunk 
ép pen szólt. Arról volt szó, hogy te kedves 
lé lek, hogy ha te bűnbe estél, és nem tu-
dod a kiutat, hogy merre menj, kihez for-
dulj, ajánlom neked most Jézus Krisztust. 
Ő azért halt meg a kereszten, hogy a mi 
bűneinkért meghalljon. Neki nem a saját 
bűnéért kellett szenvedni. Ő volt az Isten 
Fia. De Ő a Te bűnödért is hajlandó volt 
meghalni, és azért is szenvedett, hogy a 
Te életedet megmentse.
Tehát voltak ilyen levelek, amikért na-
gyon hálásak voltunk. Több levél iga-

zolta, hogy elfogadták Jézust 
Megváltójuknak. Voltak, akik 
írták, hogy hitben növeked-
tek.
Később meglátogattam hallga-
tókat nemcsak Jugoszláviában, 
hanem Ma gyar or szá gon, 
Romániában is. Azt hiszem, 
Haj dúszoboszlón voltunk, 
amikor elkez dő dött az adás, 
és egy olyan ének volt, a mit az 
egyik testvérnő tudott. Azonnal 
el kezdte énekelni. Na, mondom, 
ez az amit szeretnénk, hogy a 
hallgatók éreznék, hogy egyek 
vagyunk velük, és mi őket kí-
vánjuk szolgálni. Azt akarjuk, 
hogy testileg-lelkileg épüljenek, 
hogy megerősödjenek az Úr szol-
gálatában.

50 év nagy idő nemcsak az emberi 
életben, hanem egy szolgálatban 
különösen. Ha néhány mondatban 
tanácsot kellene adni az utódok-
nak, mi lenne az?

Steiner József: Úgy látom, hogy 
a rádiós szolgálatok még nem 

fejeződtek be. Kívánom, hogy a testvé-
rek nagy örömmel és szor gal masan vé-
gezzék ezt a mun kát – az Úrban bízva, 
mert tudjuk az Igéből, hogy aki keres, 
talál és aki az üdv után vágyakozik, meg 
fogja hallani az ilyen műsorokat.

A TWR épülete Monte Carloban – Itt készültek az adások
(TWR archívum)

Monte Carlo- A magyar adás kezdeteiMonte Carlo- A magyar adás kezdetei
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Jó Urunk iránti hálával köszönöm 
meg nektek és minden MERA mun ka-
társnak mindazt a levelet, kis fü ze tet, 
Antennát, amit küldtetek és leg főképp 
a rádiós szolgálatotokat, amelyekre na-
gyon nagy szükség van! Nagyon sok 
alkalommal erősödtem az elhangzottak 
által. Egy pár hónappal ezelőtt sike-
rült vennem egy kétkazettás világve-
vő rádiót, és így már több anyagot fel 
tudtam venni. Így másoknak is oda 
tudom adni meghallgatásra, és én is 
szívesen hallgatom meg újra azokat, 
amelyek különösen a szí vemhez szól-
tak. A régi munkahelyemen több íz-
ben meg tudtam hallgatni a délelőtti 
adást, és főleg a nőknek szóló műsort 
szerettem. Én olyan „mindenevő” va-
gyok, mert szeretem a felnőtteknek és 
a gyerekeknek szóló adásokat, szere-
tem a szép régi énekeket is

Isten csak nevet a kevélyeken
-riportrészlet-

Az 50 éve indult, titkos, magyar nyel-
vű evangéliumi rádióadások egyik első 
munkatársa Kovács Géza lelkipásztor 
volt. Őt kérdezem: 

– Mi volt az oka az anonimitásnak?

– Erre a munkára a kom-
oly illegalitás volt jellem-
ző. A 60-as években Palotai 
Sándor, a szabadegyházak 
akkori ÁJH által kirendelt 
vezetője szerette volna ezt a 
szolgálatot bekebelezéssel 
megsemmisíteni, de Steiner 
József, az egész rádiós szol-
gálat vezetője, résen volt. 
Ha engedünk, ideig-óráig 
kapunk némi támogatást, 
de akkor már ők szabták 
vol na meg, hogy mikor, 
miről beszélhetünk... Ezt 
nem engedhettük meg! 
Így titokban dolgoztunk tovább, s alig 
ismertünk egy-két mun katársat a kons-
piráció miatt. 

– Hogyan került kapcsolatba ezzel a rá-

diós munkával? 

– Steiner testvér üzent: örülne, ha bekacso-
lódnék. Igent mondtam, és felkeresett két 
ficsór: Ficsór Károly és dr. Ficsór Ervin. 
Rögtön magnóval érkeztek, és az előre el-
készített igehirdetéseimet már fel is vették, 
ott a lakásunkban, disz kréten. Ez aztán 
rendszeressé vált. Hosszú ideig csak ők jöt-
tek, később egy fiatalember, Szőci János, 
aki a következő technikusunk lett. 

– Volt-e valamilyen felkészítésük erre a 

speciális tevékenységre?

– Két alkalommal. Az egyik Jugoszláviában 
volt, 1982-ben. Pacséron egy hetet töltöt-
tünk Bertalan József lelkipásztor lakásán. 
Létfontosságú tanácsokat kaptunk, hogy 
a rádiós igehirdetéseknél mire kell figyel-
nünk, hogy az stílusában, mondanivaló-
jában is egységes egész legyen. 4-5 évvel 
később Tatabányán voltunk, már az újabb 
munkatársakkal. A tanítási szünetekben 
itt is sok igehirdetést vettek fel. Így aztán 
olykor a szünet volt a hosszabb és nem 
a képzés. 

– Az akkori adások milyen hosszúak voltak?

– 10-12 percesek.

– Minél tömörebben kell beszélni, annál 

nehezebb. Nem okozott ez gondot?

Nagy figyelemmel és odaszánással kellett 
készülni, és ez valóban nehezebb volt. Nem 

lehetett csak úgy fecsegni a világba. 

– Egy illegális munka nyomán sok a fe-

nyegetettség. Hogyan küzdötték le a fé-

lelmet?

– Valóban, sokszor meghurcoltak a szolgá-
lataim miatt. 1961-ben azonnali hatállyal el 
kellett hagynom a fővárost családostul, az-
tán korábbi gyülekezetem Újpestre vissza-
harcolt. A kemény ítélet ’64 őszén született 
meg: soha többé nem lehetek lelkipásztor! 
Igaz, nem említették külön a rádiós szol-
gálatot, de benne volt a zsákjukban, hi-
szen a hangomat felismerték! 

– Mit szólt a családja, hiszen ezt ők is 

megszenvedték?

– Amikor megkértem a feleségem, azt 
mondtam, hogy csak a harmadik lehet az 
életemben: Krisztus és a gyülekezet után. 
Azt mondta: ilyen emberre vágyott min-
dig. Ez nagyon meghatott. És soha nem 
volt egyetlen panasz szava se, pedig na-
gyon megszenvedte mellettem a döntését. 
Kilakoltatás, munkanélküliség, pásztori bot 
megvonása...

– De azért nehéz volt neki...

– Igen. De a meghurcoltatások idején, 
amikor eltiltottak minden egyházi fog-

Nagyon sok szeretettel üd vöz löm a 
Mera minden mun ka társát. Különösen 
a kedves fiatal Nőtestvéreket. Olyan 
gyö nyörűséggel hallgatom Biblia ma-
gyarázataikat, az egész műsort, lehet 
érezni azt az odaszánást, amellyel dol-
goznak. Érezni lehet, hogy a Szent 
Szellem munkálkodik bennük. 

Tarsoly Zsigmondné, Érd

Köszönöm hogy adásaikkal 
sok áldásban és hitben erősítenek. Ahogy 
néztem a műsortáblázatot, azon gon-
dolkodtam, mennyi sok szolgáló test-
vér van! Nem tudok elég hálát adni 
érte az én Uramnak. Nagy szükségem 
van a tanításra, és olyan jó, hogy lehet 
tanulni az igéből, igehirdetésekből, a 
szolgálatokból...
Gabulya Józsefné, Nyíregyháza

Tovább tudom 
adni!

Gyönyörűséggel 
hallgatom

Hitben erősítenek

Kovács Géza lelkipásztor

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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lalkozástól, – teológián tanítottam, dol-
goztam az egyházi elnökségi tanácsban, 
lelkipásztora voltam egy nagy gyüleke-
zetnek... és mindenből egy pillanat alatt 
raktak ki, szerintük végérvényesen – kü-
lönösen a négy gyermekünket féltettük, 
akik már továbbtanulásra készülődtek. 
De elmondhatom azt a nagy csodát, hogy 
a hitben való szilárdságuk éppen ekkor 
erősödött meg, pont a meghurcoltatások 
alatt. Látták: nem megkeseredve hor-
doztuk ezeket a nehézségeket, hanem 
Istenre nézve és benne megnyugodva, 
az ő erejében bízva! És valóban! Isten 
csak nevetett a kevélyeken! Ő mindent 
helyrehozott. Számtalan csodát éltünk 
meg ebben az időben. Pl. amikor elvet-
ték a lelkészi igazolványomat, és nem 
volt kere setem, különös pénzutalványok 
érkeztek: Holló Illés, Sarepta utca... ma 
se tudom, ki volt... (szerk.: a sareptai öz-
vegy táplálta Illést Isten parancsára). Így 
az Úr szerető gondoskodása végül elűzött 
a szívünkből minden keserűséget.
– Vannak ennek máig ható eredmé-

nyei is?

– Két fiam egy-egy gyülekezet alapításá-
ban dolgozhatott az Úrral. Egyikük ko-
rábban kutató biológusként doktorált, s 
a munkahelyén is bátran tett tanúságot 
Istenről. Még ma, nyugdíjas korában is 
kérik, járjon vissza közéjük egy imaközös-
ségre. A másik fiam mérnök lett, aki Ér-
den a lakásán kezdett egy missziót, és már 
az is ö nál ló gyülekezetté fejlődött. A har-
madik fiam és a lányom is helytállt az élet-
ben és a hitben.
– A családtagok tudták a fedőnevét: 

„János bácsi”?

– Bárhová mentem az országban, mindenki 
így szólított, bár Géza vagyok. Különleges 
élmény volt... melegséggel töltött el, mert 
visszaigazolása volt annak, hogy hallgatták 
a rádiót, és a hangról rám ismertek.

– Milyen egyéb programokban dolgozott 

a rádióban?

– Steiner József felkért másra is. „Asztali 
beszélgetések” címmel 7 témakört dolgoz-
tunk fel, 3-5 ember vitatta meg a kérdést. 
„Keressétek őt!” Ebből 12 adás volt, mely 
az igazi Isten-keresők felé szólt. Kérdések és 
válaszok sorjáztak: család, házasság, hűség, 
gyermekek... Olyan eleven volt az egész, 
hogy a hallgatók közül sokan írtak, s még 
ők is adtak tanácsot. Aztán 15 részt adtunk 
le a Szentlélek személyéről, munkájáról és 
ajándékairól. Bibliaolvasásról: 19 beszél-
getés készült. De körbejártuk még a hit-
re jutás, a bűn, a megtérés, a gyülekezet, 
Jézus követése, a megbocsátás és egyéb 
témákat is. Még ma is megvannak ezek a 
felvételek. Olyan nagy visszhangot váltott 
ki a hallgatókban, hogy többször is ismé-
tel ni kellett. Igen, nagyon sok munkával 
járt, de minden perce megérte! 

– Hány évet szolgált a rádiónál? 

– 20-25 évet, nem számoltam.

– Ez egy hétből mennyi elfoglaltságot 

je len tett?

– Sose néztük az időt...

– Más titkos szolgálata is volt?

– Pl. könyvterjesztés... A házunk titkos 
szobájában volt a raktár. Sokszor felje-
lentettek, megfélemlítettek... de lám, itt 
vagyok! Isten mindvégig vigyázott ránk 
és hűségével halmozott el. Csak ezt tu-
dom mondani a mai kollegáknak is: ezt a 
munkát mi nem egyedül végezzük! Isten 
fennhatósága alatt folyik minden evan-
géliumi megszólalás. Ezért elhívás, fel-
készültség, tökéletes odaszánás, Istennel 
való napi kapcsolat és nagy-nagy szeretet 
szükséges a rádiós szolgálathoz is!

- Köszönöm a beszélgetést!

Nagy szeretettel gondolok minden 
kedves testvérre, aki ezen nagy mun-
kának részese, aki az evangélium ter-
jesztésében részt vállal. Szívemben 
érzem, hogy adós vagyok az értetek 
való imában! Kell, hogy megemlé-
kezzem rólatok minél gyakrabban, 
hogy az Úr le gyen segítségetekre, 
adjon nektek bölcs szívet. Hogy a 
ti szeretetetek is mind jobban és bő-
ségesebben áradhasson a levelek so-
rain keresztül. Olyan öröm tölti el 
a szívemet, amikor megérkezik egy 
levél tőletek, nem tudom visszatarta-
ni könnyeimet, mert a szeretet olyan 
mélyen érint, erre van szüksége Isten 
gyermekének. 
Nagyon köszönöm a különféle biztatást 
és bátorítást, amit tőletek kapok. Erre 
nekem is nagy szükségem van, mivel 
egyedül vagyok, de mégsem, mert az 
Úr velem van – ígérete szerint. 

Adásaik közül a délelőtti és az esti adá-
sokat tudjuk jól hallani, amelyek sok se-
gítséget nyújtanak hitünk megélésében. 
Mert egyre nehezebb ebben a sötétülő 
világban úgy élni, hogy Krisztus követői 
legyünk. Ezért hálásak vagyunk Istennek, 
hogy a rádiót is fel tudja használni az 
evangélium hirdetésére. Hiszen azt le-

het mondani, hogy minden 
nap érnek próbák. Ilyenkor 
olyan jó, hogy az Úr az éter hullámain 
keresztül segít, ad biztatást, eligazítást, 
intést, felhívást, hogy hol rontottuk el. 
Ezért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak 
ezekért az adásokért...

Sólyom Gábor, Monor

A MÁSODIK 
MÉRFÖLD

„Ha pedig valaki egy 
mérföldnyi útra kényszerít, 
menj el vele kettőre”. Mt 5, 41

A második mérföld viszi
Előbbre a világot.
A második mérföld előtt
mégis habozva állok.

Hiszen az első is nehéz,
csupán magamra nézek...
Lásd: ennyi csak látóköröm
Uram, Te bizton érted,

hogy most a mák és tegnapok
mennyit szememre vetnek!
Megjáratlan mérföldjeit
bocsásd meg gyermekednek!

Füle Lajos

Megemlékezem 
rólatok

Az Úr ad biztatást

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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Itt Monte Carlo! A Trans World Rádió magyar 
adását hallják...

50 évvel ezelőtt hazánkban az emberek 
gyakran a Szabad Európa, az Amerika 
Hangja vagy a BBC rövidhullámú ma-
gyar adására állították rádiójukat, hogy 
megbízható híreket halljanak. S miköz-
ben ezt tették, előfordult, hogy valami 
egészen mást hallottak, mint amire szá-
mítottak: evangéliumi éneket, bizonyság-
tételt és egy rövid igehirdetést. Sokan 
így találtak rá a TWR új, magyar nyel-
vű műsorára, amelyet történetesen az 
egyik jól ismert nyugati hírszolgálat-
tal szomszédos frekvencián sugároz-
tak Monte Carlo-ból. Arról az adó-
állomásról, amelyet eredetileg Hitler 
mérnökei terveztek és építettek a má-
sodik világháború alatt. 
Annamária: Legkorábbi emlékeim 
közé tartozik, hogy egy nap édesa-
nyám nagy lelkesedéssel ujságolta: 
gyere gyorsan, magyar nyelvű keresz-
tyén rádióadásra bukkantam! A követ-
kező emlékem pedig az, hogy minden 
ajtót, ablakot becsukott, és a telefont le-
takarta egy párnával a magyar adás ideje 
alatt, mivel abban az időben súlyos kö-
vetkezménye (még börtön büntetés is) 
lehetett annak, ha valaki nyugati adóál-
lomást hallgatott. Több éven át a TWR 
műsorai jelentették édesanyám számára 
a ’gyülekezeti tapasztalatot’, mivel be-
tegsége miatt nem tudott gyülekezetbe 
járni élete nagy részében. Tizenöt perc, 
kétszer egy héten... milyen nagy áldást 
jelentett az számára!
Kálmán: A mi családunkban nagypa-
pám talált rá a TWR magyar adására az 
Amerika Hangja frekvenciája mellett. 
Gyorsan elterjesztette ennek a hírét a 
családban, és gyakran áthívott bennün-
ket hozzájuk a műsor meghallgatására, 
mivel nekünk nem volt még rádiónk. 
Ott ült a vevőkészüléke előtt sugárzó arc-
cal, amint sikerült megtalálnia a meg-
felelő frekvenciát. Felcsendült a TWR 
azonosító szignálja, utána pedig a beje-
lentkezés: előbb angolul, majd magyar-
ul. Együtt hallgattuk végig a programot, 
amely gyönyörű énekkel indult, amit egy 
rövid prédikáció követett saját anyanyel-

vünkön. Nagypapám olyan nagyra becs-
ülte azokat a keresztyén adásokat, hogy 
az ő szerény keresetéhez képest jelentős 
adományokat küldött ki (nyugatra uta-
zó megbízható személyekkel) e rádió-
misszió támogatására.
Budapesti egyetemi éveim alatt alkalmam 
nyílt arra, hogy zenei felvételeket készítsek 
magnó szalagon a TWR számára, amelyek 
aztán megfelelő személyek közreműködé-
sé vel kijutottak Monte Carlo-ba. Midőn 

örömmel végeztem ezt tanulmányaim mel-
lett, nem is gondoltam arra, hogy milyen 
veszélyei lehetnek egy ilyen ”földalatti” 
tevékenységnek, amely a magyar rádió-
missziót segítette.
Azokban az években nem is sejtettük, hogy 
évekkel később kivándorlunk Amerikába, és 
a TWR misszionáriusai leszünk. Chicago-
ban 1984-ben avatott fel bennünket erre 
a szolgálatra Dr. Erwin Lutzer, a Moody 
Church lelkipásztora. Nem sokkal azu-
tán, az akkor 18 hónapos lányunkkal, 
Johannával, megérkeztünk Nice-be, ahol 
Steiner József és felesége, Marge, vártak 
bennünket a repülőtéren, hogy Monte 
Carlóba vigyenek. Barátaink lettek ők, 
és sokat tanultunk tőlük; kislányunk szá-
mára pedig nagybácsi és nagynéni lettek.  
Steiner testvér volt a készítője és bemon-
dója azoknak a müsoroknak, amelyek gyer-
mekkori emlékként élnek bennünk. Isten 
kegyelmes terve szerint így lettünk az Ő 
munkatársaivá. Műsorkészítéssel, felol-
vasással, stúdiómunkával és a rádióhall-
gatókkal való levelezéssel vettünk részt a 
szolgálatban. Idővel Annamária édesapja 
is besegített a műsorkészítésbe, öccse pe-
dig jó minőségű zenei felvételek készíté sé-
vel vett részt a rádiómisszióban.

Már nagyon régen készülök írni de saj-
nos mindig elmarad. Már nagyon nehe-
zen megy a levélírás. Napjaim nagyon 
egyhangúak, leginkább egyedül töltöm 
napjaimat. Bár mellettem még él két csa-
ládtag, de a megélhetőség után szalad-
nak. De boldog vagyok, mikor vigaszt 
találok az Úr Igéjében. Én sajnos kor-
látozva vagyok a mozgásban, járásban. 
Várom adásaikat, imádkozom, és öröm-
mel mondok hálát Istennek naponta, 
hogy még az ő irgalmából látom a nap-
világot. Hiszek benne és bízom. Sajnos 
magyarok nem élnek körülöttem.
Köszönöm az Antenna újságot, amit 
mindig örömmel várok. Isten áldja meg 
továbbra is a munkatársakat. Egy régi 
hallgatójuk:

Zrinjan Anna, 
Horvátország, Zapresic

A MERA-nak, mint egy hívő család 
tagjainak érezzük magunkat, akiknek 
rendszeres hallgatói vagyunk. Bár már 
megöregedtünk, elfáradtunk. Férjem 86 
éves, én 82 éves vagyok.  Mint Istenfélő 
emberek kerültünk össze 1953-ban. A 
gyermekeket Isten ajándékának tekin-
tettük. 
10 gyermeket kaptunk az Úrtól. Nagyon 
sok öröm, sok munka, de megtapasztal-
tuk Isten gondoskodását. Már kirepül-
tek a fészekből, de hazajárnak segíteni. 
A mozgássérült  Péter fiunk van ve-
lünk, és Gábor a családjával is velünk 
laknak, akik sokat segítenek. 27 uno-
kánk van és 6 dédunokánk. A hetedik 
fiunkat, aki Kaposváron evangélikus 
lelkész, esperes, püspökké választot-
ták. Mindig van miért, kiért imád-
koznunk. Az a vágyunk hogy a nagy 
család minden tagja a jó Pásztor nyá-
jához tartozzon. Ezért könyörgünk! 
Munkájukhoz, szolgálataikhoz Isten 
gazdag áldását kívánjuk. 

Vigaszt találok 
az Úr Igéjében

Mindig van
miért imádkoznunk!

Dobos Kálmán és családja a stúdióban
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Annamária: Később megismerked-
tünk és baráti kapcsolatba kerültünk 
a Mátrai házaspárral (Mihály és Irma) 
Floridában. Irma készítette éveken át a 
Nőktől-Nőknek című műsort saját ottho-
nukból. Édesanyám  éveken át levelezett 
vele, és miután hazaszólította édesanyá-
mat az Úr, Irma harmadik lányaként 
karolt fel engem, valahányszor talál-
koztunk vele. 

Szívünk túlárad az Isten iránti hálá-
tól, amint visszatekintünk a megtett út-
ra e jelentős mérföldkő kapcsán. Hiszen 
minden részlet az Ő munkája volt: min-
denekelőtt kiválasztott bennünket fiatal 
korban, és magához vont, hogy Krisztus 
követői legyünk. Majd pedig összekap-
csolta életünket a házasság kötelékében, 
és missziós szolgálatra hívott el. Vezérelte 
lépteinket, és kimunkálta a rádiómisszió-
ba való kerülésünket. Kedves emlékeink 
a Monte Carlóban töltött szolgálati évek 
és az időnkénti hazalátogatások, amikor 
találkozhattunk több rádióhallgatóval is.  
Tizenegy éven át vettünk részt közvetle-
nül a most fél-évszázados magyar rádió-
misszióban, amelynek hazai folytatására 
szerveződött meg a MERA a rendszervál-
tozás után. Magasztaljuk a misszió Urát, 

hogy mindez ideig vezette és megáldotta 
e hazai rádiós csapatot, akik teljesen más 
kihívások és lehetőségek kö zött munkál-
kodnak most, mint mi tettük évekkel eze-
lőtt. Imádságainkban hordozzuk őket, hogy 
Isten képesítse őket kitartással szembenézni 
korunk kihívásaival, és adjon bölcsességet 
nekik felmérni, hogy miként hasznosítsák 

Kisgyerek voltam még a hatvanas-het-
venes évek között, mikor minden vasár-
nap délután egy pár öreg bácsi össze-
gyűlt, és hallgatták az adásokat. Én is 
ott vol tam velük, és hallgattam, de hogy 
miről szólt, arra már nem emlékszem. 
Kicsivel ké sőbb nekünk is lett rádiónk 
és otthon is hallgattuk az adásokat, de 
egy idő után ez feledésbe merült.
Én 1988-ban súlyos beteg lettem, mert a 
gumiabroncs gyárban dolgoztam, mint 
kémikus. Sok kémiai vegyszer volt kö-
rülöttem, így a tüdőm súlyos károso-
dást szenvedett. Kórházba ke rül tem, 
2-3 havonta haza engedtek 1-2 hétre, 
aztán vissza kellett mennem. Jártam én 
is világi utamat. Egy vasárnap délután 
itthon voltam, és a barátokkal az utcán 
hallgattuk a magnót. A rövidhullám-
ra kapcsoltam, és rátaláltam a Monte 
Carló-i adásra. Akkor kezdődött az ige-
hirdetés. De az egyik barátom eltekerte 
a kereső gombot, így tovább nem hal-
lottam. A szig nál is ismerős volt nekem, 
mert kü lön ben nem tudtam volna, hogy 
milyen adás volt. 
Egy idő után elkezdtem olvasni a Bib-
liát, de nem értettem belőle semmit. 
Né hányszor a templomba is elmentem, 
csak nem értettem az igehirdetést. Egy 
pár év után egyik vasárnap délben a rá-
dióban rátaláltam a holland reformá-
tus rádió adására, és azon keresztül a 
Monte Carló-i adások időpontjára is. 
Hallgattam nap mint nap az adásokat, 
és így kezdtem ér te ni az igehirdetése-
ket, ismét olvastam a Bibliát, és így 
sok igeversen keresztül szólt hozzám 
Isten, hogy fogadjam el az Úr Jézust 
mint Megváltómat. Isten az Ő igéjén ke-
resztül szólt hozzám, például így: „Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fi-
át adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” János 3,16. 
És a másik ige: „Akit nekem ad az Atya, 
az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, 
azt én nem küldöm el.” János 6,37
És sok más igén keresztül is vezetett lé-
pés ről lépésre, a testvéreken ke resz tül 
is. Istennek megvallottam bűne i met! 
Há la legyen néki és dicséret, hogy fi á-
vá fogadott Jézus Krisztus által, meg-
tisz tultam az ő drága vérében. Járom 
a keskeny utat nap, mint nap. 

Bántó Ernő, Románia, Samsud

Újra rátaláltam!

Az adakozó nagypapa

Baranyi József testvér közel 20 esztendőn keresztül volt hűséges szolgálattevője a ma-
gyar nyelvű adásoknak. Kezdetben Monte Carloban, majd több mint tíz esztendeig 
az ERF wetzlari stúdiójában készítette a rádióműsorokat. Sok száz értékes műsor, 
értékes kapcsolatépítés jellemezte ezeket az éveket. Segítője volt Rétfalvi Attila. A 
hallgatók és a munkatársak szeretettel emlékeznek Baranyi testvér szolgálataira.

Baranyi József és Steiner József Monte Carloban

Pillanatkép Monte Carloból
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Reggel, délben, este és éjjel
„Reggel és délben és este 
és éjjel Úr Jézus Krisztus, 
áldjuk szent neved!”

Azok az ötvenes évek 
nekem többféleképpen 
is jelentősek voltak. 
Az 1950-es évek a 
tudatom formálódá-

sát és hitem alapját képezték. Az átélt 
nehéz évek ellenére, mégis a szépség és 
alázat az emlékképe. Azután innen hátra-
tekintve, sokat jelentett a magyar nyelven 
sugárzott, az evangéliumi rádió által köz-
vetített örömüzenet hallgatása. Bár Isten 
szűk térre állított, mégis távlatok nyíltak 
meg előttem.
Bibliánk első lapján, a 3. versben ezt olvas-
hatjuk: „Akkor ezt mondta Isten: Legyen vilá-
gosság! És lett világosság”(I. Mózes 1,3). Azután 
az 5. vers végén; „...Így lett este, és lett reggel: első 
nap.”(I. Mózes 1,5). A Teremtő Isten szava ad 
győzelmet a világosságnak a sötétség felett. 
„Én alkottam a világosságot. Én teremtettem a sötét-
séget. Én szerzek békességet. Én teremtek bajt. Én 
az Úr cselekszem mindent.” Ézsaiás 45,7)
Az országban 1948 után „új rend” vette 
kezdetét, a vallásszabadságot is másként 
értelmezték. A rendőrhatósági intézkedés 
után először tették egyenrangúvá a népegy-
házakat – kisegyházakat – és a különböző 
vallásfelekezeteket. Tehát egy-
formán ellenőrzés alatt éltek, 
az Állami Egyházügyi Hivatal 
működése alatt. Államosították 
az egyházi iskolákat, felosz-
latták a szerzetesrendeket. A 
nyomdákat és az evangéliumi 
könyvterjesztést megszüntet-
ték, ill. állami kézbe vették. 
Néhány év alatt akkora váku-
um keletkezett a vallási iroda-
lom és az erkölcsi tanítás iránt, 
amely üldözéshez és néhány esetben már-
tíromsághoz vezetett. A po litikai elégedet-
lenség után kb. 200 ezer em ber hagyta el 
az országot, és még nagyobb elszigeteltség 
és megtorlás várt az úgynevezett kleriká-
lisokra. Az evangélium iránti éhség egy-
re nagyobb lett. És Isten e sötétség felett 
munkálkodott (I.Mózes 1,2).

És most jöhet a szignál: és felhangozhat az 
ismert szünetjel, amelyre valaki így írt szö-
veget. „Reggel és délben és este és éjjel, Úr 
Jézus Krisztus, áldjuk szent Neved!”
A Trans World Radio, először angol és spa-
nyol nyelvű adásokkal kezdte el munkáját 
1954-ben egy 10 kW-os adón, Tangerban. 
Spanyolország is egy ugyanolyan elzárt te-
rület volt az evangélium számára, mint 
Kelet-Közép-Európa. Feljegyzéseink sze-
rint 1958-ban már magyar nyelvű adás is 
volt hallható Tangerből. Sőt, innen érte-
sültek sokan, hogy egy új helyről, Monte 
Carloból fog magyar és orosz nyelvű adást 
sugározni a TWR.
Ungár Aladár körleveleiből tudjuk, hogy 
még kitelepülése előtt, 1957 október kö-
zepe után Köln mellett, egy kis települé-
sen vették fel néhány szolgálatát, melyet 
a Radio Luxemburg sugárzott rövidhullá-
mon és középhullámon. És ezekről a szol-
gálatokról készültek hanglemezek, melyek 
eljutottak a külföldön rekedt magya rok-
hoz és különböző rádióállomásokhoz. Így 
Tangerbe és a Seychelle-szigetekre, vala-
mint Bonairbe.
Néhány cím a szolgálatokból: Van élet a 
halál után; Az ember lelki igénye; Barabás; 
Ahol az Isten lelke ott van a szabadság; 
Miért hagytál el engem?; Jézus lecsende-
síti a vihart; Zákeus; stb.

Készültek idehaza is magnetofon szalagon 
felvételek: igehirdetések, bizonyságté telek, 
énekek. Ezt idehaza másolással – különbö-
ző módon – szalagon és később kazettán 
terjesztettük, határon belül és kívül is.
Néhány név: Gaál Ferenc, Dékány 
Endre (Bandi bácsi), Debrecy Géza. 

Kedves testvéreim az Úrban! Ma 
hallgattuk meg a csütörtöki adást is. 
Hát, valóban kincsek ezek az adások! 
Hála legyen az Úrnak értük! A meny-
nyei Atyánk áldjon meg minden szol-
gáló testvért. Az én szívem vágya is 
az, hogy az eltévedett, Istentől hátat 
for dító emberek visszataláljanak az 
Atyai házhoz. Családunkban és gyü-
le kezetünkben is többen vannak. Ké-
rem az Urat, hogy könyörüljön. Vágyom 
hűségesen szolgálni az Urat, formál-
ható lenni az Ő kezében, hogy tud-
jon használni a szolgálatában. Nagyon 
hálás vagyok az adásokért. Isten áldja 
és vezesse a testvéreket!

Takács Márti, Szlovákia

A Merának több éve vagyok hallgató-
ja. Az itteni testvérek hívták fel a fi-
gyelmemet rá. A legáldásosabbnak a 
folyamatos bibliamagyarázó részt tar-
tom. Az a jó benne, hogy rámutat a 
sok mellékútra, amely a keskeny útból 
kiágazik és a veszedelembe visz...
Endreffy Zoltán, Nyíregyháza

Imádkozom magukért, hogy az rádió 
hullámhosszán házamba is eljutnak a 
MERA szavai. Az elhangzott üzene-
tek biztatnak, erősítenek lélekben en-
gem is. Minden este várom az adást, 
nem is tudnék lefeküdni, amíg nem 
hallgatom meg 
A tél beálltával el szeretném hívni 
a szomszédaimat is, hogy hallgas-
sák ők is. Sokszor elcsüggedt vol-
tam gyászomban, szegénységemben, 
gondjaimban, és érkezett a postán a 
MERA műsortáblázata. Úgy éreztem 
ilyenkor, hogy az Isten gondoskodó 
szeretete a MERA-n keresztül hoz-
zám ért. Hiszem, így Isten azzal is 
gondoskodik rólam, hogy a műsoro-
kat to vábbítja a világba.

Kincsek ezek az 
adások!

Áldás a 
bibliatanulmányozás

Isten szeretete 
hozzám ért

A házi stúdió egy részlete

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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Természetesen kisebb-nagyobb segítő 
kör társult hozzájuk.

Eddig az 1950-es évek. Jöhet a szünet-
jel...

1961. július – indul a magyar adás a monte 
carloi evangéliumi rádióban. Ismét Ungár 
Aladár leveleiből tudjuk, hogy 1960. de-
cem berében már készülnek a magneto-
fon felvételek a rádiószolgálat részére, 
természetesen magyar és német nyelven, 
és készülnek a kazetták. Egyszerre 15 pél-
dányban másolat készül a közvetlen kap-
csolattartás érdekében.
A feljegyzéseink szerint a következő időpon-
tokban hangzott magyar nyelvű adás:

1961-1963 között 41m rövidhullámon: csü-
törtökön, szombaton és vasárnap.

1963 októberétől pénteken 
be kap csolódott a Norvég 
Egyházi Misszió (Norea) 
magyar nyelven (Lant Emil 
közreműködésével).

1964: vasárnap délután 15,45-től 
Bibliai tanulmánysorozat, 
„Bevezetés a Bibliába”.

1965: 41 méteren hétfő kivé-
telével mindennap, október-
től vasárnap félóra.

1966 októberétől: 41 m-en 
mindennap 17,30-tól.

1966 októberében: 31 m-en, vasárnap, ked-
den és pénteken 11,35-12,00; 19 m-en: hét-
főn, kedden és pénteken 3,00-3,15.  Ekkor 
a tengerentúl is fogható a magyar nyel-
vű adás.

1967 októberétől: 41 m-en mindennap 
17,30-tól; középhullámon 205 m-en hét-
főn 23,45-től.

1968. szeptember 15-től a 41 m-en időpont 
változás: 18,30-tól mindennap.

1969. április 6-tól: 41 m-en mindennap 
18,00-tól; október 5-től: 41-m-en minden-
nap 18,15-18,30-ig .

1971. április 4-től: 31 m-en de. 10,25-től,  
41 m-en du. 18,15-től;  205 m-en vasár-
nap és csütörtökön 21,15-től.

1972. november 5-től: 41m-en 10,25-től;  
49 m-en 18,15-től; 205 m-en vasárnap és 
csütörtökön 21,15-től.

1973 októberétől: 31 m-en hétfőn, csü-
törtökön és szombaton 5,30-tól; 31 m-en 
mindennap 10,25-től; 49 m-en 18,15-től;  

205 m-en vasárnap és csütörtökön 21,15-től. 
205 m-en szerdán 21,15-től  EUROCLUB 
ifi program.

Ennyit talán a kezdetekről.

1972-től közvetlenül bekapcsolódtam e 
munkába mint utazó riporter. Amikor 
gyermekeim is megszülettek a lebukás 
veszélye nélkül nem hallgathattam rend-
szeresen a műsorokat. Gyermekeim és 
fele ségem is bátran viselték a megpróbá-
ló időket. A szolgálatban több, mint száz 
személlyel volt kapcsolatom éveken keresz-
tül. A MERA-ban ma is körülbelül ennyi 
a szolgáló testvérek száma. Nagyon sok-
szor éreztem Istenem elfedező szeretetét. 
Éveken keresztül utaztam az úgynevezett 
„fekete vonattal”, amely éjfélkor szelte át 
az országot. A csomagomat felhasították 

ugyan, de nem veszett el semmim, és éle-
temet is megőrizte Isten. Sokszor egy hét-
végén 8-10 szolgálatot sikerült felvennem, 
és amikor év végén összeszámoltam, oly-
kor volt, hogy egy-egy személytől több 
mint százhúsz szolgálatot használhatott 
fel a rádió. De volt, hogy egy teljes hétvé-
gén csak három éneket sikerült felvenni. 
Kegyelmes volt velem az Úr. Sokszor és 
sokféleképpen vezetett és használt. Sok tar-
talmas beszélgetést és műsoranyagot rögzí-
tettem szerte az országban. Sőt, országon 
kívülről is rendszeresen érkeztek szolgáló 
testvérek, különösen akkor, amikor saját 
lakásomon is tudtam felvételeket készíte-
ni. Sok-sok élményem és hálaadásra való 
okom van. Ez volt számomra ez az ötven 
év, amióta magyaroknak, magyarul szól-
hat az Evangéliumi Rádió adása.
Urunk Istenünk kegyelmes volt hozzánk, 
szolgálókhoz és hallgatókhoz egyaránt. 
Valóban a hit hallásból van.

Bödös József  

Bödös József szerkesztés közben

ISTENNEK ADOTT 
HEGEDŰ

A fényes égen fecske villan:
övé a lég, a végtelen,
A repülés azt jelenti:
– Köszönöm a tért, Istenem!
A napsütötte kavicsok közt
parányi gyík. Már nem is látod.
Fürge mozgása azt jelenti:
– Isten gondol rám! –Megcsodálod?
És azt hiszed, hogy az az Isten,
aki a gyíknak enni ad,
tán megfeledkezik terólad,
s holnapra nem jut jó falat?
Vagy azt hiszed, Aki a fecske
repdeső szárnycsapását méri,
ne tudná azt, mi a te vágyad?
– Még nem is kérted, már kiméri.
És többet ád, értékesebbet,
gyöngyszemeket – kavics helyett!
Nem érzed mégsem, hogy az Isten
téged milyen nagyon szeret?
– Nem próbálod a hála hangját?
(Rossz hangszeren recseg a húr.)
Nehezen nyílik arra ajkad:
,,Mindeddig segített az Úr!’’
– Ne szólj hát! Hálaadás helyett
add Istennek a hangszered!
Ha az Ő ujja játszik rajta,
a hangját meg sem ismered!
Az Ő kezében – nézd – mivé lett
a szakadt húrú hegedű.
Ha Isten Lelke a vonója,
– hallod a hangját? – gyönyörű!
– Köszönöm jó Atyám a reggelt!
– Köszönöm, hogy dolgozhatok.
– Köszönöm a jó egészséget,
Tőled csak jót kaphatok!
Ha betegség is – légy ádott érte,
mert Tőled jő a gyógyulás!
A gondjaim kezedbe tettem,
Te tudod vinni, senki más!
Köszönöm, hogy szüleim vannak,
s légy áldott, ha már nincsenek!
Tenálad vagyok mindig otthon
Nem vagyok árva, bús gyerek!
– Köszönöm, hogy szabad szeretnem!
És köszönöm azt, ami fájt!
– Köszönöm a fényt az égen,
s köszönöm a ködös homályt!
És köszönöm az őszi erdőt!
És köszönöm, hogy van szemem!
Hogy sok bűnömön keresztül
mégis csak látlak, Istenem!
S köszönöm Őt, a legdrágábbat,
a váltságdíj lefizetőt!
S azt, hogy ,,az én Megváltóm él,
s porom felett meglátom Őt.’’

Lukátsi Vilma

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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Visszaemlékezés
Három gyermekünk 
már kirepült otthon-
ról. Megházasodtak, 
elköltöztek, és egyen-
ként ott követték az 
Urat, ahová helyezte 
őket. Nekem így több 
szabadidőm lett. Egy 
részét arra használtam 
fel, hogy beiratkoz-

tam egy floridai egyetemre (University 
Of Central Florida), a kommunikációs 
szakra, ahol rádiózásra, televíziózásra, és 
az életben való kommunikációs módsze-
rekre (mint színészetre, retorikára, szó-
széki előadásokra és azok előkészítésére 
stb.) kaptunk kiképzést. De még maradt 
időm valamilyen lelki munkára is. Ezért 
kértem az Urat, hogy mutassa meg, hol 
és hogyan szeretné felhasználni életemet. 
Ekkor kaptam egy levelet Steiner testvér-
től, Monte Carlóból. 
Levelében azt kérdezte tőlem, hogy vállal-
nám-e a hamarosan elindítandó hetenként 
egyszeri Nőktől-Nőknek című magyar rá-
dió előadás-sorozat rendszeres megírását, 
felvételét és Monte Carlóba való továbbí-
tását. Ők aztán onnan Magyarországra, 
illetve egész Kelet-Európába sugároznák 
az üzeneteket.
Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy 
milyen nagy örömöt szerzett kérése, mivel 
Isten kezéből vettem felkérését – egyben 
csodáltam Uram bölcs irányítását, amellyel 
előre felkészített, és megkívántatta velem 
ezt a szolgálatot. Először extra időt adott. 
Majd elküldött az egyetemre, mégpedig 
a kommunikáció szakra. Aztán elhí vott. 
Nem csoda tehát, hogy azonnal, bol dogan 
elfogadtam ezt az úgynevezett „ön kéntes” 
lelki munkát. Sőt azonnal hálát is adtam 
Istennek világos útmutatásáért, és értesítet-
tem Steiner testvért, hogy örömmel, Isten 
iránti hálával, és az Ő segítségét igényelve, 
elvállalom a feladatot. Azóta több, mint 
45 év telt el, s még mindig nagy öröm szá-
momra ez a feladat.
Az egyetemen – többek között – felkészí-
tettek minket jövőbeli hivatásunk öröme-
ire és nehézségeire is. Elmondták, hogy a 
rádió és TV előadók hivatása az egyik leg-
nehezebb hivatások közé tartozik, mert 
az előadók nem részesülnek visszajelzés-
ben. Ugyanis, mivel nem látják a hallga-
tóságot, nem látják arckifejezésüket sem, 
nem hallják a kisebb-nagyobb tapsaikat, 
és nem részesülnek meleg kézfogásaikban 

és gratulációikban sem. Vagyis nem tud-
ják, hogy milyen eredménnyel fáradoznak. 
Lelkesítés és biztatás nélkül kell fáradha-
tatlanul és buzgón dolgozniuk. (Azért mel-
lékesen hadd említsem itt meg, hogy amikor 
Kedves Hallgatóink küldenek nekünk egy-
egy biztató levelet elmondva, hogy milyen 
áldást nyertek előadásainkból, vagy milyen 
személyes üzenetet kaptak, vagy ha gyen-
géden rámutatnak hibáinkra, hogy javít-
hassunk rajtuk, vagy ha megígérik, hogy 
hűségesen imádkoznak értünk és támo-
gatnak minket, akkor nagy szíves séget 
tesznek nekünk.) 
Természetesen, amikor munkánkkal az 
Urat igyekszünk megdicsőíteni, akkor 
– kérésünkre – a Szentlélek Isten mű-
ködik bennünk és általunk. Ő ad folya-
matos lelkesedést nekünk; Ő irányít; Ő 
szól legelőször mihozzánk és csak azután 
a hallgatókhoz, és Ő alakítja át mind a sa-
ját életünket, mind a hallgatókét. 
Sokáig kizárólag hölgyeknek szóló anya-
gokkal foglalkoztam a műsorban. Azután, 
amikor hallgatóink hálát kifejező levelei 
arra utaltak, hogy sok férfi testvér is öröm-
mel hallgatja előadásaimat, akkor áttér-
tem a nőknek-férfiaknak egyaránt szóló 
anyagokra. Az Úr egyre jobban megáldot-
ta munkánkat. Voltak, akik szívükbe hív-
ták az Úr Jézust, bocsánatot kértek Tőle 
bűneikre, és utána nagy örömmel vallot-
ták, hogy Isten gyermekei lettek. Voltak 
olyanok, akik súlyos bánat közepette új 
reményhez jutottak. Mások elhatározták, 
hogy naponta, rendszeresen olvassák a 
Bibliát, és olyanok is akadtak, akik felad-
ták „kedvenc bűnüket” az Ige olvasás és 
az igehirdetése hatására. Amikor ilyen és 
hasonló dolgokról hallottunk, vagy hal-
lunk ma is, akkor könnyekig meghatódva 
adunk hálát Istennek, hogy egyszerű sze-
mélyünket Szent Lelke fel tudja használ-
ni, és azért is, hogy még mindig menteni 
és formálni akarja az embereket, és meg-
áldja az őszinte keresőket. 
Kedves Hallgatóink! Ez alkalommal hadd 
kérjünk meg benneteket arra, hogy tovább-
ra is imádkozzatok adásainkért, az előa-
dókért, és a hallgatókért, hogy még sokan 
megtalálják a menny felé vezető utat, a 
bűnbocsánatot, és behívják Jézust a szívük-
be, valamint kövessék Őt teljes szívvel, és 
nyerjenek naponta új erőt a magyar nyelvű 
szolgálatok által. A Jó Isten gazdagon áld-
jon meg minden Kedves Testvért!

Mátrainé Fülöp Irma

Nagyon hálás vagyok az én 
Megváltómnak, hogy az evangélium 
örömüzenetét hallhatom, hallhatjuk az 
éter hullámain keresztül ebben a roha-
nó, züllött, zavaros világban. Tudom, 
hogy ennek nemcsak én, hanem sokan 
örülünk. Egy pár éve, hogy tudok ró-
la, és nagyon örülök, hogy az evangé-
lium hallhatóvá válik az adások által, 
és nemcsak Magyarországon, hanem 
itt, Romániában is...

Isten iránti hálával gondolok arra, 
milyen csodálatos, hogy a tiszta örö-
müzenet naponta beköszönt az ottho-
nunkba. Egy drága – már az Úrhoz 
költözött – testvér szokta mondani, 
hogy „könnyű” manapság hívőnek len-
ni, hiszen mostanság a vízcsapból is az 
evangélium folyik. Nem volt részéről 
ebben semmi tiszteletlenség, lezserség 
az evangélium iránt, csupán némi al-
kalmi találékonysággal így volt hálás 
azért, hogy idős mozgékonyságában 
is, korlátozott volta ellenére hallgat-
hatja az evangéliumot. Nem beszélve 
arról, hogy fiatalabb korában mennyit 
kellett utaznia, sokszor gyalogolnia, 
hogy hallhassa az evangéliumot. 
A közelmúltban többeknek is meg-
adtam a MERA adásainak időpontját 
és hullámhosszát. Reményem szerint 
már ezekből az adásokból is hallgat-
tak sokan. 

Győrvári István, Sopron

Sokan örülünk

Könnyű ma napság 
hívőnek lenni

Naponként hálát adunk a Mera adá-
saiért a mi hatalmas Urunknak. Az 
adások újítanak, erősítenek hitünk-
ben. Bekapcsolódunk este a nagy 
imaközösségbe azokkal, akik hirde-
tik és hallgatják az Igét. 

Halmen Józsefné,
Románia, Tg.Mures

Bekapcsolódunk 
az imaközösségbe

Egy hang a TengerentúlrólEgy hang a Tengerentúlról
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Hogyan készítette édesapám az igehirdeté-
seket a TWR magyar adása számára?
Személyes élménnyel kezdem. 1961-ben 
a TWR magyar adásának indulásakor én 
tizenegy éves voltam. Jól emlékszem rá, 
hogy kis recsegő rádiónkkal igyekeztünk 
minden adást meghallgatni. Öt testvérem-
mel és szüleimmel gyakran telepedtünk 
a rádió mellé, de az is előfordult, hogy 
az adás közben feladatainkat végeztük. 
Nagy élményt jelentett számunkra, ami-
kor meghallottuk a szignált, majd trom-
bitán a közismert evangéliumi énekeket. 
Ezután következtek a rövid, de tartalmas 
igehirdetések. Ezek mély tartalmát elein-
te még nem fogtam fel, csak a dallamok 
másztak fülembe olyannyira, hogy néme-
lyiket napközben is gyakran dúdolgattam. 
Amikor azonban tizennégy évesen dön-
töttem az Úr Jézus mellett, majd tizenöt 
évesen bemerítkeztem, egyre többet jelen-
tettek számomra akár a korareggeli, akár 
az esti adások.
Nem tudom pontosan, hogy melyik évben 
kezdte el édesapám a műsor igehirdeté-
seit el ké szíteni, és magnóra mondani, de 
azt tőle tudom, hogy az évek során, ösz-
szesen mintegy 450 igehirdetést küldött 
az evangéliumi rádió számára. Mindezt 
még aktív lelkipásztorként tette. Nem 
kis feladatot jelentett számára, hogy mi-
közben a Nógrádi települések szórvány-
gyülekezeteit (Galgaguta, Vanyarc, Acsa, 
Erdőkürt, Bokor, Bér, Kutasó) látogatta, 
nagyon sok időt áldozott arra, hogy igé-
nyes, mindenki számára érthető nyelvezettel 
meg fo galmazott igehirdetéseket mondjon 
a régi típusú orsós magnóra. Szerencsére 
mi már felnőtt gyermekekként nem lak-
tunk otthon, így könnyebb volt a csendet 
biztosítani a felvételekhez. Természetesen 
édesanyám sem végezhette ez idő alatt a 
konyhai munkát, mert a vékony falakon, 
vetemedett nyílászárókon keresztül min-
den hang behallatszott a szobába, amely 
stúdióul szolgált. Ilyenkor lábujjhegyen 
kellett közlekedni neki is és nekünk is, 
ha otthon voltunk.
Hadd álljon itt egy idézet édesapám 1980. 
május 19-én kelt leveléből:
„Kedves Zoltán Fiam! Nagyon jó lenne, 
amikor visszajöttök Balatonföldvárról, hoz-

zánk is bejönnétek, és készülnél 4-5 rövid 
igehirdetéssel. Gondolod, milyen célból 
kérem? ...Majd idehaza több mindenről 
elbeszélgetünk. Ha esetleg az az időpont 
nem megfelelő, írd meg, mikor tudnátok 
vagy két napra hazajönni.”
Én akkor a Tiszalúci körzet lelkipászto-
ra voltam, és a balatonföldvári üdülőben 
üdültettem a testvéreket. Hazafelé bemen-
tünk Galgagutára. Nem írta le, hogy miért 
készüljek 4-5 igehirdetéssel. Ekkor még 
fontos volt az óvatosság. Természetesen 
tudtam, engem is arra kér, hogy a TWR 
részére mondjak én is néhány igehirdetést 
magnóra, és meg is tettem.
Óvatosságra volt szükség a magnófelvétel 
további sorsánál is. Szegedre kellett eljut-
tatni, oda átjött Szabadkáról vagy Pacsérról 
egy testvér, aki átvitte Jugoszláviába, majd 
innen jutott Monte-Carlóba Steiner József 
testvérhez.
Később arra is sor került, hogy Steiner 
testvér Magyarországra látogatott. Ekkor 
édesapám bemutatott neki néhány olyan 
személyt, akik a rádióadások által jutottak 
hitre, azáltal tértek meg.
Kimondhatatlan élményt jelentett édesa-
pámnak, amikor évekkel később édesa-
nyámmal együtt eljuthatott Monte Carlóba, 
és látogatást tehetett azon a helyen, ahon-
nan sok éven át sugározták az általa is hir-
detett élő Igét.
Édesapám temetésén, 1988. március 4-én, 
Révész Benjámin, egyházunk akkori alelnö-
ke már nyíltan kimondhatta, a több, mint 
ezer fős gyászoló gyülekezet előtt, hogy 
Nemeshegyi Gyula lelkipász tor nemcsak 
személyesen, hanem az Éter hullámain át 
is sokaknak hirdette az evangéliumot.

Nemeshegyi Zoltán 

Sokaknak hirdette az Evangéliumot
Sok mindent nem értek a Bibliából. 
Mindent hiszek, ami abban kijelente-
tett számomra, azért olyan drágák az 
adásban elhangzó tanítások, amelyek-
ből választ kapok. Nagyon hálás va-
gyok az Úrnak, hogy tanít Igéje által. 
Így ha bennem nagyobb lesz a vilá-
gosság, továbbadhatom gyengébb tár-
saim, testvéreim erősítésére. Most a 
legu tóbbi vasárnap esti adásban éppen 
a szolgálatról volt szó, ami igen tanul-
ságos volt. Bizony, nálunk a gyüleke-
zetben is vannak testvérek, akik még 
mindig nem tudták felismerni, hogy 
hogyan szolgálhatnak egymásnak és 
Istennek. 
A kazetta, amit az angyalokra vonat-
kozóan küldtetek, nagyon felkeltette 
az érdeklődést. Kézről kézre járt. Nem 
mindenkinek van ajándéka arra, hogy 
erről taníthasson. Nagyon szépen kö-
szönjük, hogy rajtatok keresztül gon-
doskodik rólunk az Úr.

Szabó Zsigmond, Bekölce

Gondoskodik 
rólunk az Úr

Hallgatom a MERA esti adásait. 
Nagyon fontos ez nekem, Gerzsenyi 
testvér igemagyarázatai több dolog-
ban eligazítottak. Gondolok itt a ré-
geb ben hallott Jelenések könyvére, 
és a Mózes életéről szóló előadások-
ra. Ezeken keresztül is tanít az Úr, a 
nehézségek az életemben a formálta-
tásom miatt vannak. Isten szeret, és 
a cél érdekében a leg jobbat adja, még 
ha az időnként ne héz is. 
Sok örömöm van a 3 gyermekemben 
és 6 unokámban, ők is az Úr gyer-
mekei. A férjem régen meghalt, egye-
dül élek. Amennyi időt ad Isten még 
itt a földön, szeretném úgy eltölteni, 
ahogy Neki tetszik. Ez nem mindig 
sikerül.
Kezembe került a MERA Antenna 
egyik száma, alig tudtam letenni, na-
gyon megragadtak az olvasott írások. 
Kérem, legyenek szívesek számom-
ra és a keresztfiam számára küldeni 
Antenna újságot. 

Kormos Béláné, Budapest

Fontos ez nekem

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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Stúdióvá alakult a lakószobánk...
Bolyki Eszter neve sokak számára ma elsősorban fiairól, a Bolyki ének-
együttesről lehet ismerős. Ám annak idején az evangéliumi adások készí-
tésének hőskorában nagyon sok énekfelvétel fűződött a nevéhez. Először 
arról kérdeztem, hogyan került kapcsolatba az evangéliumi adásokkal, 
mikor kezdett el mikrofon előtt is énekelni...

B. Eszter: Egész pontosan nem tudom megmondani. De azt 
tudom, hogy a 70-es évek elején, ami-
kor a legkisebb fiam 1 éves volt, és 
még csak járókában totyogott, akkor 
már biztosan volt a lakásunkon fel-
vétel. Tehát a 70-es évek legelején, 
mert 74-ben született Balázs, és ak-
kor már jól funkcionáló stúdióvá 
tudtuk alakítani a lakószobánkat. 
A gyerekek ágyából kiszedtük a szi-
vacsokat, azzal szigeteltük a zongo-
rát és a falakat.

Hogy készült egy polgári lakásban egy 
stúdió?

B. Eszter: Egy nappal előtte valahogy 
a hír eljutott, hogy holnap este lesz 
a felvétel. Akkor az én kedves test-
véreim, barátaim – Csikós Katiék 
– az öt gyereket másnap estére el-
vitték. Az iskolából már egyenesen 
hozzájuk mentek, hogy túl sokat ne 
kérdezősködjenek, és ott is aludtak. 
Mi az emeletes ágyakból kiszedtük 
a szivacsokat, azzal körbe raktuk a 
falakat. Biatorbágyon lakunk, vidéki 
környezetben, ahol nincs nagy au-
tó forgalom – pontosabban, akkor 
még nem volt nagy forgalom. Így 
vált stúdióvá a két szobás lakásunk. 
És volt egy jól működő zongorám is. 
Hol tudtuk, hogy ki jön felvenni, 
hol nem, de rendszerint azonos em-
ber jött egy ideig. Így készültek egy darabig a lakásunkban 
a felvételek, majd később Egerszólátra mentünk. Ott a stú-
dió szintén családi házban volt, de nagyobb volt a hely, jól 
be lehetett ren dez ni, és nem volt 5 gyermek.

Említetted, hogy volt egy jól működő zongora...

B. Eszter: Zongora tanár vagyok, tehát adva volt a hangszer 
jó állapotban. A felvételek először mind zongorával készül-
tek. Először csak zongoráztam és énekeltem,azután jött hoz-
zá egy szál gitár, és lassan fejlődött a dolog. Amikor már nem 
fértünk el a szobában, akkor adódott ez a másik lehetőség. 
Bekapcsolódtak mások is, és akkor jött egy orgona

Hogyan lett az orgona?

B. Eszter: Egy nagy dobozban érkezett, minden csavar kü-
lön zacskóban, külön az alátétek, a billentyűk – szóval min-
den porcikája külön csomagolva – és az egész betéve egy nagy 
dobozba. Fogalmam sincs, hogy honnan érkezett eredetileg, 

de aztán egy asztalos elkészítette a vázát, és egy hozzáértő 
ember pedig összerakta.

Említetted az öt gyermeket. Hogy fért bele egy családa-
nya életébe öt kicsi gyerek mellett az, hogy még ilyenek-
kel is foglalkozzon?

B. Eszter: Tulajdonképpen sok min-
den belefért. Szerettem csinálni, szíve-
sen áldoztuk fel erre a hétvégénket. 
Azelőtt édesapám sok szolgálatát is le-
hetett hallani a rádióban, és tudom, 
hogy az milyen sok embernek volt vi-
gasz talás, erősítés, és gondoltam, az 
ének ugyanúgy hozzátartozhat ehhez 
a szolgálathoz...

Hogyan készültek az énekek? Hogyan 
születtek az új énekek?

B. Eszter: Eleinte elég nehéz volt vá-
lasztani. Az a kedves úr, aki eljött 
először – mert valaki ajánlotta, hogy 
jöjjön hozzám, és nézze meg, alkal-
mas-e ez a hang arra, hogy esetleg a 
rádióban szóljon –, arra kért, éne-
keljek neki. Énekeltem három-négy 
éneket, és azt mondta: sajnos ez neki 
nem felel meg. Ezek mind régi szép 
Halleluja énekek voltak és ehhez ha-
sonlók. Eszembe sem jutott, hogy mást 
is énekeljek. És akkor kérdezte: va-
lami mást nem tudnék? Mondtam, 
hogy tudnék, és énekeltem a saját éne-
keimből. Na, ez kell nekem! – mond-
ta ő. Felvettük azt, ami volt, és utána 
folyamatosan készültek az új énekek. 
A szövegeket édesapám és a férjem 
írták. Így aztán nem volt nehéz dal-
lamot írni rá, mert maximálisan el 
tudtam fogadni a szöveget és enyém-
nek érezni – mivel jól ismertem őket 

és ők is engem. 40-50 éneket írtunk.

Van kedvenc éneked, ami nagyon sokat mondott? Vagy ami-
re nagyon sok visszajelzés jött?

B. Eszter: Vannak kedvenc énekeim, amelyek úgy kedven-
cek, hogy közben az életemben elég nagy törések és nehéz-
ségek történtek, és abban az időben írtam magamnak. Csak 
kizárólag magamnak írtam pl. Túrmezei Erzsébet szép ver-
seire énekeket. Egy kis idő múlva, amikor már a lelkem kez-
dett gyógyulni, akkor éreztem, hogy ez másnak is vigasztalás 
lehet, nem csak nekem, és akkor – ha szabad mondani – 
közkinccsé tettem az énekek egy részét, de sok megmaradt 
nekem. A Túrmezei Erzsébet verseire írt énekek nagyon ked-
vesek, és édesapámnak is van jó pár verse, ami nagyon soká-
ig, még 10-15 év múlva is ment az adásokban.
Egyszer eljutottam Wetzlar-ba ahol hatalmas dossziéban levelek 
voltak, és rácsodálkoztam, hogy mennyi visszajelzés volt.

Otthon készül a felvétel

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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Van olyan, amire emlékszel, ami különösen sokat jelentett?

B. Eszter: Inkább úgy mondanám, számomra hihetetlen, ha 
nem saját szememmel olvasom a levelet, úgy éreztem volna, 
hogy ez egy kicsit kerekítve van, hogy érdekes legyen. És nem 
egy ilyen levél volt. Volt egy ének, amit az öcsémmel énekel-
tünk, és nagyon sokszor lehetett hallani, a „Barátom, mondd 
miért csüggeszted fejed” című válaszolgatós ének. Válaszol, 
hogy nem bírja az élet terhét, öngyilkos lesz, nincs tovább, és 
erre jönnek a vigasztaló szavak. Ennek az éneknek hatására 
több levél is érkezett. Volt olyan, aki öngyilkosságra készült, 
elkezdte bömböltetni a rádióját, hogy ne hallják a szomszé-
dok, ha esetleg kiabál, vagy hörög, és akkor meghallotta ezt 
az éneket, utána megtért. Mert Isten mindent minden pilla-
natban fel tud használni! Ez számomra nagy megdöbbenés 
volt, ugyanakkor nagy visszajelzés is, hogy nem a mi előre 
beprogramozott menetrendünk szerint működik Isten. Tényleg 
a leglehetetlenebb helyzetben, amikor már valaki kezében a 
kés, vagy a gázcsap, akkor a zajkeltőként felhasznált rádiót 
úgy fel tudja használni, hogy megmenti az életét – és nem-
csak a testét, hanem a lelkét is. Ez nagy dolog.

Ha jól tudom, volt egy együttes is, erről is hallottam, Mák-
virág nevezetű. Hogy alakult ez a kis együttes? Miért pont 
ezt a nevet választották?

B. Eszter: Először egyedül énekeltem és zongoráztam. Azután 
később még csatlakozott alkalomszerűen, vagy legalábbis a 
zeneszerzésben Nyéki Szabolcs, Miklós testvér néven, aki 
Amerikában élt. Bezárkózott Vácott egy barátjának a laká-
sára a férjemmel. A férjem írta a szöveget, és Nyéki Szabolcs 
ontotta a zenét: így megint csak sok ének készült. Azután va-
laki egyszer mondta, hogy Egerben lakik egy testvér, Soproni 
János – annakidején Csillag János néven ismerték –, nagyon 
jó zenéket ír, és nem volna-e kedvem vele dolgozni. Együtt 
dolgozni sokkal egyszerűbb, mint egyedül, szívesen vállaltam 
a közös munkát. Egy más stílust képviselt, teljesen más vi-
lág volt, de nagyon könnyen tudtunk azonosulni. Nagyon 
jól gitározott, tanította is. Onnantól kezdve még bővült 
a csapat, és ez lett a Mákvirág együttes. Ebben játszott 
még az András fiam is – kicsi gyermekként is tehetséges 
volt –, egypárszor az öcsém, Soproni János, később még 
egy testvérpár is csatlakozott, és Szabados Péter is.

Egy mai fiatal el se tudja képzelni, hogy akkoriban, 
hogy zajlott egy együttes élete, hiszen ma bárhol, bármi-
kor összejöhetünk próbálni, kedvünkre énekelhetünk. Ez így 
ment akkor is?

B. Eszter: Kedvünkre énekelhettünk – a vége igaz. De 
ko moly szervezést igényelt. Rendszerint csak hétvégén 
lehetett erről szó, mert a technika sem volt olyan, nem 
is értettünk hozzá úgy, nem is voltak olyan felszerelése-
ink, amivel minden rögtön ment, hanem 5-6-szor, néha 
8-szor kellett felvenni ugyanazt. Volt amikor azt hittük, 
hogy felvettük, de még sem lett felvéve. Szóval sok apró buk-
tatója volt a dolgoknak. Általában úgy volt, hogy pénteken 
délután gyermekeimet leadtam a fent említett családnál. 
Elmentünk Egerszólátra. Előtte összekészítettük a kottákat, 
az anyagokat postán elküldtük egymásnak. Tehát tudtuk, 
hogy miket veszünk fel, megtanultuk becsülettel, próbál-

tuk a magunk részét kigyakorolni, szövegeket, zenét, min-
dent, és akkor korán reggel elkezdtük, és éjjel 2-ig, fél 3-ig 
csináltuk. Másnap korán reggel felkeltünk, meghallgattuk, 
hogy mi az, ami használható abból, amit előző nap csinál-
tunk, és megint éjjel 2-ig csináltuk. Amikor már végképp 
nem bírtuk, akkor haza indultunk. Hajnalra haza is érkez-
tünk, és reggel mentünk tanítani, vagy ki-ki a munkájába. 
Bizony, második este már nem volt idő arra, hogy meghall-
gassuk, hogy milyen anyagot készítettünk, mert rögtön le 
kellett adni. Már ott volt, aki vitte, de nem akármikor, ha-
nem azonnal. Kijuttatni sem volt egyszerű dolog. Így aztán 
javítási lehetőség sem maradt utána, hogyha becsúszott vala-
mi hiba. Mindenesetre arra emlékszem, hogy nagy szeretet-
tel, odaadással és lendülettel csináltuk. Volt ott mindig egy 
néni, aki jókat főzött, hogy egy kicsit pihenjük is.

A család, a gyerekek hogyan élték ezt meg szerinted? Be-
szél tetek erről, vagy ez olyan volt, hogy talán sejtettek va-
lamit, de tudták, hogy csöndben kell lenniük?

B. Eszter: Nem, mi soha nem hallgattuk otthon a rádiót. 
Erről nem tudhattak, mert öt gyermek szája az veszélyes volt. 
Abban az időben ez komoly problémát jelentett volna nem-
csak nekünk, hanem általunk nagyon sok embernek, akik 
ebben részt vettek. Soha nem hallhattam, amit leadtak a rá-
dióban. Édesapám sokszor felvette az adást, nem azért mert 
mi énekeltünk, hanem szeretette felvenni, és néha, ha ha-
za mentem Miskolcra, akkor ott hallottam az édesapám ál-
tal felvett recsegő, nehezen hallható, érthető adást. Az, hogy 
mi zenélünk, nem jelentett problémát a gyerekeknek, mert 
sokszor zenéltünk otthon is, és hogy elmentünk Egerbe szol-
gálni, az is benne volt a mi gyakorlati életünkben. Igazából 
egyik sem volt számukra feltűnő.
Volt-e valamilyen kellemetlenséged, hogy ezt csinálod? Vagy 
Isten teljesen eltakart benneteket? Hogy emlékszel?

B. Eszter: Igazán nagy kellemetlenségem nem volt. Közvetlen 
szomszédunk egy idős házaspár volt. A férj sok évtizedig párt-
titkár volt. Neki furcsa volt, hogy késő este az autók meg-
állnak előttünk, és hogy késő éjjel is égett a villany. Ez sok-
at motoszkált a fejében, hogy mi lehet nálunk, és többször 

Készül a zenei felvétel

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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Hála az 50 évért
Amikor az Antenna folyóirat karácso-
nyi számában elolvastam az újabb pá-
lyázatról szóló felhívást, melyet a monte 
carlói magyar nyelvű rádióadás születé-
sének ötvenedik évfordulója alkalmából 
hirdetett meg a MERA rádió elnöksége 
a rádió hallgatói számára, akkor eszembe 
jutott, hogy én is veterán hallgatója vol-
tam a külföldről sugárzott magyar nyelvű 
evangéliumi rádióadásoknak. Ha jól em-
lékszem, 1958 szeptemberében vettem egy 
Velence gyártmányú rádiót. És egyik nap 
annak műsorkereső gombját forgatva rá-
bukkantam a „TANGER”-ből sugárzott 
magyar nyelvű evangéliumi rádióadásra. 
Igen csak öröm járta át a szívemet, hi-
szen magyarul hallhattam az Úr Jézusról 
szóló drága bizonyságtételeket, igehirde-
téseket. Akkor már nekem, mint hívő em-
bernek, életem központjába került az Úr 
Jézusról szóló örömhírnek a hallgatása. 
És ami addig csak vasárnap volt lehetsé-
ges – Isten Igéjének hallgatása –, arra at-
tól kezdve már naponta nyílt lehetőségem. 
Így az este sugárzott rádiós bizonyságté-
teleket – amikor csak lehetett – minden 
este meghallgattam. Lelkileg pedig sokat 
épültem általuk. 
A „TANGER”-ből sugárzott rádióadások-
ból értesültem arról, hogy Monte Carlóban 
felépült egy rádióállomás, melynek több-
nyelvű műsoradásába a magyar nyelvű 
a dást is felvették. Így én is az első hallga-
tók között lehettem, akik 50 évvel ezelőtt 
hallhatták Monte Carlóból az első magyar 
nyelvű rádiós evangéliumi üzenetet. A 
bemondó mindig Hevesi Ödön néven 
jelentkezett. Istennek adok hálát, hogy 
hosszú évtizedeken át hallhattam Hevesi 
Ödön testvérünk léleképítő bizonyságté-
teleit. Az esti adásokban sok szép ének is 
elhangzott. Az egyik ének szövege azon-
ban mélyen a szívembe vésődött. Itt idé-
zem első versszakát: 
„Bűnnek tengerében voltam, elmerülve teljesen. 
Szörnyű helyzetemtől ottan nem tudtam én semmit sem. 
Ó, de Jézus látott engem, s értem mennyből földre jött. 
Megkeresett a mélységben, mindörökké áldom Őt.” 

Most pedig leírom csodálatos találkozá-
so mat a monte carloi rádió magyar be-
mondójával, Hevesi Ödönnel. Akkor 
lepleződött le előttem hogy emögött az 
álnév mögött Steiner József baptista lel-
kipásztor rejtőzik. 
Egyik elmúlt évben a MERA rádió hallgatói 
találkozót rendezett Kiskőrösön, szülővá-

rosomban, a baptista imaházban. Nos, 
erre a hirdetésre én is felfigyeltem. 
Eszembe jutottak gyermekéveim, ami-
kor többször is megfordultam az ima-
házban a vasárnapi iskola kis tagjaként 
– habár engem evangélikusnak keresz-
teltek. Tehát, szép emlékeim vannak 
az imaházból. Így indultam el jelenle-
gi lakásomból, Celldömölkről Kiskőrösre, 
a meghirdetett hallgatói találkozóra. 
Budapesten felszálltam a Kelebia felé 
induló vonat egyik kocsijába, mely még 
üres volt. De hamarosan feltűnt a vo-
nat mellett egy idős házaspár, és ők is 
abba a kocsiba szálltak fel, melyben én 
is voltam. Az előttem lévő ülésen hely-
ezkedtek el. Az idős férfi meg is szólí-
tott: hová tetszik utazni? Mondom, hogy 
Kiskőrösre. Igen? Mi is oda utazunk. 
Bemutatkoztunk egymásnak, és akkor 
derült ki, hogy ez a kedves házaspár a 
Steiner házaspár. Örömünkben össze-
ölelkeztünk. József testvérem hitvesé-
vel nem tudtam szót váltani, mivel ő 
angolul beszélt. Hát így utaztunk egy-
ütt Kiskőrösre a hallgatói találkozóra. A 
monte carlói rádió egykori bemondója 
és egykori hűséges hallgatója.
A második és egyben az utolsó találko-
zásom a Steiner házaspárral Budapesten 
történt, a Nagyvárad téri református temp-
lomban. Amikor József testvérék búcsúz-
tatásán vettem részt, mint a Mera rádió 
egyik külső munkatársa, József testvérék 
Amerikába indultak, Kaliforniába az ott 
lévő misszionáriusi nyugdíjas otthonba. 
A templom kijáratában szorítottam kezet 
József testvérrel és hitvesével. Meghatóan 
szép alkalom volt. 
Úgy tudom, hogy József testvér már öz-
vegyen rója földi vándorútját, dicsőséges 
mennyei hazánk felé. Midőn a jubileumi 
év kapcsán hálát adok Istennek a Monte 
Carloból sugárzott drága léleképítő adá-
sokért. 
Nem hallgathatom el azt a 17 évet sem, 
amitóa a MERA rádió külső munkatársa-
ként esti áhítatokkal és evangéliumi üzene-
tű versekkel szolgálhatok kedd esténként 
Isten dicsőségére és a kedves rádió hall-
gatók lelki épülésére. Istené legyen a há-
la, hogy 92. évemben is végezhetem ezt a 
szép, léleképítő szolgálatot. 

Pecznyik Pál, Celldömölk

Csodálatos dolog az Isten dicsőségét 
világgá kiabálni, hogy sok fül meg-
hallja, sok szem lássa. A mai modern 
kor megadja ezt a lehetőséget az újság 
vagy a rádió által. A sok bizonyságté-
tel, amit megjelentetnek hatalmas erőt  
ad a keresőknek. Isten áldja meg mun-
kájukat. Az Antenna újságot szívesen 
olvasom, sőt a hívő társaimtól a régeb-
bi példányokat is elkérem. Aztán to-
vábbadom másoknak, keresőknek és 
megtalálóknak...
Szőnyi Sándorné, Nyíregyháza

A sok bi zony-
s ágtétel erőt ad

Tisztelt Merások! Nagyon nagyon jó 
ez a rádió, szeretettel, nagy érdeklő-
déssel hallgatom, mert nagyon tar tal-
mas a mondanivalója. Örülök, hogy 
van ilyen, és ezáltal is meg tud szólí-
tani sok embert a Mindenható. Imád-
kozom a további munkáért, és bízom 
az Úrban, hogy még sok időn át hall-
gathatjuk, és ezáltal feltöltődhetünk 
lelki életünkben.
Nagyon klassz, szuper ez a Rádió! Az 
egy élő Úristen gazdag áldását kívá-
nom a további munkájukra, és egész 
életükre.

Csonka Éva

Jó ez a rádió!

Köszönöm a szolgálatot, 
nagyon fontosnak tartom. Isten ke-
resésének idején kezdtem el hallgatni a 
rádiót, ill. amikor Ő kezdett el keres-
ni engem. Nagy békességet kaptam az 
Úrtól mindig az adásokon keresztül. 
Nagymamámtól hallottam a MERÁ-ról, 
aki már évtizedeken keresztül hallgat-
ta akkor. Isten vezetett, megnyugtat-
ta lelkemet, és Nála találtam meg azt 
a tisztaságot, amely boldogságot ad, 
sokkal nagyobbat, mint amit a világ 
tud adni. Az Ő útja a jó, a legjobb az 
ember számára. Ezen szeretnék jár-
ni hűségesen, kitartóan. Ő adja meg 
a növekedést, kitartást is.

Piszárenkó Diána, Sopron

Köszönöm!

Ahogy a hallgatók láttákAhogy a hallgatók látták
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Az Antenna legutóbbi számában már meg-
osztottam örömömet hallgatóinkkal, ami-
kor bizonyságot tettem arról, mit jelentett 
számomra Duna TV-s szerkesztői mun-
kám után bekapcsolódni a MERA műso-
rainak szerkesztésébe. Világi szempontból 
ott is szép feladataim voltak, hiszen a ma-
gyar történelem, irodalom s a művészetek 
témakörében készítettem filmeket, de itt 
bekerülhettem a missziós szolgálatba, s 

ez igen nagy kiváltság.
Amikor egy-egy műsor elkészítéséhez fogunk, ez a felelősség 
hat át mindnyájunkat. A munkatársi megbeszélések legfonto-
sabb része az imaközösség, amikor azért könyörgünk, hogy ne 
magunkat „prédikáljuk”, hanem a mi Urunk adjon jó gondola-
tokat, ötleteket, közreműködőket és tegyen minket alkalmassá 
napról-napra e különleges feladat ellátására. Tudomásom sze-
rint ugyanis a MERA-n kívül nincs olyan rádiós adás, amely-
ben csak evangéliumi műsorok hangoznának el – a különböző 
vallási műsorokban Isten Igéje a programok, s az egyházpoliti-
ka kísérőjeként jelenik meg. 
Évtizedekig dolgoztam újság szerkesztőségekben, rádióban, te-
levízióban, tudom, hogy milyen hagy hatalma van a kimondott 
szónak: rombolhat, ölhet, de teremthet, építhet is. Isten a sza-
vával teremtette a világot, s benne az embert. Ma is a szavával 
teremt: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róma 
10,17) A Bibliában nagyon sok Igét találunk az igaz beszédre, 
az igazságra vonatkozóan, ugyanakkor szigorú ítéletet azokra, 
akik a szó hatalmával visszaélnek.
Látnunk kell, hogy népünk erkölcsi, szellemi és lelki értelemben 
egyre mélyebbre süllyed. Vezető szerepet vívtunk ki az abortu-
szok, az öngyilkosság, az alkoholizmus, a prostitúció terén és 
az okkultizmus, a tévtanítások is erőszakosan nyomulnak elő-
re. Ezért van óriási jelentősége annak, hogy a MERA adásai 
tiszta evangéliummal szólalnak meg, védik az Isten által alap-
értékeknek rögzített házasságot, családot, a szülők tiszteletét, 
a tiszta üzleti életet, a barátságot, áldozat vállalást, becsü letet 
és a nevelés fontosságát. Az ifjúság elé pedig igyekeznek igazi 
példaképeket állítani a világi médiumokból áradó másság dicsé-
retével, erőszakossággal, szabadosságával, agressziójával szem-
ben. Meggyőződéssel vallom, komolyan kell vennünk azt, hogy 
a családunkon kívül a népünkért is felelősek vagyunk. A mai 
közszellem rombolásával szemben az élet evangéliumát kell hir-
detnünk, s hogy ezt ebben a rádióban megtehetjük, Isten nagy 
ajándéka!

Urunk bölcsességét mutatja, hogy az itt dolgozó önkéntesek kü-
lönböző karakterű, érdeklődésű emberek, van aki az ifjúsághoz 
tud szólni, más a cigány testvérekhez, vagy a különleges bibliai 
témákat tudja megértetni... 
Hozzám az ismeretterjesztés áll közel („A hitetek mellé ra-
gasszatok tudományt...”), ezért szerkesztem a kedd délelőt-
ti „Növekedjetek az ismeretben” sorozat műsorait. Nagy 
örömmel elevenítettem fel többek között reformátor elődeink 

évszázadokra kiható szolgálatát, Lorántffy Zsuzsanna fejedele-
masszony példamutató életét. Nemeshegyi Zoltán kollégámmal 
együtt a „Teremtésről” készítettünk 8 részes sorozatot, mely-
ben a Keresztyén Teremtéskutató Kör tudósai tanítottak minket 
Isten csodálatos teremtett világának titkaira, de itt hangzanak 
el dr. Pálhegyi Ferenc házassággondozó, párkapcsolati és gyer-
meknevelési műsorai is – persze ezek csak kiragadott példák. 
A csütörtök délelőtti műsorok „Kincseink” cím alatt jelennek 
meg, ilyenkor kíváló igehirdetők evangélizációi, különböző bi-
zonyságtételek, misszionáriusok beszámolói,  megismerésre mél-
tó életutak ismerhetők meg.
Persze sokszor jó lenne tudni, vajon kik hallgatják a műsorokat, 
mit szólnak hozzá – időnként ez a vágyunk is teljesül hallgatóink 
telefonjai, levelei által. Jó érzés volt például, amikor Draskóczy 
Lídia különleges CD-jéről készítettem zenés riportot, és az adás 
után folyamatosan érkeztek a kérések, vagy Szabó Pál geológus 
professzor életútjáról szóló műsorunk után életrajzi könyvét ke-
resték hallgatóink. 
Magányosan, gyülekezettől távol, ágyhoz kötött betegként sok-
szor rádió műsoraink jelentik az Ige hallgatás egyetlen lehe-
tőségét. Eszembe jut saját kórházi élményem. Operáció után, 
elég gyenge testi állapotban feküdtem a kórházi ágyon, még az 
imádkozás is nehezemre esett. Vasárnap reggel bekapcsoltam 
kicsi rádiómat, s mekkora öröm töltött el, hogy éppen reformá-
tus istentiszteletet közvetítettek. Az Úr nekem szóló személyes 
vigasztalással, üzenettel erősített meg! Mennyire felértékelődött 
akkor számomra a rádió!

Műsoraink az interneten is hallgathatók, s így még több ember-
hez jutathat el az örömhír! Meglepődtem, milyen távoli helyekről 
kaptam véleményt, hozzászólást egy-egy témához, olyan magyar 
testvéreinktől is, akik valahol a nagyvilágban az internet segít-
ségével hallgatják műsorainkat. Ugyanazt a tanítást, igehirdetést, 
bizonyságtételt, lelki éneket, vagy verset Erdélyben, Kárpátalján, 
Svédországban vagy Amerikában, sőt Ausztráliában is. Micsoda 
lehetőséget adott kezünkbe Mennyei Atyánk!  
A MERA szolgálat jó példa arra, hogy az Úr százszorosan visz-
szaadja azt, amit érte teszünk, hiszen az Isten Igéjével való ilyen 
intenzív foglalkozás nem csak a hallgatók, hanem a mi épülé-
sünkre is szolgál, emellett olyan hívő emberekkel ismerkedhe-
tünk meg, akik tovább erősítenek abbéli meggyőződésünkben, 
hogy csak az Úr Jézust követve érdemes élni. Egyik alkalommal, 
fiatal lelkész látogatott meg minket Kárpátaljáról – egy idős bá-
csi adományát hozta el. Ismerve az ottani ínséges életet, meg-
rendített Isten idős gyermekének küldeménye, és beszélgetni 
kezdtem a lelkésszel. Kiderült, hogy az ő vállalása sem minden-
napi, hiszen a teológia elvégzése után – tősgyökeres budapes-
ti fiúként – Kárpátalján vállalt lelkészi szolgálatot. Mondanom 
sem kell, műsor készült e váratlan, illetve az Úrtól ajándékba 
kapott találkozásból. 

Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!

Zika Klára

A hit hallásból van

A jelenA jelen
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Tudom, van Krisztus Jézusom!
Soproni János neve nem ismeretlen az olvasók előtt. A 
Vetés és Aratás sok évtizede közölt tőle énekeket, az igaz, 
hogy a szerző legtöbbször Csillag Jánosként volt megemlít-
ve. Először arról kérdeztem, hogy is indult János bácsi an-
nak idején a hit útján...

Hívő családban nőttem fel. Nagyon drága hívő szüleim voltak. 
Gyü lekezetbe jártunk – jó magam is –, és komolyan vettem a gyü-
le kezeti életet és az életemet is. Úgy gondolom, ha most vis sza gon-
dolok gyermekkoromra, hogy ott volt bennem az Úr Jézus irán ti 
szeretet és a szolgálatra való vágyakozás. 
Családilag is zenei beállítottságúak voltunk, mert édesapám mi-
előtt megtért, nagy zenész volt. A dunántúli Bikalon élt, hege-
dűn és más fúvós hangszeren is játszott. Ezért lett meghatározó 
az életemben a zene. Debrecenben végeztem a Kossuth Lajos 
Tu domány Egyetem kémia-fizika szakán, de attól függetlenül 
a zene az mindig ott volt. Ez egyrészt nagyon jó is volt, de ez 
volt a buktatóm is, mert amikor elvégeztem az egyetemet, és el-
ke rültem egy munkahelyre, Mezőkövesdre, ott rögtön va lahogy 
kitudódott, hogy ze nével foglalkozom, értek hoz zá. Főképp a 
gitár volt az, ami a kezemhez jobban odaillett. Meghívtak egy 
ifjú sá gi zenekarba, és rögtön zenekarvezetőnek neveztek ki. Ez 
a zenei élet annyira vonzott, hogy kezdett elvinni en gem a hit 
útjáról. Én nem azt mondom, hogy megtértem vagy nem – az 
Úr tudja a legjobban, hogy gyermekko romban és fiatalkoromban 
is nagyon szerettem gyülekezetbe járni. Az történt, hogy elvitt 
engem a zene. Egyik zenekarból a másikba kerültem. Nagyon 
jól felfejlesztettem a zenekarokat, állandóan minket hívtak. 
Természetesen nem hívő énekeket, hanem slágereket játszot-
tunk. Különböző helyeken, nagyon sokszor lakodalomban ját-
szottam. Éttermekben is játszottam. Lekottáztam a különböző 
slágereket, amiket valahol meghallottam; tanítottam, versenyekre 
vittem a zenekart – általában nyertünk. A zenében engem nem 
az érdekelt, hogy táncolnak ott előttem, hanem amit elképzel-
tem, amit meghangszereltem, sőt írtam is már akkor számokat, 
amiket játszottunk a zenekarban. Tulajdonképpen a zene volt, 
ami lebilincselt és az alkotás. 
Igen ám, de ez meghatározó volt a szellemi életemre. Körülbelül 
20 évig úgy éltem, hogy nappal középiskolában, délután pedig a 
zeneiskolában tanítottam és szombat, vasárnap – vagy nyaran-
ként napról-napra – pedig játszottam a világi zenét. De min-
dig ott volt a szívem mélyén: „János, nem jó helyen vagy. Innen 
vissza kell térni.” Ez mindig ott égett bennem. 
Megpróbáltam prédikálni a fiúknak, mert nagyon bántott, ha 
káromkodtak. Nekem ilyen soha nem jött ki a számon abban a 
20 esztendőben sem. Mindig tudtam, hogy vissza kell térnem 
az Úrhoz. És azt mondtam nekik: „Fiúk, aki káromkodik, vagy 
trá gárul beszél, itt lesz a zongorán egy edény, és oda 2 Ft-ot be-
dob!” Akkor még pénz volt 2 Ft – ez 1970-ben volt. Azt mondták: 
„Jó, rendben van!” Én meg csak csodálkoztam, hogy minden-
ki egyetértett ezzel. Utána ha elkezdtek káromkodni, dobálták 
a pénzt a dobozba! Úgyhogy, sok pénz gyűlt össze. Mi lett belő-

le? Elmentünk, és megittuk a pénzt – bár én magam keveset it-
tam, mert nem bírta a gyomrom. 
A lényeg az, hogy eljött az idő, amikor az Úr szólt, egy beteg-
ségen keresztül 1975 szeptember 12-én. Akkor éreztem, hogy 
le kell tennem amit csinálok, a zenét is és a világi zenét is. 
Megvallottam az Úrnak, hogy nagyon rosszul tettem, amit tet-
tem, de szeretnék Ő vele közösségben lenni, és tudtam azt, hogy 
minden le lett rendezve. És hogy ez így történt, annak a bizo-
nyítéka az volt, hogy megtérésem előtt, ha nekem szombaton 

nem kellett zenélni menni, rosszul 
voltam. Ha már második szombaton nem kellett menni, akkor 
felajánlottam, hogy ingyen zenélek, csak mehessek. És ezután 
a szeptember 12-e után mindez egyszerűen nem érdekelt töb-
bé. Szabadulni akartam.
Az igaz, hogy az a 20 esztendő, amíg a könnyűzenével foglal-
koztam, meghatározója lett bizonyos fokig a zenei munkámnak 
a későbbiek folya mán is, csakhogy én azt a tálentumot rögtön 
az Úrnak a szolgálatába állítottam. Kerültem a helyeket, ahol 
korábban zenéltem. Elkezdtem énekeket írni. Mikor az Úrhoz 
visszatér tem, nagy örömöm volt, és első énekem az volt: „Tudom, 
van Krisztus Jézusom!”. 
Meg té résem után – bár addig egyedül éltem – csodálatos segí-
tőtársat kaptam az Úrtól.
Amikor az Ó utcában elmondtam a bizonyságtételemet ezekkel a 
bizonyos 2 Ft-osokkal kapcsolatosan, akkor a testvérek valahogy 
felfigyelhettek rám. Megkértek arra, hogy jöjjek el Budapestre. 
A Kerepesi úton volt egy találkozó. Megbeszéltük, hogy van 
egy úgynevezett Trans World Radio, és kellenének énekek. A 
rádióról tudtam, mert édesapám hallgatta. A megbeszélésen el-
mondtam én is, hogy mit csináltam és csinálok, és megkértek, 
hogy próbáljunk Bolyki Eszterrel együtt létrehozni egy kis csa-
patot. Írjunk énekeket, mert hiszen: „Énekeljünk új éneket az 
Úrnak”. Ez volt akkor az indíték talán. 
És elkezdtük a munkát Biatorbágyon. Nem volt ez olyan egy-
szerű, mert titkolni kellett. Közben találkoztam az egerszólá-
ti baptista gyülekezettel. Meghívtak oda. Volt ott egy zenekar, 
és annak a zenekarnak a vezetését rám bízták. Ebből probléma 

Készül a felvétel

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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adódott, hogy mi zenélünk. Kitudódott az is, hogy felvételeket 
csinálunk, és emiatt annyira meghurcoltak engem is, talán má-
sokat is, hogy ki akartak az iskolából rúgatni. Ez annyira igaz 
volt, hogy behívtak a rendőrségre, és nagyon keményen próbáltak 
arra rávenni, hogy mondjam el, hogyan kerülnek ki a szalagok, 
felvételek külföldre. Elmondtam, hogy nem tudom és tényleg 
nem tudtam. Egyszer megkérdeztem a testvéremet, aki a felvé-
telt készítette: „Mondd már, hogy kerülnek ki a szalagok?” Azt 
mondta nekem: „Nem mondom meg, jobb neked, ha nem tu-
dod”. Amikor kérdeztek a rendőrségen, őszinte szívvel mond-
hattam, minden hazugság nélkül: nem tudom. 
Hogy milyen titokban kellett a felvételeknek történnie, arra jó 
példa a következő eset. Baranyi József volt odakint, az ERF-nél 
ennek az egész munkának a vezetője. Egyszer eljött, hogy meg-
nézze a felvételeket. Gyöngyösön letette az autót, busszal jött 
Recskre, hogy ne tudódjon ki a felvétel helyszíne. 

Hogyan zajlottak ezek a felvételek?

Megbeszéltük, hogy mikor találkozunk. Odautaztunk, vittem 
a kottákat. Nagyon jó volt, mert Eszternek is voltak énekei. 
Összeálltunk, próbáltunk. Nagyon kemény munka volt, mert ze-
nél ni és énekelni is kellett. Előfordult, hogy amikor már majd-
nem a végén voltunk, elhibáztunk valamit, és emiatt kezdtük 
újra. Volt, hogy 10-szer elkezdtünk egy éneket. De jó volt, örül-
tünk. Egy nap ráment, azután hazajöttünk.

Ha jól tudom, Mákvirágnak hívták azt a kis együttest.

Igen, az első együttest Mákvirágnak hívták, de azt ne kérdezd 
tőlem, hogy miért hívtuk Mákvirágnak. 11 felvételt csináltunk 
a Mákvirággal. Ha jól emlékszem, mindegyik felvétel 8-10 ének 
volt. Azután változott a zenekari összetétel, s akkor lett Cédrus. 
Wetzlar-ba is elkerültünk feleségemmel. Baranyi József hívott 
meg bennünket, s ott készültek az úgynevezett népdal zsoltá-
rok felvételei. 
Aztán egyre nagyobb igény lett egy stúdió építésére. 1986-ban az 
egyik testvérünk, aki Egerszólátról költözött be Egerbe, felaján-
lotta, hogy a pincéjében elkészíthetjük a stúdiót. A stúdió meg-
építéséhez sok segítséget nyújtott egy testvérünk, akit Helmut 
Menzel-nek hívnak. Ő mérte ki, hogyan épüljön meg a stúdió. 
Szuper jó lett! Sőt, az is megtörtént, hogy meghívtak Bécsbe, 
az evangéliumi rádió stúdiójába, és ott is megnéztük a dolgo-
kat, és alapul vettük a stúdió építéséhez. A felvételeket akkor-
tól már a stúdióban készítettük. 
A felvételeket, amit ott készítettünk, az első perctől kezdve 
mind kiküldtük Wetzlar-ba, majd később, mikor létrejött a 
MERA, akkor azt mondtuk, hogy amit készítünk, azt átadjuk 
a MERA-nak.
Amikor a MERA megalakulhatott, megkértek, hogy vállalnék-e 
alapító tagként részvételt. Ezt elvállaltam, így a MERA-nak ala-
pító tagja is vagyok. És örülök, hogy ez a rádió működik. Az 
Antennát kapom, abból tudom, mik zajlanak, hogyan történ-
nek a dolgok.

Mesélnél arról, hogy hogyan születtek ezek az énekek? 
Hogyan fogalmazódott meg benned egy-egy ének?

Ez egy nagyon érdekes kérdés, de a válasz elég egyszerű. Mivel 
Isten mindenkinek, aki az Ővé, adott valamilyen tálentumot, 
karizmát, úgy érzem, én ezt kaptam az Úrtól: a zenei tálentumot. 
Már egyetemista koromban is volt úgy, hogy láttam egy szöve-

get, és akkor a dallam jött a gondolataimba. Úgy írtam éneket, 
hogy volt egy szöveg, és arra írtam dallamot. Van, amikor van 
egy dallamom, és arra majd valamikor később lesz egy szöveg. 
Egyszer olvastam, hogy valakitől megkérdezte a barátja: „Te írod 
ezeket az énekeket? Nagyon szépek!” Azt mondta: „Nem, azt 
ketten írjuk!” „Hogyhogy ketten?” „Az Úr és én” – felelte. Ez 
annyira megfogott engem, hogy én is azt mondom: ketten vagy a 
feleségemmel együtt hárman írjuk az énekeket. Kérem is az Urat, 
hogy vezessen ebben. Nem mindig lehet éneket írni, ahhoz ná-
lam mindig kell valamilyen történés, vagy esemény. Tehát min-
dig volt, ami indított, és mindig az volt bennem, hogy a dallam 
lehet vidámabb, vagy kimértebb, de annak is legyen egy határa. 
Ezt ma is állítom, hiszen elvégre még ma is tanítok zenét, benne 
vagyok teljes mértékben. De elsősorban a szöveg legyen a meg-
határozó egy énekben, amivel tudok valamit mondani.
Amikor az elején még nem volt meg a stúdió, hanem csak úgy 
hol itt, hol ott készítettünk felvételeket, akkor még kazettákat 
is készítettünk. Ezeket másolták, és kézről-kézre mentek ezek 
a kazetták. Egyszer kaptam egy levelet egy hölgytől, akit soha 
életemben nem láttam, de megköszönte az Úrnak és nekem eze-
ket ez énekeket. Mert éppen öngyilkos akart lenni, azon gon-
dolkozott, hogy nincs értelme az életének, és végez magával. A 
szomszédasszony átment hozzá, és letette az asztalra a kazettát, 
ő meg azt gondolta magában: miért ne, még ezt meghallgatom. 
Betette, és az egyik ének annyira megfogta őt, hogy lemondott 
az öngyilkosságról, és megismerte az Urat, átadta az életét. Ez 
nem dicsekvés, hanem öröm és hála, hogy nem hiábavaló a mi 
munkánk az Úrban, és az a fontos.

Az interjút készítette: 
Kulcsár Anikó

Nézd meg az évszakokat

Nézd meg az évszakokat, heteket, hónapokat,
üstökösök fényes útjait!
Nézd meg a csillagokat, a jó és rossz napokat,
egyik jön, a másik távozik.

Refr.: 
Csak egy van, Aki soha, soha meg nem változik,
Aki tegnap és örökké ugyanaz.
A világ összedőlhet és az idő elmúlik,
de Jézus Krisztus mindig hű marad. 

Nézd meg az embereket, barátot, ellenséget:
Valótlant oly könnyen mondanak.
Ígérnek új örömet, új célt és új életet.
Hamar rájössz, csak üres szavak. Refr. 

Tekints most önmagadba, jelenre és a múltra!
Mondd milyennek látod életed! 
Találsz–e szépet benne olyat, mi igaz lenne,
vagy még mindig megcsal a szíved? Refr.

Soproni János éneke

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött
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Egy terv - egy család - egy üzenet
Hogy mi szerepel Isten tervében? – az bi-
zony nagy titok. Bölcs Salamon azt írja, 
nagy titok az – mármint Isten terve, mit az 
ember nem érthet meg. Valóban nem ért-
hetjük meg teljesen, de saját éltünk külön-
álló kis igazság cserepeiből összerakhatunk 
egy képet, ami része a nagy egésznek. 
Van olyan pillanat, amikor dönteni kell. 
Édesapám úgy döntött, az Isten útján jár, és 
elfogadta Jézust személyes megváltójának. 
Erről persze nem beszélhetett mindig nyíl-
tan. Nem fogalmazhatott nyíltan, amikor 
véleményét kérdezték, nem oszthatta meg 
barátaival szabadon gondolatait, keresett 
tehát olyan fiatalokat a környezetében, akik-
kel együtt alakult világképük, értékrend-
szerük. Amikor külső körülmények miatt 
nehéz volt hívőnek lenni, az Istennel járás 
csodái akkor is megérin tették az embe re ket, 
és sokan voltak, akik keresték a lehetősé-
gét annak, hogy ezt el is mondhassák má-
soknak. Isten édesapám érdeklődési körét 
felhasználva egy hosszú távú tervbe kez-
dett bele. Közreműködésével keresztyén 
üzenettel teli hangfelvételek készültek. Ha 
az elkészült szalagokat egymás mellé ten-
nénk, hosszú kilométereket kellene men-
ni, és mégsem érnénk a végére.
Van olyan pillanat, amikor választani kell. 
Édesapám egy olyan társat választott, aki 
elfogadta műszaki beállítottságát, és osz-
tozott vele Isten szeretetében. Szüleim 
mindketten látták a szolgálat lehetősé-
gét. Az élet választások sorozata. Sokan 
nem szívesen veszik magukra a választás 
felellőségét. Jó lenne, ha megértenénk a 
választás titkát, bár lehet, sokaknak túl fi-
lozofikusnak tűnik majd, pedig amit jel-
ent, érzésem szerint végtelenül egyszerű. 
„Ha nem választunk, akkor is választunk!” 
– olvastam egy aforizma gyűjteményben. 
Nagyon igaz! Ha nem választunk, mert 
nem merünk, akkor az azt jelenti, hogy azt 
vá lasztottuk, hogy: „nem” – pedig igent 
is mondhatnánk. Számomra a szabadság 
meg élésének egyik fontos része a válasz-
tás. „Válasszatok – mondja Pál Apostol 
–, amíg még tart a ma!” Értékesnek tar-
tom, hogy Isten sok helyzetben nekünk 
adja a választás lehetőségét. Talán nem 
a „NEMet” kellene válsztani, hanem az 
„IGENt”!?
Van olyan pillanat, amikor engedelmesked-
ni kell. Szüleim közösen engedelmeskedtek 
Isten hívásának, és csendesen munkálkod-
tak. Néha nem tudták, kitől kapnak majd 
szalagokat, magnót, nem tudták mennyi 

időt vesz igénybe a felvétel, mikor és hol 
lesz, nem tudták hova jut majd el az álta-
luk felvett bizonyságtétel, ének, zene vagy 
igehirdetés. Nekünk, gyerekeknek bizony 
engedelmeskednünk kellett, amikor szüle-
ink azt kérték, ne beszéljünk a rádiózásból 
fakadó élményeinkről. Talán ha nem en-
gedelmeskedünk, bizony nagy veszedel-
met hozhattunk volna felelőtlenségünkkel 
nemcsak a közvetlen környezetünkre, de 
más bátor hívő emberre is.
Van olyan pillanat, amikor valamit titok-
ban kell tartani. Amikor a tanító megkér-
dezte: „Mi történt a hétvégén, gyerekek?” 
– nehéz volt egy kisgyereknek titokban 
tartani, hogy vendégségben voltunk, ahol 
Istenről énekeltek a gyerekek, és Balázs 
annyit bohóckodott, hogy miatta apukám-
nak többször újra kellett venni a felvételt, 
mert valaki elnevette magát! Azt is titok-
ban kellett tartani, hogy megismerkedtem 
egy híres énekesnővel, aki szereti Istent, 
és szeretne róla énekelni a fekete énekes-
könyvből, ami majd a rádióban hallható! 
– persze, hogy milyen rádióban, azt nem 
tudtuk volna megmondani. Nem árulhat-
tuk el, hogy egy evangélikus lelkész estén-
ként gyakran eljön hozzánk, és édesapával  
tárgyal, felolvas, igét hirdet, hangfelvételt 
hoz. Az is titok volt, hogy otthon imádko-
zunk az étkezések előtt, hogy gyüleke zetbe 
járunk vasárnaponként, és ott a bib liából 
hallunk történeteket. Aki közelebbről is-
mer, tudja, hogy ma is „nagy titoktartó” 
vagyok. Álljon itt csak annyi, hogy volt min 
edződnöm. Talán Isten tervében benne volt 
az én személyiségformálódásom is. 
Van olyan pillanat, amikor bátornak kell 
lenni. Balázs bátor volt, bár még gyerek 
volt, lelkesen énekelt Isten szeretetéről, és 
teszi ezt ma is – ma már zenészként so-
kan ismerik világszerte. A híres énekesnő 
is bátor volt – bár akkor még fiatalasszony 
volt, azóta több gyermek büszke édesany-
ja, csodálatos karriert futott be, elismert-
séget szerzett nem csak mint komolyzenei 
énekes, de mint kórusvezető is. A lelkész 
is bátor volt, ma már püspök, de ettől még 
tegeződünk, és mosolyogva köszön az ut-
cán, megismer egy konferencián, és szere-
tettel üdvözöl, mint régi ismerőst – pedig 
én csak az édesapám lánya vagyok. Talán 
emlékszik, hogy egykor közös volt a tit-
kunk? A szüleim bátrak voltak. Anyukám 
édesanyaként a gyermekeket nevelte, de 
mellette a szolgálat imahátterét adta, és 
mindig volt otthon a vendégeknek finom 

sütemény, friss pogácsa. Apukám olyan 
munkát vállalt, ami mellett az országban 
utazgatva hangtechnikusként hűséggel, 
kitartással dolgozott Isten szolgálatá-
ban, és a Magyar Evangéliumi Rádió 
Alapítvány alapító tagja lett, nyugdíjas-
ként mai napig munkatársa.
Később én is rádiós munkatárs lettem, 
nem azért, mert örököltem , hanem mert 
Is ten már gyerekkorom óta erre készített. 
Adott irodalom szeretetett, hogy megta-
nul jak fogalmazni, adott fogszabályzót, 
hogy megtanuljak szépen beszélni, adott 
barátokat, akik lelkesítettek, adott „Tibor 
bácsit”, hogy megtanuljam a szerkesztés 
trükkjeit, adott anyagi áldást, hogy szak-
mailag képezzem magam.
A testvéreimnek is volt részük a rádiós 
életben. A háttér műszaki segítség a rádi-
óban nagyon fontos, a fiúk önkéntesként 
főként ebben vettek részt. A lánytestvé-
rem pedig adminisztrációs munkákban 
és műsortábla szerkesztésben vett részt, 
többek között ő és édesapám tervezték és 
rajzolták meg a MERA logóját. Talán el-
árulhatom, bár ők maguk sosem tennék, 
de mindegyikőjük legalább egyszer már 
megszólalt a rádióban. Nem fognak érte 
haragudni, és miért nem? Mert egy az üze-
netünk. A mi üzenetünk az Isten szerete-
te, ami testvérként, családként, egy terv 
részeként összeköt bennünket.
Nagy öröm, hogy az én családom is része 
az Isten nagy tervének, világra kiterjedő 
egész családjának, és rajtunk keresztül jut-
tatja el üzenetét mindenkihez. Az Isten 
szeretet, akiben nincs meg ez a szeretet 
az Isten sincs meg abban.
Élni kell az életet. lehetőséggel, bátorság-
gal! – ezt tanultam szüleim életéből, de ez 
már az én üzenetem, egy olyan világban, 
ahol megoszthatom az Istennel járt utam 
tapasztalatait, ahol eltér ugyan az életem 
másokétól, de elmondhatom, milyen ér-
tékek mentén, miért élem az életem, ahol 
dicsérhetem az Istent szabadon bármi-
lyen énekeskönyvből, és mehetek nyilvá-
nos keresztény rendezvényekre. Remélem, 
a TWR magyar nyelvű adásainak 50. év-
fordulójára szervezett ünnepi istentiszte-
leten, vagy a MERA megalakulásának 20. 
születésnapjára rendezett összejövetelen 
találkozunk. 

B. E. 

Ahogy a családtagok láttákAhogy a családtagok látták
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Egy őszi szombat délután, örömteli vára-
kozással szívemben szálltam le a létráról. 
Ugyanis frissen mosott függönyöket raktam 
fel a karnisra, mivel vendégeket vártunk. 
Nálunk lesz a bibliaóra! Jönnek a testvé-
rek, és lelkészeink. Nagyon hízelgő volt, 
hogy minket ért ez a megtiszteltetés. 
Mint mondottam, éppen a létráról szálltam 
le, mikor megérkezett az egyik testvérünk, 
aki meg is jegyezte: szépen kitakarítottunk. 
Et től kicsit elszégyelltem magam, mivel ő 
több ször megfordult nálunk, és nem sűrűn 
ta pasz talt ilyen tisztaságot. Másrészt felhozta 
az előző napokban az interneten hallgatott 
igehirdetéseket. Az utolsó három, három sze-
mélyről szólt. Ezek az Igék még a szívemben 
voltak. Pilátus, Heródes, Júdás, mind hárman 
vádlón álltak velem szemben, személyiségük 
könyörtelenül nehezedett rám. 
Pilátus, aki Jézust megvizsgálva, beszélget-
ve vele, bűnt nem találva benne csodálta. 
De a könyörtelen, elvakult vallásos horda 
nyo mására és a társadalmi presztízs veszte-
ségtől tartva keresztre adta Őt. 
Heródes, aki alig várta, hogy beszélhes-
sen Jézussal, de mivel nem volt hajlandó 
megszó lani és csodát tenni, semmibe vet-
te, és „kicsinosította”, mint én a lakáso-
mat, és vádlói kezébe adta. 
Júdás, aki egy volt a kiválasztottak közül, és 
tanúja volt tanításainak és csodatételeinek. 
Nem volt hajlandó az Úr kegyelmének alá-
vetni magát, így minden bűnét, és gonosz 
hajlamát megtartva szolgálta. Aminek a vé-
ge árulás és az örök kárhozat lett. 
De nincs, idő ezeken rágódni, mindjárt 
meg érkezik mindenki, és „jó” házigazdá-
nak kell lennem. Különben is hogy néz az 
ki, hogy pont én szomorkodom. Össze kel-
let szedni magam. A dicséretektől jobban 
is éreztem magam, de aztán a lelkészünk 
nekünk szegezte azt a kérést: mindenki 
mondja el, hogy melyik az a nap, melytől 
Jézuséi vagyunk! Míg a többiek meséltek, 
én összezavarodva kutattam az emlékeim 
között. Egy fél éve rendszeresen látoga-
tom az alkalmakat, de ilyen határozott 
időpontra nem emlékszem. Azt gondol-
tam, ez egy folyamat. Valamit erőtlenül 
próbáltam makogni, de be kellett látni, 
hogy nagy hiányosságom, van. A lelké-
szem megjegyezte, hogy éppen ezt látja 
többünkben. Ettől még rosszabbul éreztem 
magam. Úgy éreztem, megnyílik alattam 
a föld. Az Ige lángja belülről fájdalmasan 
perzselte a lelkem. 
Aztán egy újabb mondat hatolt át a kö-
dön „Jézus nélkül is élhetünk keresztény 

életet, de az önmagába fullad.” Közben 
a lángok egyre magasabbra csaptak, be-
világítva szí vem összes sötét bugyrát. 
Megvilágítottak három alakot, aki-
nek az ábrázata nagyon is az enyém 
volt. Egy római helytartó, egy dísz ki-
rály és áruló tanítvány. Legszívesebben 
kirohantam volna a saját lakásomból. 
Igen, én voltam Pilátus, mert csodál-
tam Jézus ta ní tását, de a családomban 
és munkahelyemen ügyesen titkoltam. 
Nehogy egy ilyen „okos”, jó beosztás-
ban dolgozó ember ilyen balgaságban 
higgyen. Nagyon féltettem a világ szá-
mára felépített képemet. Igen, én vol-
tam Heródes, mert ezek után – megadva 
a módját, minden alkalmon megje len-
ve – vártam, hogy valami különlegeset 
tegyen velem Jézus. De mire is vártam, 
mikor ezekkel semmibe vettem hatal-
mát, és szeretetét? Így olyan voltam test-
véreim között, mint Júdás. 
Egy hang belülről azt harsogta: Látod, ők 
mikor lehetett, rosszul döntöttek, te ne 
dönts rosszul! Közben megszólat a csen-
gőnk, végre egy lélegzetvételnyire megsza-
badultam kínjaimtól. Közben az alkalom 
a véghez közeledett, és ima következett. 
Lel készem finoman utánam szólt, hogy 
meg várjanak-e. Én zavarodottan igen-
nel fe lel tem. Fájó szívvel tértem visz-
sza a szobába. Meghajtottam a fejemet 
én is. „Uram, mi lyen imával menjek el-
éd? Van még kegyel med, számomra? Mit 
tegyek, hogy megbocsáss?” Rajtam volt 
a sor. „Uram, köszönöm, hogy megmu-
tattad, hogy igazi megtérésre van szük-
ségem. Atyám!” Mielőtt folytathattam 
volna, lelkészem hangját hallottam: „Ha 
úgy gondolod, ma ezt megteheted.” Re me-
gő lábbal álltam fel. Könnyek közepette 
mondtam el megtérő imámat. Az a mon-
dat járt a fejemben, amit Júdásról az in-
terneten meghallgatott igehirdetés végén 
mondott a lelkész. „Ti, akik nem adtok át 
mindet Jézusnak, eláruljátok Őt!” Sírástól 
fojtott hangon mondtam hangosan: „Én 
nem akarom elárulni Jézust”. 
Másnap reggel megtörtént a csoda. Igével 
a szívemben keltem. „Krisztussal együtt meg-
feszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben 
élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szere-
tett engem és önmagát adta értem.” Gal 2,20
Azóta persze vidámabb vagyok. De azért 
mindig hálát adok az Istennek, hogy így 
gondoskodott rólam, hogy el ne vesszek.

Dicsérem az Urat, és áldom minden 
nap! Hogy miért? Mennyi mindenért, 
felsorolni nem is tudom. A sor hosz-
szú, és minden nap szaporodik, nő a 
száma a „miérteknek”. A hosszú lis-
tán ott van: 50 éves múltjával a Monte 
Carló adásai, a 20 éves MERA, amit 
Isten csodás kegyelme megtartott, őr-
zi és oltalmazni fogja továbbra is az 
Ő dicsőségére a lelkek megmenté sé re. 
Nekünk nem volt rádiónk, se pén zünk 
hogy rádiót vegyünk, mert heten vol-
tunk testvérek. Édesapám egyszerű 
kő műves ember volt. De volt egy bap-
tis ta család a szomszédban, ahol volt 
rádió, oda osontunk be csendesen a 
sötétített ablakhoz, és ott hallgattuk 
az adásokat. Halkan, közel húzód-
va, hogy jobban halljuk. A szolgáló 
test vér számunkra ismeretlen néven 
mu tatkozott be, de később Hevesi 
Ödön jelentkezett, és most már tud-
juk, hogy Steiner József testvért volt, 
mert a MERA hétfő délelőtti műsorá-
ban rendszeresen hallgatjuk őt. 
Istennek minden időben voltak és van-
nak választottjai, szolgatársai, akiken 
keresztül gondot visel azokról, akik 
sóvárognak az Ő közelébe, megszó-
lítja őket Igéjén keresztül. Talán el-
tévedtek a nyájtól, „Isten úgy szerette a 
világot hogy egyszülött fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen.”  
Ma hozta a postás az Antenna újságot. 
Örömömben majdnem elsírtam ma-
gam, mert azt gondoltam, hogy elve-
szett valahol. Nagyon vártuk, ezután 
még jobban fogjuk várni. Hallgatom 
a műsorokat minden nap, hol jobban, 
hol rosszabbul hallani, de nem baj, 
csak hangozzon a drága Ige. 

Szűcs Eszter, Románia 

Csak hangozzon 
a drága Ige!

Erő
Tanúim lesztek.
Ehhez erő kell!
Felruház Lelkem
Fentről – erővel!

Siklós József

Mintha szíven találtak volna

Ahogy a hallgatók tapasztaljákAhogy a hallgatók tapasztalják
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Ne félj, mert veled vagyok!
- Gaál Ferencre emlékezve - 

Mottó: „..ne félj mert veled vagyok!..” (Ézsaiás 43,5a)

Ha röviden kellene jellemeznem őt, akkor ezt a három dolgot 
tudnám írni róla: alázatos, bölcs és engedelmes szolgatárs volt. 
De most, amikor a magyar nyelvű adás kezdeteire emlékezünk, 
mégis több szó illeti Feri bácsit és az ő emlékét. 2004-ben köl-
tözött el Urához, hirtelen és számunkra váratlanul. De ki is volt 
ő, aki időt és energiát nem kímélve állt Isten szolgálatában? És 
hogyan került kapcsolatba a rádiómisz-
szióval? Ebbe engednek bepillantást 
a következő gondolatok.

Megtérése után kb. 1,5 évvel egy na-
gyon súlyos betegség lepte meg. Minden 
évben visszatérő izületi gyulladások 
gyötörték a testét. 1949-ben a szívé-
re húzódott ez a betegség, kórházból 
ki és be. Majd hazaadták, mivel telje-
sen reménytelennek látszott, hogy ő 
valaha felgyógyul. A kórházi kiada-
tását követően édesanyja még inten-
zívebben könyörgött és imádkozott 
érte. Az egyik reggelen ezt az ígére-
tet kapta szívében az Úrtól: „A te fi-
ad él”. Erre a hitre támaszkodva a fiú 
valóban elkezdett gyógyulni, mert bí-
zott Istenben, és tudta, hogy Ő életet 
akar neki adni.
Úgy tűnt – emberileg – hogy az élete 
folyását teljesen kettészeli ez a betegség, 
de Isten, aki mindig meglepetéseket 
tartogat gyermekeinek, jóra fordította 
Feri sorsát. Minden álma összetörni 
látszott, és mégis csodás vigasztalást 
adott neki az Úr. Gyermekként csilla-
gász, majd rádiómérnök szeretett vol-
na lenni, de hát az 50-es években pontosan meg 
volt szabva, hogy ki milyen pályára mehetett. Családi származá-
sa miatt nem továbbították a felvételi kérelmét a rádiómérnöki 
karra, s az utolsó pillanatban, mivel szerette a nyelveket, felvé-
teli kérelmét az Idegen Nyelvek Főiskolájára adta be. Itt kide-
rült, hogy tehetsége is van a nyelvekhez. Megtanult oroszul és 
angolul, s munkáját a Hajógyárban kezdte. 10 év után egy terve-
zőintézetben, majd egy külkereskedelmi vállalatnál folytatta pá-
lyáját. Az itt töltött 25 év alatt még a német és a francia nyelvet 
is elsajátította. A 80-as években a Szabadegyházak Teológiájára 
iratkozott be testvérek bíztatására, ahol lelkipásztori kiképzés-
ben részesült, s az igazi hivatása a pásztorolás lett. 
1957-től kezdve a Szabadkeresztény gyülekezetbe tartozott, ahol 
kezdetben az ifjúság körében, majd a gyülekezet előtt szolgált 
– természetesen a szakmája mellett, laikus prédikátorként. 
1992-ben, amikor egyik pillanatról a másikra elvesztette állását 
kevéssel a nyugdíjazása előtt, meghívást kapott Debrecenbe lel-

kipásztori munkára, melyet örömmel vállalt el. Egy napig sem 
volt munka nélkül, pedig akkor hivatalosan a munkanélküliek 
sorába tartozott.
Bizonyságtételében, egy riport alkalmával, azt is megosztotta 
velünk, hogy az összetörtség és a kilátástalanság állapotát egy 
pillanatig sem tapasztalta meg, mert Isten rögtön ki-, és fele-
melte, majd behelyezte egy gyülekezet vérkeringésébe. Az első 
év úgymond dicsőséges vonulása után természetesen jöttek a 

nehézségek, hiszen minden gyüleke-
zetben vannak súrlódások és problé-
mák. Amikor ismét összetörni látszott 
minden, akkor az Úr megint időben 
alányúlt gyermekének, és kiemelte 
nehéz helyzetéből. Megsegítette őt. 
Persze folyamatosan mellette álltak 
olyan testvérek, akik a nehéz időkben 
is támogatták, imádságban hordoz ták 
őt és a szolgálatát.
Az örömök sem kerülték el Gaál Fe-
renc testvérünket. Ilyen áldásforrás 
volt, amikor bibliaiskolát indíthattak 
el a környező falvakból jött egyszerű 
emberek számára, akik aztán a maguk 
kis gyülekezetébe visszamen vén, szol-
gálták az Urat és testvéreiket. A deb-
receni gyülekezethez tartoztak cigány 
gyülekezetek is, akik közül ugyancsak 
megjelentek a 2 éves bibliaiskolai kur-
zuson néhányan. Feri bácsi vallomá-
sa szerint: ezek az emberek voltak a 
legszorgalmasabb tanulók. Így terjedt 
tovább Isten Igéje.
Már gyermekkorában a külmisszió-
ba vágyott, de mivel sok nyelvet be-
szélt, Isten arra mutatott rá, hogy nem 
kell külföldre mennie, itthon is nagy 
a szükség. Külföldi testvéreknek for-

dított, akik gyülekezetek meghívására jöttek Magyarországra. 
„Elhívás nélkül ne induljon el senki a szolgálat útján. Vezetés 
kell, hogy milyen irányba menjen az ember, és nem utolsó sor-
ban küldetéstudat” – nyilatkozta egyszer.
Amikor a rádiós szolgálata elkezdődött, még nem volt sem mon-
te carloi adás, sem MERA, csak egy Mambó magnója a hóna 
alatt és néhány kedves, lelkes barátja, akikkel együtt rögzítet-
tek hangfelvételeket. Ez egyáltalán nem volt látványos szolgá-
lat. Felvették a hanganyagokat, igehirdetéseket, majd zenével 
szerkesztették össze, csakúgy, mint ma, mégis egyszerű körül-
mények között. Ezek a megszerkesztett hanganyagok, kazetták 
majd elindultak a maguk körútján, leginkább vidéken. Nem is 
tudták akkor, hogy éppen ki beszél, egyetlen fontos momentum 
volt, hogy az Evangélium terjedjen.
Élete során megtapasztalta, hogy Isten sohasem állítja be gyer-
mekeit olyan munkába, ami az adottságaik ellenére lenne. Vannak 

Gaál Ferenc a pápai hallgatói találkozón

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött



2011 / 3 26 272011 / 3
ugyan, akik kinéznek szolgálati területeket, hogy ott szívesen 
segítenének, de ez veszélyes lehet. Fontos, hogy Isten vezetése 
világos legyen az egyes ember életében.
Gaál Ferenc testvérünk megannyi szolgálatban vett részt: pré-
dikált, lelki beszélgetéseket tartott, imádkozott, zenei felvéte-
leket készített. Majd amikor megjelentek a videók, akkor elvitte 
magával a készüléket gyülekezetekbe, ahova meghívták, és élő 
alámondással fordította magyarra a szöveget.
A MERA-ban műsorszerkesztő volt. Kitalálta, hogy milyen for-
mába önthetné az örömhírt. Megkereste a megfelelő embereket, 
akik felolvastak neki, majd készre szerkesztette a műsort zenék-
kel, bejátszásokkal. Jótanácsként egyszer megosztotta velünk, 
hogy mindig magunk előtt kell tudni a hallgatót és az Isten ve-
zetését, hogy milyen irányba adjuk tovább az evangéliumot.
Személyes üzenete ez volt: mindig teljes bizalommal adhatjuk 
oda az életünket Isten kezébe, mert Ő tudja a legjobban, hogy 
milyen szempontok szerint vezesse az életünket. Vezérigéje az 
Ézsaiás 43,1-21 volt.

Eltávozása után néhány munkatárs nyilatkozott a vele töltött évek-
ről és emlékekről. Zárásképp álljon itt most néhány ezekből:
„...egy bibliai közösségben találkoztunk közel 50 éve. Egy 
olyan helyen, ahol szerették Isten Igéjét, és szerettek imádkoz-
ni: gyülekezetért, egymás jobb megismeréséért, nehézségeikért, 
prob lémáikért... egyetemisták, érettségiző fiatalok jártak ebbe 
a kö zös ségbe.
Amikor elindult a rövidhullámú monte-carlói adás, ő énekeket 
vett fel, ezzel segítette a munkát. Ez az ifjúsági kör magnósza-
lagra rögzítette a szolgálatokat és a bizonyságtételeket. Az idő el-
sodort egymástól minket... Majd később egy beszélgetés folytán 
a MERA-hoz került a 90-es években. Az irodalmi munkában, 
idegen nyelvű anyagok fordításában és műsorok készítésében 
nagyon tevékenyen részt vett...” (BJ)
„...Felvételek előtt beszélgetett azokkal, akikkel együtt dolgozott. 
Sokszor bölcsen és rálátással ítélte meg a világot. Magunkkal 
visszük azt a békességet, amit jelenléte sugárzott...” (KN)
„...A MERA-ban apám helyett apám volt. Kedves, határozott 
szeretetével szárnyai alá vette a fiatalokat a rádiómissziós szol-
gálatban. Sokat lehetett vele beszélgetni az élet nagy kérdései-

ről. Közvetve tanította azokat, akik mellette voltak, és tan-
ulni akartak. Nem tartotta meg magának a tudást, belevon-
ta a feladatokba a fiatalokat, tanította őket kitartással és tür-
elemmel. Ha találkozott Feri bácsi egy problémával, akkor 
azt először megpróbálta higgadtan végiggondolni úgy, mint 
egy hívő embernek kell. Sokat hordozhatta a bajokat térdein, 
de sohasem kapta fel a vizet, bármilyen problémával szem-
besült. Alapos volt a hit dolgaiban. Soha nem adta fel, hogy 
egyre jobban megismerje az Igét és ezáltal Mesterét. Amit 
elvállat, azt a legjobb és legtökéletesebb módon végezte el, 
legjobb tudása szerint. Alárendelte a tudását és a tapasztala-
tát Mesterének és a szolgálatnak...” (SzZ)
„...Tudott őszintén bátorítani és bíztatni. Ajándéka volt ez, mely-
lyel felélesztette a szunnyadó tüzet abban, aki már szolgált, csak 
épp elfáradt vagy elcsüggedt egy adott pillanatban. Nagyon sze-
retett együtt dolgozni, és fiatalok között lenni. Örömmel végezte 
az Antenna hírlevél szerkesztését, a szíve csücske volt az újság. 
Olyan valaki volt, aki igazán szabaddá lett Krisztusban. Tőle 
nemcsak a technikai dolgokat lehetett megtanulni a MERA-ban, 
hanem a feltétel nélküli elfogadást és szeretetet. Sokat tanult az 
életben. Betegsége ellenére hűséges szolgája volt az Úrnak. A 
hűsége, kitartása, bátorító mosolya és a munkához való viszo-
nya, valamint ragyogó tekintete máig velünk marad és emlék-
szünk rá. Hű szolga volt!...” (EÉ)
„...Humorát megtartva, kedvesen, jókedvűen vett részt a mun-
katársi megbeszéléseken. Az induló hangtechnika apró bonyo-
dalmaiban nála és vele együtt tanultunk. Sok évvel később a 
MERA-s szolgálatra indította az Úr. Széles körű Bibliaismerete 
és keresztény irodalmi ismerete segítette munkájában. Nagyon 
alapos és igényes volt. Igyekezett végére járni a dolgoknak. Sze-
rette, ha a műsorai több részből tevődnek össze. Nagyon gondo-
san kutatott források után. Mindig szem előtt tartotta azt, hogy 
az evangélium, mint mondanivaló, benne legyen az üzenetben. 
Na gyon emberi módon tudott megnyilvánulni.
Évek alatt sok bölcsességet szerzett az Úr útján. Kiegyensúlyozott 
véleménye volt, és igyekezett mindig a békességre. Örülünk, 
hogy ő elnyerte azt a koronát, amit egy szolgáló élet után az Úr 
tartogat az övéinek...”(HJ)

Elek Éva

Köszöntöm a MERA dolgozóit, mindenkit 
kivétel nélkül. 1964-ben a szomszédunk-
ban volt csak rádió, és szólt a szomszé-
dasszony, hogy igehirdetést közvetítenek. 
Örömmel és nagy vággyal a szívünkben 
gyűltünk össze, hogy meghallgassuk a 
monte carlói adást. Mindig alig vártuk 
a szombat délutánt, hogy hallgathassuk. 
Drága üzenet volt, Hevesi Ödön testvér 
ad ta tovább Isten üzenetét. Énekek is 

vol tak, mint például az Amint vagyok 
csak úgy jövök, és a Nem a Te erőd stb. 
Ezeket meg is tanultuk, és a gyüleke-
zetben azóta is énekeljük. Steiner József 
testvérrel személyesen is találkozhattunk 
Szatmárnémetiben nyugdíjba vonulása 
előtt. Ez nagy örömünkre történt, akkor 
többen is eljöttek a találkozóra Szatmárra 
a rádió munkatársai közül. Később a bu-
dafoki lelkipásztor a harangzenekarral is 
eljött egy találkozóra, ami emlékezetes 
maradt számunkra. 
Még visszaemlékszem az 1960-as év végi 
és 1970-es év elejei  Ungár Aladár által 
elmondott prédikációra. Ő nagy lelkese-

déssel prédikált, így szolgálta drága 
Meg váltónkat. Nem önmagát sajnál-
ta –, mert tudtuk, hogy komoly mű-
téten esett át. Hirdette a Messiást. 
Igyekezett hivatását betölteni népe és 
más népek között. 
Warmer Rózsa bizonyságtétele is abban 
az időben hangzott el a rádióban, így 
szolgálta Urunkat. Később mindkettőjük 
könyveit is olvashattam. Isten kegyelme 
volt, hogy ilyen kincsekben részesülhet-
tünk. A MERA által is sokunkhoz eljut 
az Ő szava. Ma is használ odaszánt életű 
embereket. Köszönjük! Tudjuk, hogy a 
jutalom nem marad el. Az Úr közel!

Sokunkhoz 
eljutott az Ő szava
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Ez volt az én utam...
Kovácsné Simon Éva egy különös 
területen dolgozott. Nem írt és nem 
mondott prédikációkat, de még csak a 
neve sem hangzott el soha az adások-
ban- Fedőneve sem volt, mint oly sok 
munkatársunknak. Ő „csak” tette a dol-
gát, hűségesen.

Tulajdonképpen egy zenekarban gitá-
roztam, nagyon érdekes volt. Amikor 
engem megkértek, fiatal voltam, még 
18 éves, és nem is igazán pontosan 
tudtam, hogy mi az a feladat, amire a 
zenekar összeállt, és amire egem is meg-
kértek, hogy játsszak velük együtt. 
A környéken nem én voltam 
a legjobb gitáros és énekes. 
Néha énekelnünk is kellet, 
de az ismerősök hívtak, és 
nagy örömmel elválltam, 
mert igazából szerettem ze-
nélni. Szeretettem azoknak az 
embereknek a közösségét, akikkel egy-
ütt voltam ez alatt az idő alatt, és ezért 
mentem velük.

Hogyan zajlott egy-egy ilyen közös ze-
nélés, éneklés?

Arra emlékszem, hogy mindig hétvégén 
találkoztunk. Egy évben kb. két vagy há-
rom alkalommal, de nagyon rendszerte-
lenül. Előtte egy vagy két nappal tudtuk 
meg, hogy lesz egy ilyen találkozó. Abban 
az időben főiskolás voltam, illetve volt egy 
munkahelyem, de a hétvégéim szabadok vol-
tak, így rendelkezésre tudtam állni. Utolsó 
pillanatban tudtuk meg, hogy hol lesz a 
találkozó. A testvérek közül egy vagy két 
embernek volt autója, összeszedte a tár-
saságot, és lementünk egy meghatározott 
helyre, ahol egy másik testvér nagyon szív-
élyesen vendégül látott minket. Este ké-
sőn megérkeztünk, egy kicsit aludtunk, 
aztán kora reggeltől késő estig vagy éjje-
lig csináltuk a felvételeket. És aztán attól 
függően, hogy egy vagy két napunk volt, 
vagy haza jöttünk, vagy másnap folytat-
tuk. Általában hétfő hajnali három óra-
kor jöttünk haza.

Azt tudtátok, hogy kiknek készülnek 
a felvételek, vagy ilyen néma hallga-
tás vette körül? 

Elhangzott, hogy hova készülnek a felvé-
telek, de tulajdonképpen ez nem volt té-
ma közöttünk. Nem nagyon beszéltünk 
erről. Nem tudtam pontosan, hogy mi lesz 
a sorsa a felvételeknek, hogy ki hova viszi, 
mit csinál vele. Tudtam, hogy az evangé-
liumi rádió adásába kerülnek a felvételek, 
de erről nem beszéltünk sokat.

Hogyan tanultátok az énekeket, hogy-
ha ilyen meglehetősen alkalmi együttes-
r ől volt szó?

Általában ott kaptuk kézbe 
a szöveget, kottát a helyszí-

nen, és akkor elkezdtük gyako-
rolni. Addig gyakoroltunk, amíg 

nem volt olyan, hogy fel lehetett 
volna venni. Egyszerre kellett fel-

venni általában a hangszert és az éne-
ket, tehát egy terembe be voltak állítva 
a hangszerek, a mikrofonok, és egyszer-
re, egy időben történt akkor még ezek-
nek a felvétele. Amikor valaki valamit 
elrontott, akkor kezdtük előről.

Hogy emlékszel, nem volt benned 
olyan érzés, hogy vajon megéri-e ezt 
csinálni munkahely, iskola mellett, egy 
egész hétvégén? Fárasztó lehetett haj-
naltól éjfélig...

Nem. Utólag csodálkozom rajta, hogy so-
ha nem volt ilyen érzésem, megéri-e csi-
nálni. Sőt, engem ez nagyon feltöltött. 
Tulajdonképpen egy ilyen hétvége nagyon 
bátorító volt. Nem is igazán tudtam pon-
tosan, hogy ez milyen fajta szolgálat, vagy 
tényleg mi lesz ennek a sorsa, de valahogy 
a testvéreknek a közössége, az a légkör en-
gem is nagyon feltöltött. Minden alkalom-
mal együtt imádkoztunk, és ez számomra 
nagyon bátorító volt. Nem éreztem ezt 
soha tehernek.

Hányan voltatok kb. ebben a szolgá-
latban?

Nem is tudom pontosan. Változott a lét-
szám, de általában 6-7-en voltunk, néha 
8-9-en is.

Volt-e olyan ének, ami neked személy 
szerint is sokat jelentett? 

Mindig volt olyan ének, majdnem minden 
felvételnél, amit szerettem kimondottan, és 

Erő
Tanúim lesztek.
Ehhez erő kell!
Felruház Lelkem
Fentről – erővel!

Siklós József

Van egy jó hely

Van egy jó hely, oda megyek. 
Lerakom ott a terheket.
Ott fönn a hegyen van az a hely, 
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt.
Ha fáradt vagy, odajöhetsz. 

Emberekért ömlött a vér, 
kegyelmet kap az, aki kér. 
Ott fönn a hegyen van az a hely, 
ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt. 
Ha bűnös vagy, bátran jöhetsz. 

Keresni jött, mi elveszett, 
megtört szívű embereket. 
Ott fönn a hegyen van az a hely,
 ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt. 
Ha elhagytad, visszajöhetsz. 

Csodálatos ez a titok, 
Szellemével megragadott.
Ott fönn a hegyen van az a hely,
 ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt. 
Várnak ott rád, mindig jöhetsz. 

Azóta tart a kapcsolat, 
Ő vigyáz rá, el nem szakad. 
Ott fönn a hegyen van az a hely,
 ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt.
 Isten szívén megpihenhetsz.

Soproni János éneke

18 éves, és nem is igazán pontosan 
tudtam, hogy mi az a feladat, amire a 
zenekar összeállt, és amire egem is meg-
kértek, hogy játsszak velük együtt. 
A környéken nem én voltam 

mert igazából szerettem ze-

r ől 

nen, és akkor elkezdtük gyako-
rolni. Addig gyakoroltunk, amíg 

nem volt olyan, hogy fel lehetett 
volna venni. Egyszerre kellett fel-

venni általában a hangszert és az éne-
ket, tehát egy terembe be voltak állítva 
a hangszerek, a mikrofonok, és egyszer-
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azután is sokat énekeltem. Volt egy idő-
szak, hogy Túrmezei Erzsébet verseket 
valaki megzenésített. Azokat külö nösen 
szerettem, a mai napig is elő-elő veszem. 
Nem is énekeljük ezeket az énekeket 
máshol.

Kb. hány évig csináltad ezt a munkát?

Öt vagy hat évig, 18 éves koromtól. Majd 
24 évesen férjhez mentem, elköltöztem, 
és azután már nem hívtak. Volt más va-
laki, aki a helyembe lépett.

Azóta eltelt jó pár év, de a szolgálat-
hoz való elkötelezettséged sokat nem 
változott. Hiszen most is missziónál 
dolgozol vagy szolgálsz. Hogy gon-
dolod, azok a kezdeti évek segítettek 
abban, hogy később is nyitott légy a 
szolgálat iránt?

Azt gondolom, mindenféleképpen. Meg-
é reztem annak a jó ízét, hogyha valamit 
Istennek teszünk – még akkor is ha ez 
fáradsággal jár, vagy tényleg nem kapok 
érte semmi ellenszolgáltatást – Isten azt 
megáldja mindenféle szempontból. Semmi 
veszteség nem éri az embert semmilyen 
szempontból, és csak nyerünk általa.

Emlékszel-e valami olyan különösen 
érdekes esetre a felvételek kapcsán, ami 
egy életre emlékezetes maradt?

Talán az utazásokról van egy-két benyo-
másom. Így utólag volt néhány izgalmas 
éjszakai utazásunk. Többször  rendőri el-
lenőr zésbe botlottunk, megállítottak, és 
azután mindig szerencsésen hazaértünk. 

Utólag gondolom, hogy ez Isten különös 
kegyelme volt. Mert vittünk mindenféle 
felszerelést, rádiós cuccokat. Azokat ak-
koriban nem volt szabad úgy szállítani, 
de nem igazán kérdeztek, faggattak, ha-
nem tovább engedtek bennünket.

Említetted, hogy dolgoztál, iskolába 
jártál. Bármilyen szinten is sejtett erről 
bárki a környezetedben valamit, hogy 
mit csinálsz időnként, vagy pedig ez 
egy teljesen titkos valami volt?

Azt gondolom, hogy nem tudták, nem 
is sejtették. Biztosan nem beszéltem er-
ről. Abban az időben nem tudom, hogy 
hogyan csinálták a szüleink, de valahogy 
megtanultuk, hogy a hitünkről lehet be-
szélni, hogy ki nekünk Isten, de a gyüle-
kezeti életről – arról, hogy hogyan kapjuk 
az evangéliumi könyveket vagy, hogy ze-
nekari felvételeket csinálok hétvégenként 
– soha nem beszéltem senkinek.

Mit tanácsolnál egy fiatalnak, aki ta-
lán most azt gondolja: „jó-jó, hát szép 
volt, jó volt, de mit csináljak én? Kicsi 
az erőm, nem is vagyok olyan jó, sok 
az elfoglaltságom is. Érdemes-e szol-
gálatot vállalni az Úr ügyében?”

Igen, mindenféleképpen. Személyesen meg-
tapasztaltam, hogy az Isten megáldja, bá-
torít minket, megerősít, és nagyon so kat 
kapunk ezáltal. Az ember néha elfárad. Volt 
olyan pillanat, amikor feltetem magamnak 
a kérdést: „kellett ez nekem?” Azután újra 
és újra rájöttem, hogy nekem ez az utam. 
Isten ezt az utat adta nekem, ezért hálás 

„Mi pedig hálával tartozunk az 
Istennek mindenkor testvéreim, 
akiket szeret az Úr, mert kiválasz-
tott titeket az Isten kezdettől fogva 
az üdvösségre, a Lélek megszenet-
elő munkája és az igazságba vetett 
hit által. Erre hívott el titeket a mi 
evangéliumunk által, hogy így része-
süljetek a mi Urunk Jézus Krisztus 
dicsőségében. Ezért tehát, testvére-
im, álljatok szilárdan, és ragaszkod-
jatok azokhoz a hagyományokhoz, 
amelyeket akár beszédünkből, akár 
levelünkből tanultatok. Maga pedig a 
mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, 
a mi Atyánk, aki szeretett minket, 
és kegyel méből örök vigasztalással 
ajándékozott meg. Vigasztalja meg 
a ti szíveteket, és erősítsen meg tite-
ket minden jó cselekedetben és be-
szédben.” (II.Thessz 2,13-17)

Fogadjátok őszinte köszönetünket le-
veletekért, amit küldtetek. A fenti Ige 
vigasztalja meg szíveteket azzal a tu-
dattal, hogy tudjátok meg, igaz, amit 
az Igében olvashattok. Olvassátok 
el, ha rátok nehezedik küldetésetek 
súlya. Úgy érzem, hogy az adás után 
nem egyedül vagyok, térdre borulva 
adok hálát értetek. Nagyon sajnálom, 
hogy leveleim nem olyan minőségű-
ek, hogy bele tudjak szólni a műso-
rokba. Annyira reszket a kezem, hogy 
sokszor le kell tennem a tollat, hogy 
tovább tudjak írni. De tudom, ha 
mennyei Atyánk szükségesnek látja, 
hogy segítsen, biztosan megteszi. Az 

Térdre borulva 
adok hálát

„Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki 
gondja van reátok.”  I. Péter 5,7

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisz-
tusban!
Köszöntelek benneteket a fenti Igével, 
és sajnos, mint mindenkor, mikor leve-
let írok a MERÁ-nak elnézést kell kér-
nem a hosszú hallgatásért. Ha nem is 
írok mindjárt, azért imáimban ott vagy-
tok velem. A hallgatásomnak sajnos egy 
szomorú oka van: a drága férjem súlyos 
betegsége és halála. Őt nagyon szerette 
az Úr, mert magához hívta. Azért az na-
gyon jó, hogy az Úr már régen megker-
esett és megszólított engem, mert most 
igen nyomorultul érezném magam. De 

hogy mellettem van Igéje által, na-
ponként vezet, ez nagyon jó. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani elsősor-
ban Istennek, hogy adta sokunknak 
a MERA rádiót – mint a levelekből is 
kiderül. Így nekem is sok vigaszt, tan-
ítást, elgondolkodást, valamint hálát 
nyújtanak az adásaikkal. A gyülekeze-
tem után Önök azok, akik segítenek 
hitem fejlődésében, és igemagyarázata-
ikkal a Szentírás jobb megismerésében. 
Ezúton szeretnék ezért is köszönetet 
mondani, és köszönöm a műsorismer-
tetéseket, az Antenna újságot, amit ha 
kiolvastam akkor továbbadom. 
Sok szeretettel köszöntök minden mun-
katársat. Maradok hűséges hallgatójuk 
és ima hordozójuk:

Sólyom Gáborné, Monor

Mellettem van 
Igéje által

Az szóljon
Az szóljon, akit megmosott a Vér,
az vallja: JÉZUST így követni jó !
Bizonyságtétel nélkül mit sem ér
a misszió.

Füle Lajos

Névtelenül a vasfüggöny mögöttNévtelenül a vasfüggöny mögött



2011 / 3 30 312011 / 3

Listeners’ opinions
Dear brothers and sisters! I make a deep 
bow to God every day and I pray for all 
the workers of MERA to broadcast const-
ructive programs, which are very impor-
tant in the last days and I also pray that 
we could listen to the signs of the return 
of the Lord Jesus.

Berta Zoltán, Slovakia

We owe the Lord and you dear workers 
of the MERA great thanks for all the spi-
ritual blessings and the manna that gives 
us vitality and consolation. When we lose 
heart, it encourages, strengthens or dis-
ciplines us. I admire how devotedly and 
keenly you work in the vineyard of the 
Lord. There are lots of people in our vil-
lage who listen to your programs. The 
programs are great blessings especially 
for those who cannot go to church be-
cause of illness, however they are hungry 
for the word of God.

Ráti Józsefné, Ukraine, 
Nagydobrony

Thank you for the blessings that I gain 
from the radio programs. I have been a 
listener for more than ten years...

Varga 
Gyuláné, 

Dudar 

Maybe you cannot measure how much 
blessing comes both from your written 
and radio work. I think I dare say in 
the name of my fellow listeners that it 
is a great blessing.

Rimán Béla, Nagybodrog

It was in the 1960s, when my mother on-
ce received me with these words: come 
dear, and look at the treasure I found in 
the radio. She discovered the programs of 
Monte Carlo late in the evening that we 
hadn’t known about before. From that ti-
me we were looking forward to the prog-
rams at night and it became our heavenly 
food. I am 80 years old and I listen to all 
the programs. God’s word is spoken to 
the sick and lonely people who can’t go 
to church any more. But God’s grace can 
reach them through the radio.

Rigó Erzsébet, Romania

It was a long time ago that I last wrote to 
you and it was a long time ago that I exp-
ressed my thanks for all the good things 
I receive from the brothers and sisters 
through the radio. I am thankful for the 
church services that are broadcast every 
day. Whenever I can I listen to them. I 
praise God for He always gives me spi-
ritual food.  

Gáspár Jánosné, Várpalota

We listen to the programs of MERA re-
gularly, three times a day. Thanks to God 
because we can get power and blessing 
only from Him.
Birizdó Gyula, Romania, Berghia

I would like to say thank you for your prog-
rams. I am an 80 year-old sick widower and 
I cannot go to church any more so your 
evening program means the only service 
that I can attend. I think of the makers of 
the programs in my prayers with gratitude 
as they contribute to ease the difficulties 
of the weekdays by this ministry.

Özv. Balog Józsefné, Fót

I send you these lines with great love 
though I am already physically tired and 
weary. My soul is fed by studying the 
holy word in the evenings. Dear broth-

ers, I am with you in spirit as our faith 
connects us...

Apkó Istvánné, Vonyarc

We listen to the radio programs three ti-
mes a day. We pray for you and for your 
work day by day that God may give you 
strength to go on with your holy work. 
This morning the woman next door lis-
tened to the preaching of Tibor and we 
were so glad about that, though she went 
away indifferently. Still what we can do 
is praying for our neighbours and acqu-
aintances...

Radványi József, Sajóecseg

Our elderly parents are still faithful listeners 
of your programs and they consider every 
fellow worker their brothers and dear fri-
ends. This year my husband and I listen to 
the evening programs and we have already 
experienced many blessings by them. I love 
the program called ‘spiritual post’ because 
the testimonies deepen my faith.

Pozsgai József and his wife, 
Kiskőrös

I send you my brotherly greetings with 
gladness. I praise God for He has helped 
me so far. It is from God’s grace that He 
has fed me and strengthened me for 50 
years through the services of MERA.

Tóth Béláné, Bátyú

I rejoice at listening to the programs on 
middle wave on my sick-bed and in my si-
lent loneliness. I feel the responsibility of 
folding my hands and pray with a steadfast 
heart for your fruitful radio service.

Szabó Árpád, Romania, Crasna 

You talked about a beautiful Biblical gos-
pel. I don’t say that we never miss any 
of the programs, but actually our faith is 
based on the radio programs. Therefore, 
may the Lord Jesus bless you all and please 
pray for us too.

Fogarasi László, Romania

I am so thankful for I have the opportu-
nity to listen to the programs, although 
only in the evenings. I am fond of Bible 
studying programs. It is constructive and 
gives answers to personal matters. 

Gyarmathy Józsefné, Debrecen

Just as every day, I listened to the ‘Good 
news’ today as well, broadcast in Hungarian 
language. I was deeply touched in my heart 
by the story of the two unknown young 
man, perhaps because I was a young man 

Listeners’ opinionsListeners’ opinions

Köszönetnyílvánítás
A MERA minden munkatársa nevé-
ben köszönjük mindazoknak, akik a 
jubileumi istentisztelet szervezésében, 
lebonyolításában, az  
előkészítésében, kiadásában és cél ba 
juttatásában fáradoztak, illetve tá-
mogattak bennünket.

Az ünnepi rendezvények kiemelt tá-
mogatói voltak:

Kreatív Fókusz Kft. – Sztasák Árpád 
(Tel.: 06-70-312-6633)

Az Antennában megjelenő képek 
egy részét a TWR archívuma bo-
csátotta ren delkezésünkre

TWR-United Kingdom

Keresztyén médiaku-
tatás és webfejlesztés – 
Csóka Péter Endre
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Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  

 
 

 

 

 
 

 

V Léleképítő Ifjúsági műsor (Hetes kód)

H
Jóhír a távolból
Szavak szárnyán

A Biblia üzenete Adás végén

K
Növekedjetek az ismeretben! 

Bibliai fejtörő
A Biblia üzenete Áhítat

SZE Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti történetek

CS Kincseink A Biblia üzenete Lét és tudat

P
Cigányműsor / Igetanulmány

A Biblia üzenete 50 év innen-onnan
Lelkiposta

SZO
Gyermekműsor
Nőktől nőknek

Mátrainé F. Irma jegyzetei
Lelkiposta Riportbeszélgetés

 

 
 
 
 

 

 

Néhány napja beszélgettem valakivel, s az a beszélgetés mély 
nyomokat hagyott bennem. Egy súlyos betegségben élő em-
ber mondta: „A kórházi ágyon tudtam meg, mit jelent az Úr 
Jézusnak az a mondata: „Békességet hagyok nektek: az én békes-
ségemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn 14,27)
Beszélgetőtársamnak nem a lába tört, de még csak nem is 
vakbéllel műtötték. Súlyos, intenzíven elhatalmasodó, vér-
ző agydaganat volt a diagnózis, amely féloldali bénulással és 
napokig tartó eszméletvesztéssel járt. A műtét utáni ébredés-
ről esett szó, s arról, mit is jelentett az első Ige, aminek még 
a helyére is emlékezett. Milyen emberi értelmet meghaladó 
békesség áradt el a szívében, túlmutatva infúzión és fel-fel-
törő kérdéseken, valami más légkört teremtve sebészeten és 
onkológián.
Azóta is visszacsengenek a szívemben ezek a mondatok. „Az 
én békességemet adom. Nem úgy, ahogy a világ...” Bizonyára olvasó-
ink között is vannak szép számmal, akik rendkívüli helyze-
tekben egyszer csak átélték: Itt van az Úr. Békességem van, 
pedig lehetnék rémült, kiborult, lázadhatnék és menekülhet-
nék – mindenki más ezt is várná tőlem – s ehelyett valami ál-
dott megtapasztalás tölti be a  lelkemet: nem hagyja el az Úr, 
az övéit! Békességet ad – de másként, mint a világ.
Kérjük, ha ezek a gondolatok visszhangra találtak a szívük-
ben, s felidéztek emlékeket, írják meg nekünk. 

A pályázat mottója:

 „Az én békességemet adom...” 

Beküldési határidő: 2011. augusztus 31. 

Az első 10 beküldő jutalomban részesül. A borítékon belül, 

kérjük, tüntessék fel: pályázat.

Új Pályázat



M onte Carlo 
50 éves

43° 44� 23.2� N, 7° 25� 37.9� E - Monte Carlo, what 
a name! A name which creates different ima-
ges in the mind of people. It’s the place to be 
to meet the famous, the rich and the influen-
tial and of course the rally Monte Carlo. It’s 

the place to study the la-
test yachts, the most beau-
tiful homes and it is one of 
the most attractive places 
along the Mediterranean. 
It’s the place where Casinos 
dominate and people gamb-
le for big money. There is 
no comparison to Monte 
Carlo.
‘Monte Carlo’ is one of 
the stations listed on 
‘Grandmothers’ radio, 
1467kHz. At the end of 
the dial because it was at 
end of the Medium wa-
veband. With the help of 
a ‘green eye’ it was easy to 
tune in for best recepti-
on. Radio Monte Carlo 
had a powerful signal all 

over Europe. 
For believers behind the iron curtain the 
ring of Monte Carlo is a different one. For 
them there was also no comparison to Monte 
Carlo. For them it was the transmitting sta-
tion to which they tuned in on a daily basis 
to listen to the Gospel and to feel connec-
ted to other believers. Oct. 16th, 1960 was 
the day the first broadcasts started.
Reading in “Towers to Eternity” (Dr. Paul E. 
Freed) TWR’s involvement in Monte Carlo 
is the story and evidence of a great God per-
forming miracles through people considering 
the financing, the protection of the facility 
and the operation. The reactions to the bro-
adcasts continue to be the story of God spea-
king into lives of people, inviting them into 
a personal relationship with him and in do-
ing so changing them.
As the story of TWR continues to unfold 
it continuous to be the story of a God “who 
is the same, yesterday and today and fore-
ver” (Heb. 13.8). It is the same God and his 
church TWR and its staff is committed to ser-
ve as we enter into new ‘Monte Carlos’ in the 
form of exploiting the Internet and Mobile 
Services to reach primarily out to those, mis-
sionaries cannot reach.

 Felix Widmer

43° 44� 23.2� É, 7° 25� 37.9� K - Monte Carlo, mi-
csoda név! Egy név, melyről különféle képek jutnak 
eszünkbe. Ez az a hely, ahol hírességekkel, gaz-
dag és befolyásos emberekkel lehet találkozni, 
és természetesen a rally-zó Monte Carloval. Itt 
lehet megcsodálni a legújabb 
jachtokat, a legcsodálatosabb 
házakat, és ez a Földközi-ten-
ger egyik legvonzóbb he-
lye. Ezt a helyet kaszinók 
uralják és az emberek nagy 
pénzben játszanak. Nincs még 
egy hely, ami ehhez fog-
ható lenne. 
’Monte Carlo’ egy állomás, 
mely be volt jelölve a nagy-
mama rádiójának skáláján, 1467 
kHz, a számlap végén, mivel 
ez a középhullám végén volt. 
Egy zöld gomb segítségével 
könnyen be lehetet állítani 
a legjobb vételt. A Monte 
Carlo rádiónak erős jeladása 
volt egész Európában. 
A vasfüggöny mögött élő hívők szá-
mára a Monte Carlo hangja 
más volt, mint a többi. Ők sem találtak a Monte 
Carlohoz foghatót. Ezt az adóállomást állították be 
napi rendszerességgel azért, hogy hallgathas-
sák az evangéliumot, és hogy kapcsolatban érez-
zék magukat más hívőkkel. 1960. okt. 16-án adták 
le az első adást.
A „Tornyok az örökkévalóság felé” (Dr. Paul E. Freed) 
című műben olvastam, hogy a TWR Monte 
Carloban végzett munkája a Hatalmas Istent 
mutatja be, és tanúskodik az embereken keresz-
tül véghezvitt csodáiról, beleértve a finanszírozást 
és a létesítmény, illetve a működtetés védelmét. Az 
adásokra adott reakciók továbbra is alátámasztják, 
hogy Isten beleszól az emberek életébe, szemé-
lyes kapcsolatot akar kialakítani velük és ezáltal 
megváltoztatja őket.
Ahogy a TWR története egyre inkább kibontako-
zik, úgy folytatódik annak az Istennek a történe-
te, aki „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 
13,8). Isten ugyanaz, és a TWR munkatársa-
ival együtt elkötelezettje a szolgálatnak, miköz-
ben új ’Monte Carlo’-kba jutunk el az internet 
és mobil szolgáltatók segítségével. Ezzel elsődleges 
célunk elérni azokat, akiket a misszionáriusok 
nem tudnak elérni.  Felix Widmer

M onte Carlo is 
50 years old


