
 

C O R R I G E N D A 

 

 

65. old. 2. bek. vége: Az egyházkerületek beosztása 1732-1952 „nem változtak”. A XIX. 

század végén jelentős kiigazítások történtek a pánszláv törekvések miatt. 

 

103. old. Szabó József nem „szegény paraszti családból származott. Paraszti szülőktől! Az 

édesapja, később pedig a bátyja volt a falu bírája. A család középparaszt lehetett, de 

szegényparaszt semmiképpen. 

 

144. old. Túrmezey János (Sándor, aki szintén lelkész volt és Erzsébet diakonissza) 

vezetéknevük: Túrmezei. 

 

163, old. 11. jegyzet és 163. old. 100. jegyzet: a „nagy” idézőjelben nem rám, édesapánkra 

bántó! Sem a nagy –ra nincs szükség, de az idézőjelre pedig semmiképpen! Legegyszerűbb: 

legid. Zászkaliczky Pál. 

  

183. old. A tiszai kerületi püspökválasztásról lásd ifj. Rőzse István cikkét: A Tiszai 

Evangélikus Egyházkerület utolsó püspökválasztásáról (Keresztyén Igazság, Új folyam 16. sz. 

1992. tél).  

 

198. old. Ír a Dunántúli Harangszóról. Kisbetűvel még jó lenne: dunántúli Harangszó. A neve 

akkor már Új Harangszó volt. 

 

203. old. A külön fegyelmi bíróság tagjai közül éppen felfüggesztése miatt volt távol 

Zászkaliczky Pál. Ezt jó lett volna megemlíteni. A felfüggesztésekről oldalakról előbb volt 

szó. Ezért volt jelen póttagként ifj. Prőhle Károly. 

 

306. old. Wicziánné Hegedűs Ilona nem a KIE országos vezetője volt, hanem a KLE = 

Keresztyén Leány Egyesület. A 125. oldalon pedig Kele-t olvashatunk.   

 

318. old. Alulról a 8. sorban szereplő jobboldali helyett a baloldali lenne helyes. 

 

342. old. Ifj. Kraehling Dániel ez az akkori ifj. K.D., s nem a mai. A mai akkor 11 éves volt. 

 

343-344. old. Kiss János kapolcsi lelkész szerepel, a 496. old. Kiss János, a fóti Mandák 

Otthon vezetője, az Északpest megyei Evangélikus Egyházmegye ifjúsági titkára – az 560. 

old. lévő névmutatóban akkor ezt ketté kellene választani  

 

365. old. 2 bek.  Pesti egyházmegye helyesen: Pestmegyei, Válint János a Pestmegyei 

Egyházmegye esperese volt.   

 

366. a felsorolt gyülekezetek között Albertirsa helyett vagy Alberti vagy Irsa, vagy 

mindkettő! De így nem helyes. 

 

368. old. Allinger János 1958-ban Magyarbólyról Hidasra került, majd nyugdíjba, s onnan 

települt ki Németországba.  

 

370. old. Magyar László és Magassy Sándor akkor mindketten segédlelkészek voltak.  



 

496. old. 5. bek. Pilis helyesen Piliscsaba. 

 

5l8. old. a szórványkonferencián felsoroltak között: Uzoni László helyesen Uzon László, aki 

szolnoki, majd kelenföldi lelkész volt. Uzoni László nem volt lelkész, de hűséges laikus 

munkása egyházunknak! A névmutatóban is javítandó.  

 

523. old. a kép alatti dátum nem 1957, hanem 1958.  

 

530. old. alulról az 5. sor ugyanígy nem 1957, hanem 1958.  

 

Az irodalomjegyzékből hiányoznak:  

 

197. old. 101. jegyzetben szereplő Reök Iván-féle könyv az irodalomjegyzékből hiányzik. 

  

302. old. 89. jegyzet hivatkozik Böröcz 2006. és Zászkaliczky 2006-ra, mindkettő hiányozik. 

 

468. old. 40. jegyzet, Böröcz 1993. – hiányzik.  

 

Hiányzik az irodalomjegyzékből Boleratzky Lóránd: Aki mindvégig állhatatos maradt c. 

Ordassról szóló könyve. 

 

Budapest, 2021. 05. 10. 

 

Zászkaliczky Pál (1935–) 


