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Szenczy Sándor 1965-ben született Sajószent-
péteren. A társadalom peremét súroló fiatalkori 
élményei, tapasztalatai után meghallotta Isten 
hívását, megtért, majd a lelkipásztori szolgálatot 
vállalva, elkötelezte magát a szolgálatára. Első 
szociális tapasztalatait a kápolnásnyéki szociális 
otthonban szerezte. 1996-ban, 25 évvel ezelőtt 
hozta létre a Baptista Szeretetszolgálatot. Az 
alapítvány ma hazánk egyik vezető humanitárius 
szervezete, amely a világ többtucat országában is 
jelen van. A Szeretetszolgálat a jól ismert szerte-
ágazó tevékenységei mellett – többek között 
élelmiszer- és adományosztás, magyar és külföldi 
krízisakciók, árvaházak létrehozása, Cipősdoboz 
akció –, a baptista szociális intézményhálózat 
kialakításában is meghatározó szerepet vállalt. A 
Szeretetszolgálat jelenleg számos szociális intéz-
mény fenntartója. Ezek az intézmények a szociális 
szolgáltatások majd minden területét és célcso-
portját lefedik, és naponta kb. 15 ezer rászoruló 
emberről gondoskodnak.  
Sándor szolgálatát már egészen korán és folyama-
tosan számos díjjal elismerték helyi és országos 
szinten egyaránt. Az elmúlt évtizedekben a 
szervezet élén hallatlan elkötelezettséggel, kitar-
tással, többször saját életét kockáztatva fáradozott 
a rászorulók érdekében, koordinálta a szociális, 
jószolgálati, segélyezési és oktatási tevékenysé-
geket, egy tettre kész, elkötelezett csapat hathatós 
segítségével. Munkájához az erőt mindig is az 
isteni gondviselésbe vetett hitéből merítette. 
Évekkel ezelőtt, addigi szolgálatára visszatekintve 
így fogal-mazta meg ezt: „A lehetetlen válik 
lehetségessé, ha hiszek. Tíz év alatt hét háborúban 
jártam, harminc menekülttáborért voltam felelős, 
százezer ember-nek segítettünk. Az ötezer forint, 
amit 1996-ban megáldottunk, egymilliárd forinttá 
változott, és hatmilliárdnyi áruvá. Elhittem, hogy 
meg lehet tenni.” Örömében-bánatában családja – 
felesége Katalin és öt gyermeke - mindig mellette 
áll. Szívből gratulálunk, Isten áldását és óvó 
szeretetét kívánjuk további életére is! 

Szociális díjazo

Balogh Lajos-díj

Szency Sándor

Balogh Lajos plakett

Balo

Bódis Sámuel

Hajdu Julianna
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Paróczi Zsolt 1970-ben született. Pécsett nőtt fel. 
Fiatalemberként, bár szép sikereket ért el a ver-
senysportban, Isten hívására inkább a lelkipásztori 
hivatást választotta. Kezdettől nagyfokú szociális 
érzékenység jellemzi, nyitott szívvel és tettre- 
készséggel fordul az elesettek, peremre került hát-
rányos helyzetűek felé. A Menedék Alapítvány - a 
preventív szolgálat erősítése céljából - 1986-ban a 
Somogy megyei Bodrog községben megvásárolta és 
felújította a romos Nádasdy kastélyt, ahová neve-
lőcsaládok költöztek be: a szülők, a sajátjaik mellé, 
állami gondoskodásból fogadtak magukhoz gyere-
keket. A megnövekedett gyermekszám miatt létre-
hozták az ország első keresztyén óvodáját, álta-
lános iskolát és zeneiskolát alapítottak, melyek ma 
a Bodrogi Oktatási Központban működnek. A több 
száz milliós épületegyüttes jelentősebb állami tá-
mogatás nélkül, hitből és sokak adományából épült 
fel. Ennek a szolgálatnak az egyik motorja hosszú 
éveken át Paróczi Zsolt lelkipásztor volt. Ő volt az 
iskola lelkésze, igazgatója, pedagógus, aki fele-
ségével együtt, nevelőszülőkként több gyermek 
időszakos vagy tartós nevelését vállalták. A több 
mint 20 éves bodrogi szolgálat után Isten új utakat 
mutatott neki, aki fáradhatatlan aktivitással kö-
vette Mesterét. 2014-től a szigetszentmiklósi bap-
tista gyülekezet lelkipásztora. Egész baptista kö-
zösségünk érdekében odaszánt és alázatos szívvel 
munkálkodik az egyház oktatási szaktitkáraként és 
a Baptista Oktatási Központ vezetőjeként. A szoci-
ális szolgálattól sem marad távol: néhány évvel 
ezelőtt részt vett a Baptista Házban Dolgozom 
elnevezésű szociális képzési projekt tartalmi kiala-
kításában és, többedmagával együtt, trénerként te-
szi emlékezetessé az alkalmakat a baptista 
fenntartású szociális intézményekben dolgozók 
számára. „Krisztussal együtt keresztre vagyok fe-
szítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él 
bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben 
élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 
2,20) Ez az ige kísérje szolgálatában egy életen át!

ottak 2021-ben

Beharka Pál-díj

Paróczi Zsolt

gh Lajos plakett

Gőgh Éva

Balogh Lajos plakett



san elvégezte a szociális go
többi gon-dozóhoz hasonl
bese-gített a szociális ét
rövid idő alatt hivatásává
keresztül fáradozott, ker
melyhez olyan kitartás szü
mindannyiunk számára. 
2011-ben a Filadelfia 
alapszolgáltatások működ
zattól, így a házi segítségn
egészen nyugdíjba von
hűséges munkatársa let
toleráns, segítőkész volt a
és a munkatársaihoz is. 
hozzá: mindig, minden 
számítani. Hivatásszeretet
jobban, hogy gyakran mu
Nem tudott nem segíteni,
élő személy segítségre szo
rajta kívül. Ezt másként ne
úgy, ahogy Ő is tett
Nyugdíjasként kívánunk p
örömet családja - gyermeke
 
Hajdu Julianna szociális 
Hajdúdorogon kezdődött 
gyermekvédelem területén
riai betegek közösségi go
gató szolgálatot, szenvedé
sát, házi segítségnyújtó s
1-én nyitotta meg kapuit 
Intézmény. Pszichiátriai 
nappali ellátását végzi, tá
gáltatást valamint család- 
latot vezet számos Bács-K
Csongrád-Csanád megyei 
ményhálózat kiépítésében
jó színvonalon való működ
intézményvezetőnek nagy 
repe van. Tapasztalatára, 
munkavégzésére alapozva 
pos szakmai munkát, hozz
tára építve és kompetens s
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Bódis Sámuel Nagyváradon született, baptista csa-
ládban. Szülei Istennek ajánlották őt, aki megtérése 
után nem volt engedetlen Isten hívása iránt, és a 
lelkipásztori hivatást választotta. Szirmai, majd 
diósgyőri lelkipásztorként szolgálva kezdetektől 
fontosnak tartotta a rászorulók, hátrányos hely-
zetűek felkarolását. Eleinte a Baptista Szeretetszol-
gálat munkájába bekapcsolódva segítette a szegé-
nyeket, később a szenvedélybetegeket a Miskolci 
Szenvedélybetegek Női Lakóotthona vezetőjeként 8 
évig. A Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet a 2010-es 
évek elején az önkormányzattól átvette a város 
egyik leghátrányosabb helyzetű iskolájának, majd 
egy óvodának a fenntartását. A Nyitott Ajtó Bap-
tista Iskola célja, hogy hároméves kortól a munkába 
állásig egyengesse a nehéz sorsú, mélyszegény-
ségben élő gyermekek pályáját. E mellé a munka 
mellé két szociális alapszolgáltatás társul. Sámuel a 
gyülekezet lelkipásztoraként, ennek a folyamatnak 
aktív résztvevője, az intézményeknek pedig a veze-
tője lett. Az évek folyamán a szociális segítsé-
gnyújtás Miskolc környéki fő baptista bázisa az 
Arany Híd Házi Segítségnyújtó Szolgálat és az 
Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat. Házi 
segítségnyújtásban naponta közel 800 főt látnak el, 
a szociális étkeztetésben pedig naponta 2200 adag 
ebédet osztanak ki a miskolci térségben. Sámuel 
hitvallása szerint a társadalmi szolgálat missziós 
lehetőség, amelyet a mai baptistáknak feltétlenül 
meg kell ragadniuk. Munkája naponta példázza ezt 
a hitvallást, amelyben a Jelenések könyvének egyik 
igéje vezérli: „Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott 
ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert 
bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én 
igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” (Jel 
3,8) Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkájára! 
 
Gőgh Éva 1963-ban született több generációs 
kiskőrösi család második gyermekeként.1988-tól 
kezdett dolgozni a kiskőrösi önkormányzat szo-
ciális intézményében, házi segítségnyújtóként. Ez 
az új terület nagy változást hozott az életében. 
Nagyon megszerette a segítő munkát, így hamaro-



ondozó-ápolói képzést. A 
óan, ezekben az években 
tkeztetésbe is. Munkája 
á vált számára: 32 éven 
rékpárral, télen-nyáron, 

ükséges, ami példaér-tékű 

Intézmény átvette az 
dtetését az önkormány-
nyújtást is. Éva ekkor-tól 
nulásáig intézményünk 
t. Kiemelten türelmes, 
z általa gondozottak-hoz 

Bármikor fordul-hattak 
helyzetben lehe-tett rá 
tét mi sem bizonyította 
unkaidőn túl is segített. 
 mikor egy idős, egyedül 

orult, és nem volt senkije 
em lehetett csinálni, csak 
e, sok-sok szeretettel. 
pihentető éveket és sok 
e és unokája – körében! 

pályafutása szülőföldjén, 
az ezredforduló táján, a 

n. Később volt pszichiát-
ondozója, vezetett támo-
élybetegek nappali ellátá-
zolgálatot. 2015. február 
a Sorsok Háza Szociális 

és szenvedélybetegek 
ámogatott lakhatás szol-

és gyermekjóléti szolgá-
Kiskun megyei és néhány 

településen. Az intéz-
, stabil és megbízhatóan 

dtetésében Hajdu Julianna 
és megkerülhetetlen sze- 

elhivatottságára, precíz 
koordinálja a mindenna-

záértő munkatársi csapa-
zakemberekkel együtt- 
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működve hozza meg az intézmény jövőjével kapcso-
latos stratégiai döntéseket. Folyamatosan képzi 
magát, formálisan és informálisan is, és nagy hang-
súlyt fektet a szolgáltatásban dolgozók szakmai 
továbbképzésére, fejlesztésére is. A társintézmé-
nyekkel, a helyi önkormányzatokkal jó kapcsolato-
kat ápol, megalapozott szakmaisággal képviseli a 
szervezetét, amely abszolút elsőbbséget élvez az
életében. Bár évtizedek óta a pályán van, még sincs 
kiégve, számos terve van. Az egyik legfrissebb egy 
női szenvedélybeteg rehabilitációs intézmény meg-
nyitása. Munkabírása páratlan, embersége, odafi-
gyelése az ellátottakra példamutató. Szívből gratu-
lálunk és további sikereket kívánunk! 
 
Tóthné Frank Anikó a Menedék Alapítványnál 
2012-től, majd jogfolytonossággal a Baptista Mene-
dék Szolgálatnál 2018-tól végzi szociális – missziós 
szolgálatát. Kezdetben a Menedékváros Hajléktala-
nok Átmeneti Szállásának szociális munkatársként, 
néhány évvel később intézményvezetőjeként. 2019-
től kezdődően a helyi Családok Átmeneti Otthoná-
nak vezetői feladatait is ellátja. Ez alatt a rövid idő 
alatt is munkatársi egységet és jó közösséget épít-
ett, szeretettel és befogadással rendezte az előfor-
duló viszályokat. Mindig megbecsüléssel beszél az 
ellátottakkal, ezzel együtt fegyelmező, rendteremtő 
lélekkel van jelen. Vezetése alatt új lendületet vett 
a közfoglalkoztatási program: az intézményben 
mintakert és gyümölcsöskert létesült. A városi szer-
vezetekkel, intézményekkel sok kapcsolat kiépítését 
munkálta, életben tartásukra hangsúlyt helyez. 
Munkabírása hatalmas, a rá bízott szolgálatot, ellá-
tottakat legjobb tudása szerint támogatja. Integ-
ratív személyiség, vezetői felelősségén túl lelki tá-
maszként, fogódzóként áll mellettük, próbál segít-
séget nyújtani a privát problémák rendezésében. 
Körülményeire hittel és reménységgel tud tekin-
teni, lelki életre bátorítja a rá bízottakat. Lelki 
feltöltekezésének bázisa a kiskunmajsai katolikus 
közösség, aminek megbecsült tagjaként kiemelt 
egyházi szolgálatot is végez. Szívből gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk munkájához! 
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Mészáros Lászlóné Margit a Bajai Baptista 
Gyülekezet tagja, aki öt éve dolgozik a városban 
működő Sorsok Háza Szociális Intézményben, mint 
szociális segítő. Munkavégzésére nem csupán a 
magas szakmai színvonal a jellemző, de a lelki felké-
szültség is. Ez utóbbit a Baptista Teológiai Akadé-
mián szerzett tudása is segíti.  
Odaszántságát és áldozatkészségét mutatja az a 
figyelmesség, amivel a gondozottak felé fordul, 
segítve ezzel a társadalom peremére szorult embere-
ket. Munkáját jellemzi, hogy nem csak fizikálisan 
szeretne segíteni az elesett embereken, hanem lelki-
leg is. A bajai Sorsok Háza gondozottjai számára 
bátorító és vigasztaló a jelenléte. Munkatársai min-
denben számíthatnak rá, tisztelik és szeretnek vele 
dolgozni. Sok ügyeletet vállal vasárnaponként a 
munkaerőhiány miatt, de ezt Istennek való szolgá-
latnak tekinti.  
Istenünk a szívére helyezte, hogy a gondozottak és 
munkatársai rendszeres áhítatokat és lelki üzenete-
ket halljanak. Közbenjárására Lados István, a bajai
gyülekezet lelkipásztora minden hétfőn egy 30 per-
ces bibliaórát tart az intézményben. Margit munkája 
a hittel megélt professzionális segítés szép példája 
egész közösségünk számára. Gratulálunk! 

Istennek számos 
előszeretettel hiv
türelmetlenül sü
teljesedik be végre
dolog. Úgy vis
elkényeztetett gyer
„most kell, de rög
akik sohasem leh
vajon apjuk be
Akkoriban is go
hasonló módon. „K
– nem törődik vele
akik nekem fon
biztosan meghallga
vagy beteljesített
ígéretét… Talán go
így, ilyen hitetlenü
ehhez hasonló 
minket, üljünk le
vegyük számba Ist
gondviselését, a s
kérést, meghallga
hétköznapi csod
Segítsünk másokn
korábbi tetteire, sz
egymást, hogy a
ámenek!

Ez már a második le
hozzátok írok: eze
ébresztgetem tisz

hogy eszetekbe ju
előre megm

apostolaitoknak a
kapott paranc

Tóthné Frank Anikó Mészáros Lászlóné

Balogh Lajos plakett Oklevél
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Szociális módszertani központunk mozgalmas 
őszt tudhat maga mögött. Az elmúlt 
időszakban nem egyszer figyeltük izgatottan a 
híreket, és fontolgattuk, hogy vajon számos 
tervünk, amelyek megvalósítására a harmadik 
hullám után lelkesen és sok energiával 
készültünk – a tavalyi évhez hasonlóan –, 
füstbe mennek-e, vagy esetleg át kell 
alakítanunk őket, és rész-ben vagy egészben az
online térben megren-deznünk. Istennek hála, 
az összes tervezett programunkat személyes
jelenléttel tudtuk megrendezni. Bár fokozottan 
odafigyeltünk a sajátos körülményekre, és 
betartottuk a vonat-kozó előírásokat a
maszkhasználattal, fertőt-lenítéssel, 
távolságtartással kapcsolatban, külön 
kegyelem, hogy tudomásunk szerint egyik 
alkalom sem lett a fertőzés forrása. 
 
 

ígérete van, melyekre 
atkozunk, sőt sokszor 
ürgetjük őt, mikor 
e ez vagy az a megígért 
selkedünk, mint az 
rmekek, akiknek minden 
gtön”, vagy mint azok, 

hetnek biztosak abban, 
etartja-e, amit ígért. 
ondolkodtak néhányan 
Késik az Úr az ígérettel” 
m, nem törődik azokkal, 

ntosak, különben már 
atta volna imádságomat, 
te volna nekem tett 
ondolkodtunk már mi is 
l, bizalmatlanul. Amikor 
gondolatok gyötörnek 
, csendesedjünk el, és 

ten eddig megtapasztalt 
számtalan beteljesedett 
atott imádságot, Isten 
dáit az életünkben! 
nak is emlékezni Isten 
zeretetére, és bátorítsuk 
az Úr ígéretei igazak, 

Paróczi Zsolt

evél, szeretteim, amelyet 
ekben emlékeztetés által 
zta gondolkozásotokat, 
ssanak a szent próféták 

mondott szavai, és 
az Úrtól és Üdvözítőtől 
csolatai. (2Pt 3:1-2)

Visszatekintés az elmúlt 
hónapokra

Kiállítás-megnyitó Hajdúböszörményben
A módszertan közreműködésével szervezett, 
Gipszababa álmai című vándorkiállítás első 
állomása a hajdúböszörményi Emmaus Idősek 
Otthonában volt. Olinka, akit a Tábita 
Alapszol-gáltatási Központ segít mindennapi 
életvite-lében, a járvány idején kezdett el 
festeni Karkó-né Lukácsy Marianna 
művésztanár és önkéntes segítő bíztatására és 
támogatásával. Az alkotás elsősorban önsegítés 
volt, ám hamar kiderült, hogy munkái 
másoknak is örömet szereznek. A tárlat 
szeptember 8-án nyílt meg, és három hét alatt 
sok szép pillanatot szerzett az otthon lakóinak, 
dolgozóinak és a városból érkező számos 
látogatónak.

Szirtes-Takó Tünde
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A minden évben hagyományosan megren-
dezett alkalmunkat ezúttal Kiskőrösön ünne-
peltük szeptember 30-án. Délelőtt a Filadelfia 
Idősek Otthonának sok lakójával együtt 
hallgattuk az igei gondolatokat, Opauszki 
György intézményvezető szavait, és néztük 
örömmel az egyik helyi óvodás csoport műso-
rát. Zárásként a Feltámadt Hős című ének 
hangzott fel, és megható volt látni, ahogy az 
idősek teljes szívüket beleadva énekeltek. Az 
ünnep keretében, vándorkiállításunk második 
helyszínén megnyitottuk az Olinka festmé-
nyeiből rendezett tárlatot. Délután a helyi 
baptista imaházban folytattuk az ünneplést, 
ahova a városból, környező településekről is 
érkeztek vendégek. Az alkalmat dr. Juhász 
Péter, a SOTE Szociális Vezetőképző Központ 
oktatójának előadása és a gyülekezet kóru-
sának énekei tették emlékezetessé. Az 
eseményről készített összefoglaló videó 
megtekinthető honlapunkon, az alábbi linken: 
https://www.szocialismodszertan.hu/videonaplo-
2/

Idősek és Zene világnapja - 
ünnep és kiállítás-megnyitó



Nyár elején Kincseim címmel hirdettünk 
alkotói pályázatot a baptista fenntartásban 
működő négy nevelőszülői hálózatban 
nevelkedő gyermekek számára. A pályázatra 
178 alkotás érkezett, 4-16 éves korú gyere-
kektől. A zsűri öt kategóriában hirdetett 
nyerteseket. A több mint húsz gyermek és 
családjaik számára – a járványhelyzet miatt 
csak szűkebb körű ünneplésre volt lehetőség – 
a hajdúböszörményi művelődési házban, az 
októberi őszi szünetben szerveztük meg a 
díjátadót. A közönség nagy örömére Pintér 
Béla elvállalta, hogy fellép az ünnepi alkal-
mon. A programot arcfestés, fotózás, kreatív 
foglalkozás színesítette a szeretetvendégség 
után. Az ajándékok egy részét a Harmat Kiadó 
és a Magyar Vöröskereszt biztosította, más 
szervezetek és egyéni támogatók mellett. A 
képekből készült egy 2022-es falinaptár is. A 
terjesztés során befolyó összegből a módszer-
tani központ - a tervek szerint - jövőre 
progra-mot szervez a gyerekeknek. 

„Kincseim” díjátadó ünnepség
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A Szociális Munka Napja országos ünnep, négy éve pihenőnap 
az ágazatban dolgozók számára. Ez az alkalom lehetőséget 
biztosít arra, hogy évenként felidézzük az alacsony társadalmi 
presztízse ellenére sokak által hivatásnak tekintett áldozatos 
munkát, amit a szociális dolgozók végeznek. Az ünnepet 2019-
ben tartottuk meg először, párhuzamosan azzal, hogy egyhá-
zunk Országos Tanácsa szociális elismeréseket alapított, lehe-
tőséget adva az ezen a területen dolgozók és a gyülekezetekben 
kiemelkedő diakóniai munkát végző testvéreink elismerésére. A 
tavalyi ünnep elmaradt, ezért az idei hét díjazottal együtt, 
összesen 14 dolgozó vehette át az elismeréseket. Az ünnep-
ségen Mészáros Kornél igei köszöntése mellett dr. Heidl Beáta, 
a baptista fenntartású és több szociális szolgáltatást is biztosító 
OSZSK és RESZIK intézményvezetője, valamint Ghyczy Gellért, 
a hajléktalanokat támogató Baptista Integrációs Központ 
vezetője tartott személyes hangvételű, fényképekkel gazdagon 
illusztrált előadást.

A Szociális munka napja – ünnep és díjátadó Baptista Há

10



Az ősz folyamán, szeptemberben, októberben és 
novemberben egy-egy tréninget szerveztünk egy 
parádi wellness hotelben a baptista fenntartásban 
dolgozó munkatársaknak. A három napos, 16-18 
fős, csoportos alkalmakat dr. Steiner József és 
Paróczi Zsolt lelkipásztorok tartották, felváltva. A 
programon hitbeli elköteleződéstől függetlenül 
részt vehet bárki, aki szeretné Istent, más terü-
leten dolgozó kollégákat, a baptista felekezetet és 
kicsit talán saját magát is jobban megismerni, 
lelkileg és testileg feltöltődni. A tréningekről 
rendszeresen nagyon jó visszajelzéseket kapunk, 
ezért külön öröm volt számunkra, hogy a 
pandémia alatt kényszerűen szünetelő programot 
idén folytatni tudtuk, felkínálva a lehetőséget egy 
kis aktív pihenésre több tucat, a járványtól 
különösen is érintett szociális dolgozónak. 

Módszertani központunk minden baptista fenn-
tartású szociális szolgáltatás működését támogatja 
szakmailag, ezek közül azonban van egy – a 
támogatott lakhatás szolgáltatás –, amelyben or-
szágos szinten is részt veszünk a szakmai együtt-
működés koordinálásában. A kisebb, egynapos 
szakmai műhelykonferenciák mellett 2019 óta 
évente egy kétnapos országos konferenciát is 
szervezünk, amelyet idén november 24-25-én 
sikerült személyes részvétellel megvalósítani. A 
gazdag szakmai tartalmat több előadás, egy 
kerekasztal-beszélgetés és egy intenzív párbeszé-
det biztosító Szockafé program révén biztosítottuk 
a nagyjából 70 résztvevő számára. Az összegyűlt 
tapasztalatok, javaslatok és az ismételt pozitív 
visszajelzések megerősítettek bennünket abban, 
hogy a baptisták szociális szférán belüli megbe-
csültségét is előmozdító alkalmak a szakmai 
hétköznapokban is jól hasznosíthatók.

ázban Dolgozom tréning

Támogatott lakhatás konferencia
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Dsida Jenő: 
Közeleg az emberfia 

  
Tudom, hogy közeleg már a jó ember f ia,  

aki  nem tőlem és nem tőled kap életet.  
Néhány pásztornak,  akik sohasem öltek 

nyulat,  nem hordoznak emberölő 
szerszámot,  megjelenik az angyal  és 

megjelenik a csi l lag és tele lesz dallal  
a  decemberi  hegyoldal.  Csak ránézünk a kisdedre 

és tudni fogjuk,  hogy Ô az.  
El jönnek az acéltrösztök fejedelmei,  
a  petroleumbányák frakkos császárai  

s  könnyel  a  szemükben letérdelnek elé.  
Mert  Ô lesz,  akinek legtisztább kék a szeme, 

legerősebb lészen a karja és szelid arcáról  ragyog 
az örök épitők acélos vidámsága.  

Ô megmutatja minden vándornak az útat,  
minden töprengőnek az igazságot,  minden 

haldoklónak az életet.  Ô megmagyarázza 
nekünk a gépek dalának igazi  értelmét,  

megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt  
legsajgóbb szavait  és  mosolyogni fog és kék 

fehér galamb fog ülni  a  vállán kétfelől .  
Ô nem ad országot nekünk,  hanem otthont,  

nem ad fegy vert,  hanem kenyeret.  
Ma még sirunk,  

mert  a  mosolygás nem én vagyok.  
Ma még sötét  

van,  mert  nem jöttem világosságnak,  
hanem hogy bizonyosságot tegyek a vi lágosságról.  

Már közeledik az éj ,  mely szüli  a  Hajnalt .  
El jön Ô,  minden bizonnyal  el jön.  

 
1929
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