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Zinzendorf évforduló 
(1700-2000)

Nikolaus Ludwig Zinzendorf (1700-1760)

Erika Geiger (német) írónő tollából életrajzok jelentek 
meg „Nikolaus Ludwig Zinzendorf gróf’ („Nikolaus Ludwig 
Graf von Z inzendorf’) és „Erdmuth Dorothea Zinzendorf 
grófnő" („Erdmuth Dorothea Gräfin von Zinzendorf’) címen, 
hitelesen ábrázolva a portréfényképes, zsebalakú kiadványok
ban a küllemében és lelkiekben egyaránt kiváló Zinzendorf 
gróf és a kedves, renaissance-szépségű hitves életútját, akik 
nyomot hagytak maguk mögött az egyháztörténelemben.

Idézzük a könyvajánlások szövegét:
„N. L. Zinzendorf gróf élettörténete
A zseniális és ellentmondásokkal teljes ember nemcsak 

alapítója, vezére is volt a Hermhuti Testvér-mozgalomnak, a 
korai pietizmus magával ragadó és üde kibontakozásának. 
Zinzendorf volt ő, Isten küldötte. Felhagyott a forendűeknek 
kijelölt életpályával, hogy egyéni életútját járja -  az utat Isten
nel.”

Erdmuth Dorothea grófnőről pedig:
„Mennyei hercegnőnk -  ahogyan Zinzendorf a fele

ségét nevezte - ,  aki tetterős, gondos segítőtárs volt oldalán, 
Szászországból száműzve és a helyi, hermhuti előkelő höl
gyek által mellőzve, az induló közösség anyjává lett, Örömben 
és búban megpróbált mély hite, amely példát adott a Testvér
mozgalomnak, az Erdmuth-írta énekszövegekben éi tovább.1 
A mélyen megindító írás nem szokványos asszony életrajza.”

Végül Peter Zimmerling. „N. L. Zinzendorf gróf és a 
Hermhuti Testvér-mozgalom” ( „Nikolaus Ludwig Graf von 
Z inzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine” ) című 
könyvében a mozgalom történetét, szellemiségét és teológiáját 
taglalja.

Megjegyzés:
Baptista közösségünk számos gyülekezeti éneke Zinzen- 

dorf-szerzőségű.
V.ö.: „A hit hangjai” Budapest, 1960.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf: HH: 173, 205, 214, 
221 ,248 ,271 ,276 , 277,

Erdmuth Dorothea von Zinzendorf: HH: 313. Ő azonban 
nem Zinzendorf grófné, hanem az anyáéval azonos kereszt
nevű leányuk volt. Mindhárman írtak tehát énekszövegeket.

„Entscheidung” 

Ford.: U. E.

Szegedi Irén (1917-2000)

Keresztneve a görög £lpr|vr| -  „békesség” szó hordozó
ja, s volt békessége, „Békesség Istentől” .1

Édesapja, Szegedi (Weber) György, a Magyar Királyi 
Államvasutak alkalmazottjaként élt Erdélyben az 1910-es 
években, mive) írt, o\vasott, beszélt németül és románul is. A 
gimnáziumi városhoz, Petrozsényhoz közel, Krivádián laktak 
ekkor.2 Itt született a kedves, egészséges leánygyermek, 1917 
márciusában.

Az első világháború nem kímélte az idilli kis települést 
sem, menekülésre kényszerítve a családfőt, akinek még 
szeretett hitvesét is el kellett temetnie kongó lélekharang 
hangjainál: a betegségben elhunyt Mária asszony ugyanis 
katolikus felekezetű volt. Sírkövet is állíttatott neki, a még 
mindig jól olvasható vésettel: „Itt nyugszik Szegedi Györgyné 
szül. Kotroczó Mária (1885-1918). -  Irénke nem ismerhette az 
édesanyját.

Szegedi György árváival, s teljes vagyonvesztéssel 
érkezett Rákoskeresztúrra. Nevelőanyát később Szívók Julian
na baptista hajadon személyében kaptak, aki „Szavalati 
könyv”-et szerzett „Vallásos leányok számára” kézírással, 
„Irsán, 1912-ben”.3

A család a nehézségek után az 1930-as években már pol
gári jómódban élt, annak minden külső jegyével: Mercedes 
tehergépkocsi, külföldi tanulmányút, túrakerékpárok, Conti
nental írógép stb.

A gyermekek polgári iskolába jártak, ahol jól elsajátítot
ták a német nyelvet, mehettek külföldi útra, teológiára, hogy 
építész, lelkész, német nevelőnő vagy tisztviselőnő váljék 
belőlük.

Szegedi György még Aradon, 1921 -ben baptizált Bordás 
István míssziómunkás által.

Később a Baptista Hitközség Jótékonyügyi Bizottságá
ban végzett megbecsült munkát a szeretetintézm ények 
hatáskörében. Azzal a Mercedes gépkocsival sok adományt 
juttatott el a Budapesti Baptista Árvaházba, névtelenül, a 
sajátjából.4

Irénke 1931-ben fejezte be polgári iskolai tanulmányait. A 
Rákosligeten június 18-án tartott évzárón „... példás maga
viseleté és kiváló előmenetele jutalmául” a „Leányok tükre -  
Nagy magyar nők élete” c. könyvet vehette át, az iskolaigaz
gató, Apagyi András aláírásával és pecséttel ellátva.5 Vajon az 
igazgató-tanító felismerte a kisleány gazdag lelki világát, 
karakterének erős, belső tartóoszlopait, amelyek az élet 
zűrzavarai, a politikai viharok és a tanítások különböző szele 
közepette is megőrizték egészséges szellemiségét, feddhe
tetlen erkölcsét, istenhitét?

Alámerítkezésére 1934. május 21-én került sor Rákos
csabán. A keresztségi szertartást Fodor Lajos lelkimunkás 
végezte.

1936-ban Hamburgba utazott. A „Siloah” Diakonissza- 
otthonban töltött egy esztendőt.6


