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Bevezető
A bibliográfia Dedinszky Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából készült. Dedinszky
gazdag és sokszínű életművének dokumentumait, valamint a róla szóló írásokat gyűjti egybe,
tárja fel és rendszerezi a bibliográfia, mely három részből áll.
A bibliográfia első részében (I-sel jelölve) találhatók Dedinszky Gyula műveinek adatai két
csoportban: külön rész gyűjti egybe a kéziratokat (A-val jelölve), és külön rész a nyomtatásban megjelent munkákat (B-vel jelölve). A bibliográfiába fontosnak tartottam a kéziratok
felvételét, mivel a szerző munkáinak nagy része önállóan, teljes terjedelemben nem jelent
meg, csak rövidített változatban, illetve részleteiben közölték azokat. A nyomtatásban
megjelent műveket tartalmazó csoport még két további részre tagolódik: a kötetben (1-sel
jelölve) és az időszaki kiadványokban (2-sel jelölve) megjelent munkákra. Ebben az első
részben Dedinszky Gyula munkái cím szerinti betűrendben találhatóak. A kéziratok keletkezési ideje szerint nem lehetett rendezni a bibliográfiát, mert az esetek nagy részében nem
lehetett kideríteni azt. Egyes esetekben a keletkezés helye és ideje ismeretlen volt, ilyenkor a
H. n. (hely nélkül) és é. n. (év nélkül) jeleket alkalmaztam. A keletkezési hely és idő bizonytalan eseteiben ?-lel láttam el az adatokat.
A bibliográfia második része (II-sel jelölve) Dedinszky Gyula fordításait foglalja magába,
előbb a kéziratban levőket (A-val jelölve), utána a nyomtatásban megjelenteket (B-vel
jelölve) az eredeti mű szerzőinek betűrendjében.
A harmadik rész (III-sal jelölve) a Dedinszky Gyuláról szóló irodalmat veszi számba a
szerzők betűrendjében. Az első csoport (A-val jelölve) az életével, munkásságával foglalkozó
tanulmányokat, cikkeket tartalmazza. Ebbe a csoportba kerültek azok a cikkek, melyek
egészében nem Dedinszky Gyuláról szólnak, de tartalmaznak az életével, munkásságával
kapcsolatos adatokat. A második csoport (B-vel jelölve) a könyvismertetéseket tartalmazza.
Az összeállítás Dedinszky Gyula életművének mélyebb, alaposabb megismerését kívánja
szolgálni, s hasznos segítséget kíván nyújtani az érdeklődőknek.
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Dedinszky Gyula önéletrajza
Születtem 1905. március 24-én a Bács megyei Dunagáloson (Gložán, Hložany). Szüleim
Dedinszky János ottani lelkész és Stollmann Anna belujai (Béld) Hont megyei papleány.
Szülőhelyem tehát a régi Magyarországon feküdt, tiszta evangélikus szlovák helység volt. Az
elemi iskola első három osztályát szülőfalum szlovák tanítási nyelvű iskolájában jártam, a 4.
osztályt német nyelvtanulás okából Ujverbászon végeztem, ugyanott a gimnázium első
osztályát is. A gimnázium II-VIII. osztályait a békéscsabai evang. Rudolf-főgimnáziumban
jártam, ott is érettségiztem 1923-ban. Negyedikes gimnazista koromban következett be a régi
Magyarország összeomlása (1918), szülőfalum s családom Jugoszláviában maradt, én éveken
át nem mehettem haza, illetve csak szökve járhattam át a határon. 1923. őszén beiratkoztam a
Pécsi Erzsébettudományegyetem Sopronban létesített Ev. Hittudományi Karára, ahol négy év
alatt, 1927 júniusában fejeztem be tanulmányaimat. Tanáraim voltak: Dr. Deák János
ószövetségi, Dr. Kiss Jenő újszövetségi, Prőhle Károly rendszeres teológiai, Stráner Vilmos
gyakorlati teológiai és Payr Sándor egyháztörténeti professzorok. Másodéves teológus
koromban nyári otthonlétem idején besoroztak a szerb királyi hadseregbe, de nem vonultam
be, átjöttem Magyarországra és visszahonosítás útján fölvettem a magyar állampolgárságot, s
ezzel végleg Magyarországon maradtam, elszakadva családomtól.
A soproni teológusok abban az időben Deák János professzor vezetésével úgynevezett
„missziói utakra” jártak csoportosan szolgálni a gyülekezetekbe. Ilyen úton ismerkedtem meg
Győrött a Veress Baba nevű kislánnyal, aki később a feleségem lett.
A soproni évek után 1927 szeptemberében, első magyar evangélikus teológusként Finnországba mentem tanulmányútra, amikor is a helsinki egyetemen két félévet töltöttem. Ott Dr.
Artur Hjelt újszövetségi, Antti J. Pietilä rendszeres és Martti Ruth egyháztörténeti előadásait
hallgattam. Hazatérve, Raffay Sándor bányakerületi püspök 1928. szept. 4-én Budapesten
lelkésszé szentelt s egyben kiküldött első szolgálati helyemre, Kiskőrösre, Koren Márton mellé
segédlelkésznek. A másik lelkészi állás (Blázy Lajosé) ott éppen üresedésben volt, erre a
gyülekezet engem már két hónapi ottlétem után megválasztani kívánt, ami azonban elégtelen
szolgálati időm miatt nem volt lehetséges. Egy évig káplánkodtam Kiskőrösön, majd 1929.
szeptemberében a Dunáninneni egyházkerületbe, Ipolyveczére kértem magam súlyosan beteg
nagybátyám, Dedinszky Aladár helyettesítésére, 1930. márciusában pedig Szarvasra mentem
Kello Gusztáv mellé segédlelkésznek. Rövid félév után, ugyanazon év szeptemberében Raffay
püspök visszairányított engem Kiskőrösre, az akkor már halálosan beteg volt főnököm
helyettesítésére. Ez intézkedésben a püspök nagy jóindulata mutatkozott meg irányomban,
hiszen így akart alkalmat adni a kiskőrösi gyülekezetnek ahhoz, hogy egyszer már
kinyilvánított vágyát valóra válthassa, engem lelkészévé választhasson.
Ez Koren Márton hamar bekövetkezett halála után, 1930. november 16-án meg is történt,
beiktatásomra az özvegyi félév kivárása miatt azonban csak 1931. márc. 29-én került sor. Így
lettem a kiskőrösi papságban Hulvey (később Rőzse) István társa, testi-lelki jóbarátja.
Paróchiához jutván, még az évben, 1931. szeptember 15-én egybekeltem menyasszonyommal,
a már említett győri Veress Margittal. Anyagi szempontból rettentő nehéz körülmények között
kezdődött házaséletünk. Akkor volt a gazdasági válság a tetőfokán. A gyülekezet első
fizetésünket, okt. 1-én nem tudta megadni, földjavadalmam alig ért valamit, hiszen a búzarozs mázsája csak 6.– pengőt ért, a szőlőmust literjéért 5.5 fillért adott a zsidó borkereskedő.
És ebben az időben született mindkét gyermekünk: Gyula 1932. jún. 12-én, Tamás 1933. július
3-ikán.
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Amikor Hulvey István, majd én is Kiskőrösre kerültünk, a gyülekezet eléggé zilált állapotban
volt. Szolgálatunk első évei a szekták, a katolicizmus és az egyházellenes elemek elleni
küzdelemben teltek el. Néhány év azonban elég volt a támadások lefékezéséhez, a templom
megtelt néppel, virágzó gyermek- és ifjúsági munkát sikerült a tanítók és a diakonisszák
segítségével a gyülekezetben kiépíteni, a kiskőrösi 10.000 lelkes egyház az ország legvirágzóbb gyülekezetei sorába emelkedett.
Tizenegy évig szolgáltam ott. Ekkor megint megmutatkozott irányomban Raffay püspök atyai
jóindulata, amikor 1941 őszén a békéscsabai két Szeberényi halála után közölte velem óhaját,
szeretné, ha vállalkoznék a két állás egyikének elfogadására. Mivel fiaim úgyis közvetlenül a
középiskolába menetel előtt állottak, s Kiskőrösön nem volt gimnázium, hajlottam a püspök
jóindulatú ajánlatára és sikeres próbaszónoklat után a békéscsabai gyülekezet meg is
választott (Mekis Ádámmal egyszerre) egyik lelkészéül. Itt lelkészkedtem – pár hónap híján –
30 évig, 1972. március 1-jén bekövetkezett nyugdíjazásomig.
Békéscsabai lelkészi szolgálatomat nagy ambícióval kezdtem. Evangélizációkat rendeztünk,
200 fős biblia-imaórás csoportunk volt, rengeteget látogattam. Az én gondozásomra bízott
óriási III. kerület minden házát, minden evangélikus családját fölkerestem, elsősorban is a
legszegényebb részen, a Szikszavában (Dombos, Lorántffy, Kézai utcákban) lakó híveket. –
Tanyai körzetekben egészhetes igehirdetéssorozatokat tartottam, nappal bejártam a tanyákat,
este az iskolában istentisztelet és előadás volt, hétfőn reggel mentem ki a körzetbe és csak a
következő hétfőn jöttem haza. Nagyon szerettem, élveztem ezt a munkát. De jöttek a háborús
események, melyek hazánkat is elérték, jött az egyház és az állam között kialakult harc, s
mivel én ebben Ordass Lajos püspök mellett állottam, 1950-ben Ordass börtönbüntetése
idején egyházunk vezetősége öt más lelkésszel együtt engem is felfüggesztett állásomból azzal
az indokolással, hogy zavarom az egyház és állam közötti jó viszony kialakulását. Ez és a
gyülekezet öt lelkésze közötti békére való kínos ügyelés, a felfüggesztésem megszüntetésekor
kapott püspöki (Dezséry) instrukció: hogy ne nagyon mozogjak a gyülekezetben, végezzem
szolgálatomat a legnagyobb csendben, a helybeli politikai sajtó ellenem irányult támadása
stb. mind-mind fékezte gyülekezeti munkámat. Az államosítások révén az egyházat nagy
anyagi veszteségek érték, a lelki téren is erős visszaesés következett be, a hitoktatás teljesen
megszűnt, a templomjárók, a konfirmandusok száma a réginek a felére, negyedére csökkent.
Mindez nagyon deprimált. Egyetlen „alkotásunk” a mezőmegyeri imaház felépítése volt 1968ban, a gyülekezet megalapításának 250. évfordulója alkalmából. 1971-ben szívinfarktuson
estem át, testben-lélekben megfáradva 1972. március 1-vel nyugdíjba vonultam. Azon év
szeptemberében nagy élményt jelentett számomra családunk ősi fészkének, az Árva megyei
Nemes-Dedinának (Zemianska Dedina) fölkeresése, e látogatás adott indítást családunk
történetének megírásához (A 700 éves Dedinszky-család. Kézirat.)
Tisztségeim: Kiskőrösi szolgálatom idején a Pest megyei törvényhatóság tagja voltam, ugyanakkor a Bánya-kerületi presbitériumnak tagja. Békéscsabai szolgálatom idejére esik Ordass
püspöksége idejére, hogy a Bányai-egyházkerület lelkészi főjegyzője, az egyetemes egyház
egyik lelkészi aljegyzője, a zsinati bizottság tagja, a Magyarországi Ev. Lelkészegyesület
alelnöke voltam. 1950-ben, a lelkészi állásomból történt felfüggesztésem visszavonásának
feltételéül szabták az illetékesek valamennyi előbb felsorolt tisztségemről való lemondásomat.
A feltételt minden szívfájdalom nélkül teljesítettem, bár ezzel egyszerre egyházi életünk
perifériájára kerültem. Hivatalos részről mindvégig bizalmatlanság légköre övezett. Ennek
egy jelentéktelennek tűnő, mégis beszédes jele: Az egyházvezetőség az évek során minden
lelkészt igyekezett besorolni valamilyen külföldi üdülésre, voltak kik 5-6, vagy annál is több
alkalommal jutottak ily kedvezéshez, nekem és feleségemnek egyetlen ily alkalmat sem
kínáltak fel. Ha nagy erőfeszítések árán is, igyekeztem mégis világot látni. Még kiskőrösi
lelkész koromban feleségemmel Ausztriában, Salzkammergutban üdültünk, 1956 után kétszer
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jártunk Csehszlovákiában a Tátrában és Prágában is, utána eljutottunk a jugoszláviai Adria
tengerpartra is (Raguza-Dubrovnik), legnagyobb élményt számunkra mégis három finnországi utunk (1964, 1967 és 1977) jelentett, mely utóbbi az 1927. évi finnországi tanulmányutam
50. évfordulója jegyében jött létre. Ezeket az utakat mind saját költségünkön, illetve a finn
Lelkészegyesület és jóbarátaim anyagi támogatásával tehettük meg.
Irodalmi működésem. Szerettem írni, első éves káplán koromtól fogva – leszámítva a Rákosi
korszakot – mindig megjelentek hosszabb-rövidebb írásaim. A soproni teológusok folyóiratában,
az Emmaus felé-ben finnországi élményeimről számoltam be, egészen fiatal kiskőrösi pap
koromban az Evangélikus Életben aktuális egyházi kérdésekről (szórvány-kérdés, reverzáliskérdés, egyházi központi pénzügyi-alap, zsinat stb.-ről) jelentek meg írásaim. Ugyancsak a
kiskőrösi korszakomra esik nagy vállalkozásunk, a Wolf Lajos, Dedinszky Gyula, Kiss György
szerkesztésében ill. írásaiból készült két kötetes: A gyermek vasárnapja c. gyermekprédikációs
munka, finn, svéd, norvég, dánból vett prédikációvázlatok (1937, 1938). Békéscsabai lelkészkedésem elejéről való a Karácsonyfa körül (Győr, 1942) és a Nyíregyházán kinyomtatott: Mi
van a víz színe alatt c., egyházi életünket felmérő kisebb kiadványom. Koren Emil főszerkesztősége idején az 1960-as években az Evangélikus Életben békéscsabai vonatkozású írásaim, s
finn elbeszélésfordításaim jelentek meg, a szlovákiai Posol spod Tatier és a finn Kotimaa
lapok is közöltek cikkeimből.
A felfüggesztésem, illetve állásomba való visszahelyezésem után következő csendes korszakban, amikor püspöki intésre nem volt tanácsos sokat mozognom, látogatnom, nem bírva
elviselni a viszonylagos tétlenséget, figyelmem a helytörténet és a néprajz felé fordult, mindkét
területen békéscsabai evangélikus népünk múltjával, jelenével kezdtem foglalkozni. Mintegy
két tucatnyi kisebb nagyobb 60 gépelt oldaltól 350 oldalig terjedő tanulmányt, dolgozatot
írtam meg, melyek megyei és országos pályázatokon különféle díjakat, I. II. III. helyezéseket
értek el. Ezek közül, igaz erősen rövidítve, néhány nyomtatásban is megjelent. Ezek:
Élet a tanyán, In: Új-Auróra 1974/4. szám.
Szól a harang, (Békéscsabai harangozó-élet) In: Új-Auróra 1979/1. sz.
Emlékezés a Čabiansky kalendárra, In: Békési Élet 1973/1. sz.
Miről beszélnek a száz év előtti békéscsabai kisiskolások szépírási gyakorlatai, In: Békési Élet
1977/2. sz.
Vidám Csaba, In: Békési Élet 1979/2. sz.
Az úgynevezett „zugiskolák” Békéscsaba tanyavilágában, In: Békési Élet 1977/4. sz.
A békéscsabai evangélikus nagytemplom oltára és annak alkotója: Dunaiszky Lőrinc szobrász,
In: Békési Élet 1981/4. sz.
Stark Adolf békéscsabai szőlőnemesítő. In: Békési Élet 1984/4. sz.
Szlovák nyelven jelentek meg a következő tanulmányok:
Život slovenských sedliakov na čabianskýh sálašoch,
Čabianska klobása, és: Produkty získané zo zakálačiek v stravovaní v Békéšskej Čabe. In:
Národopin Slovákov v Maďarsku tanulmánykötetekben 1975, 1977 és 1981. években.
Jelenleg van nyomdában ugyancsak a Národopisban való megjelentetésre a Munkaeszközök
és munka békéscsabai szlovák középparaszti gazdaságban c. tanulmány. (Szerzőtársam
Zahorán György)
Kézirat formájában vannak meg az előbbieken kívül, várva valamilyen publikálási lehetőségre:
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A szlovák betű útja Békéscsabán (Bcs szlovák nyelvű irodalom)
A békéscsabai szlovák tájnyelv kisszótára,
Békéscsaba nemzetiségi története,
Paraszthonoráciorok a bcsi evang. egyházban,
XVIII. század jobbágyvégrendeletek és adásvételi szerződések Bcs.
Munkaeszközök és munka békéscsabai szlovák középparaszti gazdaságban, (Zahorán György
gondnokunkkal közös írás),
Stark Adolf békéscsabai szőlőnemesítő, erre nézve szerződésem van a budapesti Kertészeti
Egyetemmel, hogy megjelentetik 1984. őszére, Stark A. születésének 150. évfordulójára.
Szerződésem van Békéscsaba város tanácsával arra nézve, hogy a közeli években megjelenő
Békéscsaba monográfiába a IV. kötetbe Egyháztörténeti áttekintés címen, az V. kötetbe:
Táplálkozás címen írók tanulmányokat, ha Isten éltet, hiszen a 80. évemben járok.
A néprajz területén végzett kutató munkámért, ily tárgyú írásaimért a Magyar Néprajzi
Társaság 1981. évben a Sebestyén Gyula emlékéremmel tüntetett ki, a múzeumi munkát elősegítő, honismereti munkámért a Művelődésügyi Miniszter 1983-ban Dicséretben részesített.
A Művelődésügyi Miniszter Békéscsabai Evangélikus Gyülekezeti Levéltárunkat 1970-ben
szaklevéltárrá nyilvánította, ennek következtében levéltárunk anyagát középfokon rendezni
kellett. Ezt a munkát a gyülekezet megbízásából, már nyugdíjas koromban, én végeztem el, s a
levéltárat azóta is gondozom, főleg a kutatási segédeszközök (anyakönyvek névmutatói,
jegyzőkönyvek tárgymutatói) elkészítését végzem folyamatosan. Ennyi jelenleg a gyülekezeti
munkám, szószéki szolgálatok végzéséhez már nincsen fizikai erőm.
Bcs. 1984.
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I. Dedinszky Gyula művei

A) Kéziratok
A 700 éves Dedinszky család : 1272-1972. – Békéscsaba : D. Gy., 1972. – 98 t. fol.
Adalékok a békéscsabai szlovákság életéhez, történetéhez. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1980]. –
28 t. fol.
Adalékok Békéscsaba szociális és kulturális történetéhez. – Békéscsaba : D. Gy., 1976. – 87 t.
fol.
Ahogyan én láttam... : Kiskőrös a felszabadulás előtti másfél évtizedben : 1928-1942. –
Békéscsaba : D. Gy., 1980. – 112 t. fol.
Áldott szemek. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1938?]. – 1 t. fol.
Az alföldi magyarosodó tót gyülekezetek problémái. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1940?]. – 5 t.
fol.
Balga kérdések. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 1 t. fol.
A béke időszerü kérdései : Dedinszky Gyula beszámolója a kelet-békési evangélikus egyházmegye lelkészeinek 1962. január 26.-án, Békéscsabán tartott LMK ülésén. – [Békéscsaba] :
D. Gy., 1962. – 3 t. fol.
A Békéscsaba-Erzsébethelyi gyülekezet története : irta és a kívül-belül renovált erzsébethelyi
templomban az ujramegnyitási ünnepségen 1963. október hó 6-án az ünnepi közgyülésen
felolvasta Dedinszky Gyula igazgatólelkész. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1963. – 5 t. fol.
Békéscsaba nemzetiségi története : a Müvelödésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztálya által
1971. évben kiírt pályázatra benyujtott dolgozat. – Békéscsaba : D. Gy., 1971. – 148 t. fol.
Békéscsaba nyelvi és vallási képének alakulása. – Békéscsaba : D. Gy., 1965. – 44 t. fol.
Békéscsaba uj, ötödik temploma. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1968]. – 3 t. fol.
Békéscsaba ünnepe. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1968]. – 4 t. fol.
Békéscsabai családnevek a 18. században = Békéščabianske priezviská v 18. storoči. –
Békéscsaba : D. Gy., 1988. – 118 t. fol.
Magyar nyelven

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség története. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t.
fol.
A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet Levéltára. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 7 t. fol.
A békéscsabai evangélikus nagytemplom oltára és annak alkotója: Dunaiszky Lőrinc
szobrász. – Békéscsaba : D. Gy., 1977. – 26 t. fol.
A békéscsabai evangélikus nagytemplom oltára és annak alkotója: Dunaiszky Lőrinc
szobrász. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1980?]. – 21 t. fol.
A békéscsabai evangélikusság szétrajzása. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 5 t. fol.
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Békéscsabai jobbágyparasztok élete a 18-ik századi végrendeletek és adásvételi szerződések
tükrében = Život poddaných sedliakov na Čabe v zrkadle testamentov a kúpno-predajných
zmlúv 18. storočia. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 78 t. fol.
Békéscsabai jobbágyparasztok élete a 18. századi végrendeletek és adásvételi szerződések
tükrében = Život poddaných sedliakov na Čabe v zrkadle testamentov a kúpno-predajných
zmlúv 18. storočia. – Békéscsaba : D. Gy., 1974. – 135 t. fol.
Magyar nyelven

Békéscsabai szerzők szlovák nyelvü elemi iskolai tankönyvei. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
[1974?]. – 15 t. fol.
A békéscsabai szlovák evangélikusság szétrajzása. – Békéscsaba : D. Gy., 1963. – 38 t. fol.,
15 t. + mell. (1 térk.)
A békéscsabai szlovák tájnyelv kisszótára = Slovníčok čabianskeho nárečia. – Békéscsaba :
D. Gy., 1970. – 205 t. fol.
Békéscsabai tanyavilág. – Békéscsaba : D. Gy., 1962. – 27 t. fol., 1 térk.
Békéscsabai tanyavilág. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1968]. – 5 t. fol.
A Békéscsabán szolgált evangélikus lelkészek, segédlelkészek, vallástanárok és hitoktatók
életrajzai : 1718-1985-ig. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1985. – 120, 174, 12 t. fol.
A Békéscsabát alapító nógrádmegyei telepescsaládok házassági kapcsolatai szülőföldjükkel a
letelepedés utáni időben. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1982?]. – 13 t. fol.
A Békéscsabát újraalapító telepesek származási helye a helységnevekből képzett családnevek
alapján. – Békéscsaba : D. Gy., 1978. – 40 t. fol.
Belmissziói munkamódok. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1939?]. – 7 t. fol.
Beszámoló a magyar-finn evangélikus teológus- és lelkészcsere 50 éves jubileumának finnországi ünnepségeiről : a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye Békéscsabán, 1977.
október 27-iki LMK ülésén ismertette Dedinszky Gyula nyug. lelkész. – Békéscsaba : D. Gy.,
1977. – 5 t. fol.
Beteg van a háznál. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1935?]. – 2 t. fol.
A Biblia néprajza. – Békéscsaba : D. Gy., 1989. – 159 t. fol.
Bünös józanság – szent vakmeröség. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1937?]. – 2 t. fol.
Bűnös szemek. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1938?]. – 1 t. fol.
A „Čabiansky Kalendár” jelentősége az alföldi szlovákság életében = Význam Čabianskeho
Kalendára v živote dolnozemských Slovákov. – Békéscsaba : D. Gy., 1972. – 155 t. fol.
Magyar nyelven szlovák nyelvű szövegtárral.

Csabai kolbász. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1977?]. – 12 t. fol.
Csabai kolbász = Čabianska klobása. – Békéscsaba : D. Gy., 1975. – 233 t. fol.
Magyar nyelven

Csabai vőlegények, nógrádi menyasszonyok. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 6 t. fol.
A csillag nyomában : Vízkereszt ünnepi egyházi hagyományok. – [Békéscsaba?] : D. Gy.,
[1980?]. – 3 t. fol.
Csókoljátok meg. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1940?]. – 2 t. fol.
Dedinszky Gyula életrajza. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1978]. – 5 t. fol.
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Dedinszky Gyula finnországi beszámolója a Kelet-Békési Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségének 1968. jan. 24-iki ülésén. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1968. – 2 t. fol.
A disznóvágás termékei a békéscsabai szlovákok táplálkozásában. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
[é. n.]. – 26 t. fol.
Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond : (1859-1941). – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 4 t. fol.
Égi üzenetek. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 1 t. fol.
Egy kis statisztika. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 1 t. fol.
Az egyház az állam lelkiismerete. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
Az egyház diakóniai szolgálata Békéscsabán a 19. század második felében. – [Békéscsaba] :
D. Gy., [1975?]. – 15 t. fol.
Az egyház utja Távol-Keleten : Kína kivételével. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1965. – 11 t. fol.
Egyháztagság, egyházfenntartótagság, egyházfegyelem : Dedinszky Gyula előadása a
Keletbékési Egyházmegye 1954. máj. 17-iki LMK gyülésén. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1954. –
3 t. fol.
Egyháztörténeti áttekintés 1718-tól napjainkig. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1984]. – 47 t. fol.
Egyházunk bajai a pünkösd tükrében. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
Egyházunk és a szekták. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
Egyházunk területi ujjárendezésének kérdése. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [195?]. – 5 t. fol.
Élet a tanyán. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 10 t. fol.
„Eljövök”. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
Az első hitágazat katechetikai feldolgozása a lutheri magyarázat figyelembevételével. –
[H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 4 t. fol.
Emlékezés a Čabiansky Kalendár-ra. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1972?]. – 18 t. fol.
Emlékezzünk : id. Dedinszky Gyula előadása Albertin a gyül. alapitásának 250. évf.-val kapcsolatos előadássorozat keretében. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1968. – 3 t. fol.
Eszmefuttatás. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
Evangélikus otthonok. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1942?]. – 2 t. fol.
Az evangélikus presbiter vallásossága. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1933?]. – 8 t. fol.
Feladataink. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1936?]. – 2 t. fol.
Finnországi beszámoló : a kelet-békési evangélikus egyházmegye LMK 1965. márc. 26.-i
ülésén tartotta Dedinszky Gyula békéscsabai lelkész. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1965. – 7 t. fol.
Finsko : bozi národ. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
Guruló drachmák. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1935?]. – 2 t. fol.
Gyülekezeti élet : I. keresztelő. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1943?]. – 3 t. fol.
Gyülekezeti élet : II. konfirmáció. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1943?]. – 2 t. fol.
Gyülekezeti élet : III. esküvő. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1943?]. – 3 t. fol.
Gyülekezeti élet : IV. temetés. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1943?]. – 3 t. fol.
Gyülekezeti élet : V. urvacsorázás. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1943?]. – 3 t. fol.
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Gyülekezeti élet : VI. templomozás. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1943?]. – 3 t. fol.
Haan Antal Stark Adolfhoz írt olaszországi levelei. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1981?]. – 7 t.
fol.
Hálaadás és reménység : szilveszter és újév gyülekezeteinkben. – [Békéscsaba?] : D. Gy.,
[1979?]. – 3 t. fol.
Hamis templomjárók. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1938?]. – 1 t. fol.
Három békéscsabai helytörténeti dolgozat. – Békéscsaba : D. Gy., 1973. – 85 t. fol.
Tartalom: A Békéscsabát alapító nógrádmegyei telepescsaládok házassági kapcsolatai egykori szülőföldjükkel a
letelepedés utáni időkben ; Miről beszélnek a száz év előtti békéscsabai kisiskolások szépírási gyakorlatai? ;
Áchim L. András és a békéscsabai evangélikus egyház

Házasságkötés, lakodalmi szokások. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 7 t. fol.
Házonkívüli keresztyénség. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1944?]. – 4 t. fol.
A híres oltárépítő : százötven éve halt meg Dunaiszky Lőrinc akadémiai szobrász. –
[Békéscsaba] : D. Gy., [1982?]. – 2 t. fol.
Hívek között : gyülekezeti látogatás tapasztalatai. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1939?]. – 2 t. fol.
Hozzászólás a temetési agenda tervezethez : a Kelet-Békési egyházmegye 1955. márc. 24. iki
lelkészi munkaközösségi ülésén előterjesztette Dedinszky Gyula. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
1955. – 3 t. fol.
Hozzászólás a zsinati bizottság javaslataihoz. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1935?]. – 1 t. fol.
Az igazi templomjárók. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1938?]. – 1 t. fol.
Az Ige. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 10 t. fol.
Ismerkedjünk Békés megyével : két frissen megjelent könyv kapcsán. – [Békéscsaba] : D.
Gy., [1981?]. – 4 t. fol.
Ján Valasťan Dolinsky : 1892-1965. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 13 t. fol.
Javaslat a szórványkérdés megoldására egyházvédelmi /missziói/ alap létesítése tárgyában. –
[Kiskőrös?] : D. Gy., [1934?]. – 3 t. fol.
Jelentés a békéscsabai evangélikus egyházközség 1968. évi életéről : előterjesztette a békéscsabai evangélikus gyülekezet képviselőtestületének 1969. február 9-én tartott évi rendes
közgyülésén Dedinszky Gyula igazgatólelkész. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1969. – 4 t. fol.
Jelentés a békéscsabai evangélikus nagytemplom 1959. évi tatarozásáról : felolvasta a nagytemplom ujramegnyitásának napján, 1959. évi november hó 8-án, az ünnepi istentisztelet után
a nagytemplomban megtartott egyháztanács-képviselőtestületi egyesitett ünnepi gyülésen
Dedinszky Gyula igazgatólelkész. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1959. – 5 t. fol.
Jezis a slepí. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1935?]. – 6 t. fol.
Jézus az emberek között. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1950]. – 1 t. fol.
Jézus szava. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 1 t. fol.
Jugoszláviai testvérlapunk. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1955?]. – 3 t. fol.
Képek a magyar evangélikus egyház életéből : I. „az énekes reformátor”. – [Kiskőrös?] : D.
Gy., [1941?]. – 1 t. fol.
Képek a magyar evangélikus egyház életéből : II. gályarabok. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1941?].
– 1 t. fol.
12

Képek a magyar evangélikus egyház életéből : III. a szétszórt parázs. – [Kiskőrös?] : D. Gy.,
[1941?]. – 1 t. fol.
Képek a magyar evangélikus egyház életéből : IV. akiket elnyelt a tenger. – [Kiskőrös?] : D.
Gy., [1941?]. – 1 t. fol.
Képek a magyar evangélikus egyház életéből : V. hithősök. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1941?]. –
1 t. fol.
Képek a magyar evangélikus egyház életéből : VI. uj tüzek az éjszakában. – [Kiskőrös?] : D.
Gy., [1941?]. – 1 t. fol.
A kereszt és a Szentlélek. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
A kereszt vigasztalása. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 3 t. fol.
„Keresztyén felelősségünk”. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 3 t. fol.
A keresztyénség hatása magyar nyelvünkre. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 7 t. fol.
Két csabai prédikáció története I. : [Zajac Dániel egyházi beszéde – 1836]. – [Békéscsaba] :
D. Gy., [1971?]. – 3 t. fol.
Két csabai prédikáció története II. : [Koren Pál: Áchim L. András temetésén mondott
gyászbeszéde – 1911]. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1971]. – 4 t. fol.
Két nagy kérdés : 1. mi lesz a szórványokkal? : 2. mi lesz a theológus „túltermeléssel”?. –
[Kiskőrös?] : D. Gy., [1931?]. – 3 t. fol.
Kilátás a Konvikti ablakából : a Finnországban az 1927/28 tanévben első magyar evangélikus
teológusként egyetemi tanulmányokat folytatott : Dedinszky Gyula nyug. evangélikus lelkész
élménybeszámolója egykorú finnországi levelei alapján. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1967. –
83 t. fol.
Kisdiák voltam Békéscsabán az 1918. és 1919. években. – Békéscsaba : D. Gy., 1979. – 94 t.
fol.
Kiskőrösi jobbágyok végrendeletei az 1782-1811 évekből = Testamenty kiškőröšských
poddaných z rokov 1782-1811. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1974. – 100 t. fol.
Magyar nyelven

A konfirmáció az evangélikus egyházban. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 4 t. fol.
A konfirmáció időszerü kérdései : előadás : Fót, 1956. szept. 18-28-iki lelkészkonferencián. –
[Békéscsaba] : D. Gy., 1956. – 6 t. fol.
Krisztus megszabadít és egyesít minket. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 4 t. fol.
Lapismertetés : az Evangélikus Élet 1962. évi 16-21. számait a Kelet-Békési Evang. Egyházmegye 1962. május 24.-i LMK ülésén ismertette Dedinszky Gyula. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
1962. – 2 t. fol.
Lelkészi jelentés a békéscsabai evangélikus egyházközség 1960. évi életéről. – [Békéscsaba] :
D. Gy., [1961?]. – 8 t. fol.
A lelkészi utánpótlás kérdése : irta és a Kelet-Békési Evang. Egyházmegye LMK gyülésén
1968. dec. 20-án felolvasta Dedinszky Gyula békéscsabai lelkész. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
1968. – 4 t. fol.
Lesz e bátorságunk?. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1935?]. – 3 t. fol.
Levelező bibliakör : Márk evangélioma. – [Békéscsaba] : D. Gy., 1951. – 19 t. fol.
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Luther Békéscsabán. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1983]. – 12 t. fol.
Lutheránus Roma. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1964?]. – 8 t. fol.
Magyarok eredete : finnugor rokonság. – Ipolyvece : D. Gy., 1930. – 9 t. fol.
Menyaszony-avatás. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1941?]. – 3 t. fol.
A mezőmegyeri evangélikus templom építésének története. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1968]. –
6 t. fol.
Mi van a víz szine alatt?. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1944?]. – 10 t. fol.
Miről beszélnek a száz év előtti békéscsabai kisiskolások szépírási gyakorlatai?. –
[Békéscsaba] : D. Gy., [1974?]. – 14 t. fol.
Missziói munka. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 1 t. fol.
Mit olvastak a régi békéscsabaiak?. – [Békéscsaba] : D. Gy., [197?]. – 4 t. fol.
Munkaeszközök és munka békéscsabai szlovák középparaszti gazdaságban századunk elején.
– [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 66 t. fol.
Társszerző Zahorán György

Munkaeszközök és munka békéscsabai szlovák középparaszti gazdaságban századunk elején
= Pracovné prostriedky a práca v čabianskom slovenskom strednorol‘níckom gazdovstve na
začiatku nášho storočia. – Békéscsaba : D. Gy. : Z. Gy., 1980. – 141 t. fol.
Magyar nyelven. – Társszerző Zahorán György

„A nemzeti becsület szerencsés védője” : Wallaszky Pál halálának másfél százados évfordulója. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1973?]. – 3 t. fol.
Odkazi dnesného dna. – [Kiskőrös] : D. Gy., [1938]. – 5 t. fol.
Olvassuk a Bibliát: a pénz. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1934?]. – 1 t. fol.
Olvassuk a Bibliát: a Szentlélek munkája. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1934?]. – 1 t. fol.
Olvassuk a Bibliát: szenvedés idején. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1934?]. – 1 t. fol.
Olvassuk a Bibliát: tanítványok elhívása. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1934?]. – 1 t. fol.
[Önéletrajz egy készülő „Protestáns egyháztörténeti lexikon”-hoz]. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
[1981]. – 2 t. fol.
Öngyilkos egyház. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1935?]. – 2 t. fol.
Paraszthonoráciorok a békéscsabai evangélikus egyházban. – Békéscsaba : D. Gy., 1968. –
91 t. fol.
A parasztság helyzete a mai magyar evangélikus egyházban. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1937?].
– 5 t. fol.
Petőfi a kiegyezés előtti békéscsabai evangélikus iskolákban. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.].
– 5 t. fol.
Regeszták a Békéscsaba történetéhez és néprajzához felhasználható szlovák nyelvű forrásanyagról. – Békéscsaba : D. Gy., 1983. – 87 t. fol.
Régi békéscsabai szlovák nyelvű kiadványok. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1982?]. – 14 t. fol.
Régi egyházi tisztségek Békéscsabán. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1970?]. – 6 t. fol.
Stark Adolf békéscsabai szőlőnemesítő. – Békéscsaba : D. Gy., 1981. – 92 t. fol.
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Stark Adolf békéscsabai szőlőnemesítő : születésének 150. évfordulója kapcsán. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1984?]. – 9 t. fol.
Szabadulás előtt. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1937?]. – 1 t. fol.
A szekták Békéscsabán. – Békéscsaba : D. Gy., 1960. – 13 t. fol.
Szeptember küszöbén : Apcs. 5,1-11. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1938?]. – 2 t. fol.
A szlovák betű útja Békéscsabán = Cesta slovenskej litery na Čabe. – Békéscsaba : D. Gy.,
1969. – 347 t. fol.
Magyar nyelven

Szlovák parasztok élete a békéscsabai tanyákon = Život slovenských sedliakov na
čabianských sálašoch. – Békéscsaba : D. Gy., 1971. – 105 t. fol., 1 térk.
Magyar nyelven

Szlovák parasztok élete a békéscsabai tanyákon = Život slovenských sedliakov na
čabianských sálašoch. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1974?]. – 42 t. fol.
Szlovák nyelven

Szól a harang : harangozók, harangok, harangozás a békéscsabai evangélikus egyházban. –
Békéscsaba : D. Gy., 1966. – 23 [!28] t. fol.
Szükség van e magasabbfokú presbitériumokra?. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1934?]. – 3 t. fol.
Tallózás a Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet Levéltárában : előadás : elhangzott a KeletBékési Evangélikus Egyházmegye LMK ülésén 1975. dec. 18-ikán. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
1975. – 9 t. fol.
A tanító. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1936?]. – 2 t. fol.
Az úgynevezett „zugiskolák” Békéscsaba tanyavilágában. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. –
39 t. fol.
Uj Tiszaeszlár. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1935?]. – 2 t. fol.
Utajärvi : finnországi naplórészlet. – [Utajärvi] : D. Gy., [1927, 1928]. – 8 t. fol.
Magyar nyelven

Válasz P. Viljanen kérdéseire. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 2 t. fol.
Vallásos elemek a békéscsabai evangélikus szlovákok népi életében, népi elemek vallásosságukban. – Békéscsaba : D. Gy., 1982. – 146 t. fol., XII t.
Vidám Csaba : anekdoták, igaz történetek. – [Békéscsaba] : D. Gy., [é. n.]. – 18 t. fol.
Vidám Csaba = Veselá Čaba : történetek, mesék. – Békéscsaba : D. Gy., 1967. – 113 t. fol.
[Wolf Lajos köszöntése]. – [Kiskőrös?] : D. Gy., [1941?]. – 1 t. fol.
Z mesta do mesta po stopách Kristových : Jericho. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1942?]. – 2 t.
fol.
Zsilinszky János 1878. évi katonakönyve szlovák szövegeinek számbavétele és tartalmi
ismertetése. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 6 t. fol.
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B) Nyomtatásban megjelent munkák
1. Kötetben megjelent művek
A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet Levéltára == Magyarország levéltárai / szerk. Balázs
Péter. – Budapest : Új Magyar Központi Levéltár, 1983. – 375-377. p.
A Biblia néprajza. – Budapest : Evangélikus Sajtóosztály, 1991. – 123 p.
Čabianska čítanka 1. = Csabai olvasókönyv 1. / [szerkbiz. Chlebniczky János... et al.]. –
Békéscsaba : Szlovák Kutatóintézet, 1996. – 128-133., 158-161., 168-169., 196-199., 252253. p.
Čabjanskí nárečoví slovňík : rukopis Júliusa Dedinského prepracoval a doplnil Juraj Ando a
Matej Mazán = Csabai tájszótár : Dedinszky Gyula kéziratát átdolg. és kieg. Andó György és
Mazán Mátyás. – [Békéscsaba] : Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, [1993?]. –
186 p.
A csabai kolbász = Čabianská klbása. – [fel. szerk. Ambrus Zoltán]. – Békéscsaba : Tevan
Kiadó : Csabai Rendezvényiroda, 1998. – 150 p.
Magyar nyelven

Egyházunk és a szekták == Erős vár a Mi Istenünk! : a huszonötéves Harangszó jubileumi
ajándéka. – Győr, 1934 (Vitéz Szabó és Uzsaly ny.). – 70-73. p. – (Harangszó könyvtár)
Az evangélikus presbiter vallásossága == A Cegléden 1933 márc. 25-én megtartott egyházmegyei presbiternap előadásai. – Cegléd : Ceglédi Ág. H. Ev. Egyház Lutherszövetsége,
1933. – 2-8. p.
A gyermek vasárnapja / a dán, finn, norvég és svéd evangélikus egyházi gyermekirodalomból
feldolgozták Wolf Lajos, Dedinszky Gyula, Kiss György. 1. kötet, Gyermekistentiszteleti
beszédvázlatok ádvent első vasárnapjától mennybemenetel ünnepéig. 2. kötet, Gyermekistentiszteleti beszédvázlatok husvét utáni 6. vasárnaptól az egyházi év végéig és alkalmi
ünnepekre. – Budapest : Scholtz, 1937, 1938. – 356, 272 p.
Hozzászólás Martti Voipio Túróczy-életrajzának tervezetéhez == Isten embere : Túróczy
Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) / szerk. Cserháti Péter, Fabiny Tamás... et al. 2. kötet,
Igehirdetések és visszaemlékezések. – Budapest : Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, 2002. – 1101. p.
Írások Békéscsaba történetéből, néprajzából. – [a szövegeket vál. és gond. Erdmann Gyula]. –
Gyula : Békés Megyei Levéltár, 1993. – 330 p. – (Közlemények Békés megye és környéke
történetéből ; 5.)
Tartalom: Békéscsaba nemzetiségi története ; A Békéscsabát alapító Nógrád megyei telepescsaládok házassági
kapcsolatai egykori szülőföldjükkel a letelepedés utáni időkben ; A békéscsabai evangélikus szlovákság szétrajzása ; A „Čabiansky Kalendár” jelentősége az alföldi szlovákság életében ; A békéscsabai jobbágyparasztok
élete a 18. századi végrendeletek és adásvételi szerződések tükrében ; Békéscsabai tanyavilág ; Szlovák parasztok élete a békéscsabai tanyákon ; Vallásos elemek a békéscsabai evangélikus szlovákok népi életében, népi
elemek vallásosságukban ; Paraszthonoráciorok a békéscsabai evangélikus egyházban ; Áchim L. András és a
békéscsabai evangélikus egyház ; Adalékok Békéscsaba szociális és kulturális történetéhez ; Csabai kolbász ;
Vidám Csaba

Karácsonyfa körül : evangélikus családok karácsonyestje / összeáll. Dedinszky Gyula. –
Győr : Baross nyomda: Uzsaly-Koncz ny., 1942. – 32 p. – (Harangszó könyvtár)
Maassa maan tavalla : unkarilaisstipendiaatti kertoo morsiamelleen Suomesta 1927-1928 /
ford. Martti Voipio. – Lapua : Herättäjä-yhdistys, 1991. – 85 p.
16

Mi van a víz színe alatt?. – Nyíregyháza : Venkovits ny., 1944. – 15 p. – (A Nyíregyházi
Luther Szövetség kiadványai ; 6.)
Munkaeszközök és munka a békéscsabai szlovák középparaszti gazdaságban a XX. század
elején = Pracovné prostriedky a práca v čabianskom slovenskom strednorol‘níckom gazdovstve na začiatku XX. storočia / szerk. Ando György. – Békéscsaba : Békéscsaba Megyei
Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, 2005. – 98 p. – (Csabai etnographia ; 3.)
Társszerző Zahoran György

Odkazy dnešného dňa : slávostná kázeň, ktorú držal Julius Dedinszky ev. farár Kisköröšský
== A szarvasi ev. ótemplomban – 150 éves jubileuma – alkalmából az ünnepi istentiszteleteken és a diszközgyűlésen elhangzott beszédek és üdvözlések = Kázne a prívety, odznelé v
szarvasškom ev. starom chráme – z priležitosti jeho 150 ročného jubilea – na slávostných
službách Božích a na slávnostnom generálnom konvente. – Szarvas : Evangélikus Egyház,
1938. – 3-9. p.
Stark Adolf szőlőnemesítő élete és munkássága : 1834-1910. – Budapest : Kertészeti Egyetem, 1984. – 148 p. – (Kertészeti Egyetem kiadványai)
Szabadulás előtt == Szabadíts meg engem Uram! : imádságos könyv evangélikus rabok
részére. – Győr : Harangszó, 1937. – 34-35. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán = Cesta slovenskej litery na Čabe. – Békéscsaba : Békés Megyei
Tanács Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága, 1987. – 293 p. – („Fekete könyvek”
kultúrtörténeti sorozat ; 7.)
Tartalom: Békéscsaba nyelvi és vallási képének alakulása ; A szlovák betű útja Békéscsabán

Szól a harang : néprajzi tanulmányok. – Békéscsaba : Új Aurora Szerk., 1986. – 53 p. – (Új
Aurora füzetek)
Tartalom: Szól a harang ; A csabai kolbász ; Vallásos elemek az evangélikus lakosság népi életében, népi elemek
vallásosságában ; Paraszthonoráciorok a békéscsabai evangélikus egyházban ; Az úgynevezett „zugiskolák”
Békéscsaba tanyavilágában ; Miről beszélnek a száz év előtti békéscsabai kisiskolások szépírási gyakorlatai?

Vallásos elemek a békéscsabai evangélikus szlovákok népi életében, népi elemek vallásosságukban : részlet == Kötődés : tanulmányok a magyarországi szlovákokról / szerk. Tarján G.
Gábor. – Budapest : Állami Gorkij Könyvtár, 1988. – 33-46. p.
2. Időszaki kiadványban megjelent művek
„Adalékok” : az „Ötvenes évek” az evangélikus egyházban c. témához == Keresztyén
Igazság, új folyam 24. szám (1994 tél) 32-39. p.
Adalékok : [az „Ötvenes évek” az evangélikus egyházban c. témához] == Keresztyén Igazság,
új folyam 25. szám (1995 tavasz) 30-38. p.
Adalékok : az „Ötvenes évek” az evangélikus egyházban c. témához == Keresztyén Igazság,
új folyam 26. szám (1995 nyár) 29-44. p.
„Adjatok nekik ti enni” : reggeli áhítat jubileumi konferenciánkon febr. 2-án == Missziói
Lapok, 21. évfolyam 3. szám (1934. március) 17-19. p.
Az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma : az egész ország evangélikussága ünnepel : Szarvas
evang. társadalma sorozatos előadásokon áldoz a nagy esemény emlékének == Szarvasi
Közlöny, 8. évfolyam 21. szám (1930. május 15.) 2-3. p.
Áhitatok == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005) 22. p.
Az alföldi magyarosodó tót gyülekezetek problémái == Keresztyén Igazság, 7. évfolyam 5.
szám (1940. május) 128-132. p.
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Árva magyar? == Az Erő, 14. évfolyam 3. szám (1930. november) 56-57. p.
Árvák könnye == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 25. szám (1930. június 12.) 1. p.
Békéscsaba-Nyíregyháza == Evangélikus Élet, 28. évfolyam 47. szám (1963. november 24.)
2. p.
A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet Levéltára == Békési Élet, 18. évfolyam 2. szám
(1983) 184-186. p.
A békéscsabai evangélikus nagytemplom oltára és annak alkotója: Dunaiszky Lőrincz
szobrász == Békési Élet, 16. évfolyam 4. szám (1981) 435-447. p.
A Békéscsabát alapító Nógrád megyei telepescsaládok házassági kapcsolatai egykori szülőföldjükkel a letelepedés utáni időkben == Békési Élet, 25. évfolyam 3. szám (1990) 291-296. p.
A békési esperességi evangélikusság ünnepe : Dr. Mázor Elemér egyházmegyei felügyelői
beiktatása == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 20. szám (1930. május 8.) 2. p.
A belmissziói munkamódok == Evangélikus Élet, 7. évfolyam 17. szám (1939. április 29.)
5-8. p.
A belmissziói munkamódok : folytatás == Evangélikus Élet, 7. évfolyam 18. szám (1939.
május 6.) 7-9. p.
Bűnös józanság – szent vakmerőség == Keresztyén Igazság, 4. évfolyam 6. szám (1937.
június) 141. p.
Čabianska klobása == Národopis slovákov v Maďarsku : štúdie = A magyarországi szlovákok
néprajza : tanulmányok [2.] / [hl. red. Iván Balassa] ; [red. András Krupa, Štefan Lami]. –
Budapest : Tankönyvkiadó, 1979. – 91-122. p.
Čabianska klobása (1.) == Ľudové Noviny, 41. évfolyam 31. szám (1998. július 30.) 11. p.
Čabianska klobása (2.) == Ľudové Noviny, 41. évfolyam 32. szám (1998. augusztus 6.) 11. p.
Čabianska klobása (3.) == Ľudové Noviny, 41. évfolyam 33. szám (1998. augusztus 13.) 11. p.
Čabianska klobása (4.) == Ľudové Noviny, 41. évfolyam 34. szám (1998. augusztus 20.) 11. p.
Čabianska klobása (5.) == Ľudové Noviny, 41. évfolyam 35. szám (1998. augusztus 27.) 11. p.
Čabianska klobása (6.) == Ľudové Noviny, 41. évfolyam 36. szám (1998. szeptember 3.) 11. p.
Čabianske vydania Tranoscia == Evanjelický Posol Spod Tatier, 67. évfolyam 11. szám
(1977. június 10.) 128-129. p.
Čabianski snúbenci, novohradské snúbenice == Evanjelický Posol Spod Tatier, 67. évfolyam
17. szám (1977. szeptember 10.) 199. p.
Csabai csattanók == Barátság, 1. évfolyam 8. szám (1994. november 15.) 479. p.
A csabai kolbász: fogalom : örökkön megszívlelendő tanulságok... == Békés Megyei Hírlap,
50. évfolyam 8. szám (1995. január 10.) 7. p.
A csillag nyomában : vízkereszt ünnepi egyházi hagyományok == Evangélikus Élet, 45.
évfolyam 1. szám (1980. január 6.) 2. p.
Csókoljátok meg! == Harangszó, 31. évfolyam 18. szám (1940. május 5.) 131-132. p.
A csúffá tett bíró == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 26. szám (1995. január 31.) 7. p.
Egy névtelen levél == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 1. szám (1943. január)
6. p.
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Élet a tanyán == Új Aurora, [2.] évfolyam 4. szám (1974) 61-74. p.
Emlékezés a Čabiansky Kalendárra == Békési Élet, [8.] évfolyam 1. szám (1973) 131-139. p.
Énekügyünk == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 7. szám (1943. október)
106-107. p.
„Enyém vagy!” == Szarvasi Hírlap, 28. évfolyam 51. szám (1930. december 21.) 1-2. p.
Esti imádság == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005) 40. p.
Evangélikus Ifjusági Egyesület : nagyjelentőségü épitőmunka indult meg a közelmultban az
evang. egyház keretén belül == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 22. szám (1930. május 22.) 2. p.
Az Evangélikus Lelkész Egyesület országos konferenciája == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam
22. szám (1930. május 22.) 6. p.
Evangélikus lelkünk szertartásos megnyilatkozásai == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 9.
évfolyam 2. szám (1942. június) 20-22. p.
Evangélikus otthonok == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 9. évfolyam 1. szám (1942.
május) 6-8. p.
Feladataink és a zsinat == Evangélikus Élet, 4. évfolyam 44. szám (1936. november 8.) 331332. p.
Felemelem szavamat a vallási közönyösség ellen! : Dr. Mázor Elemér átvette a békési evang.
egyházmegye vezetését == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 21. szám (1930. május 15.) 2. p.
A finn diák == Emmaus Felé..., 1. évfolyam 9-10. szám (1929. november-december) 308-315. p.
A finn-magyar ősnemzet == Az Erő, 14. évfolyam 4. szám (1930. december) 78-79. p.
A finn nép == Jöjjetek Énhozzám, 6. évfolyam 8. szám (1930. február 23.) 2-3. p.
Földmíves népünk helyzete a mai magyar evangélikus egyházban == Keresztyén Igazság, 4.
évfolyam 3. szám (1937. március) 67-70. p.
Guruló drachmák == Evangélikus Élet, 3. évfolyam 35. szám (1935. szeptember 1.) 2. p.
Gyülekezeti élet == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 3. szám (1943. március)
38-41. p.
Gyülekezeti élet == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 6. szám (1943.
szeptember) 83-84. p.
Gyülekezeti élet : temetésen == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 5. szám
(1943. július) 69-70. p.
Haan Antal Stark Adolfhoz írt olaszországi levelei == Új Aurora, [10.] évfolyam 2. szám
(1982. augusztus) 144-149. p.
Hálaadás és reménység : szilveszter és újév gyülekezeteinkben == Evangélikus Élet, 44.
évfolyam 52. szám (1979. december 30.) 4. p.
A harangozás művészete == Békés Megyei Népújság, 45. évfolyam 70. szám (1990. március
24.) 8. p.
Házonkívüli keresztyénség == Élő Víz, 2. évfolyam 3. szám (1944. március) 3-4. p.
Higyj! : Szelényi János ev. lelkész előadása az Ágostai Hitvallás második jubiláris ünnepségén == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 23. szám (1930. május 29.) 2. p.
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Hindu evangélikus prédikátor Szarvason : megkapó élményben lesz része vasárnap városunk
közönségének == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 29. szám (1930. július 10.) 4. p.
A híres oltárépítő : százötven éve halt meg Dunaiszky Lőrinc akadémiai szobrász ==
Lelkipásztor, 58. évfolyam 2. szám (1983. február)
Hivek között == Harangszó, 30. évfolyam 16. szám (1939. április 16.) 123-124. p.
Honvéd-pósta == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 4. szám (1943. május) 5758. p.
Honvéd-pósta == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 5. szám (1943. július) 7475. p.
Honvéd-pósta : csabai honvédek! == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 2. szám
(1943. február) 28-30. p.
Honvéd-pósta : honvéd-áhitat == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 6. szám
(1943. szeptember) 94-95. p.
Honvéd-pósta : honvédáhítat == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 3. szám
(1943. március) 46-47. p.
Honvéd-pósta : minden Oroszországban harcoló békéscsabai honvédnek... == Békéscsabai
Evangélikusok Lapja, 10. évfolyam 1. szám (1943. január) 12-13. p.
Hozzászólás a zsinati bizottság javaslataihoz == Evangélikus Élet, 3. évfolyam 49. szám
(1935. december 8.) 4. p.
Igehirdetések == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005) 23-25. p.
Ismerkedjünk Békés megyével : két frissen megjelent könyv kapcsán == Evangélikus Élet,
46. évfolyam 45. szám (1981. november 8.) 4. p.
Jaminai templomrenoválás == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 52. szám (1995. március
2.) 7. p.
Ján Valašťan Dolinský, 1892-1965 == Čabiansky Kalendár na rok 1992 / zod. red. Helena
Somogyiová ; ... red. Ondrej Aradi, Ján Chlebnický, Matej Mazán. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal, [1991]. – 48-52. p.
Ján Valašťan Dolinský : 1892-1965 == Új Aurora, 16. évfolyam 1. szám (1988. április) 102106. p.
Javaslat a szórványkérdés megoldására egyházvédelmi (missziói) alap létesítése tárgyában ==
Evangélikus Élet, 2. évfolyam 31-32. szám (1934. augusztus 12.) 6-8. p.
Ježiš a slepí == Evanjelický Hlásnik, 5. évfolyam 11. szám (1935. november) 1-8. p.
Jövel, Szentlélek Úristen! == Harangszó, 25. évfolyam 21. szám (1934. május 20.) 163-164. p.
Két csabai prédikáció története I. == Evangélikus Élet, 36. évfolyam 18. szám (1971. május
2.) 2. p.
Két nagy kérdés : mi lesz a szórványokkal? : mi lesz a theologus „túltermeléssel”? ==
Emmaus Felé, 3. évfolyam 1-2. szám (1931. január-február) 12-16. p.
Kétszázötven éves a békéscsabai gyülekezet == Evangélikus naptár az 1967. évre / fel. szerk.
Káldy Zoltán. – Budapest : Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, [1966]. – 107. p.
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Kisdiák voltam Békéscsabán az 1918. és 1919. években : részletek == A Békéscsabai Rózsa
Ferenc Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola évkönyve az 1978-79. iskolai évről /
szerk. Palotás Ádám. – Békéscsaba : Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, 1980. – 21-26. p.
Kiskőrös == Harangszó, 22. évfolyam 12. szám (1931. március 22.) 92-94. p.
Kiskőrösi emlékmorzsák 1928-1942 == Evangélikus Élet, 55. évfolyam 12. szám (1990.
március 25.) 4. p.
Kiskőrösi emlékmorzsák 1928-1942 : II. az evangélikus iskola és tanítói == Evangélikus Élet,
55. évfolyam 13. szám (1990. április 1.) 4. p.
Kiskőrösi emlékmorzsák 1928-1942 : III. a gyülekezet lelkészei == Evangélikus Élet, 55.
évfolyam 15. szám (1990. április 15.) 4. p.
Kiskőrösi emlékmorzsák 1928-1942 : IV. ifjúsági munka == Evangélikus Élet, 55. évfolyam
16. szám (1990. április 22.) 3. p.
Kiskőrösi emlékmorzsák 1928-1942 : V. szociális helyzet == Evangélikus Élet, 55. évfolyam
17. szám (1990. április 29.) 3. p.
Kiskőrösi emlékmorzsák 1928-1942 : VI. lelkészi munkatársak == Evangélikus Élet, 55.
évfolyam 18. szám (1990. május 6.) 4. p.
Koin sen Suomessa == Ristinkukkia, 1968. 14-17. p.
Konfirmáció : áldozócsütörtökön konfirmálnak az arra jogosult ev. gyermekek első csoportjai
== Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 23. szám (1930. május 29.) 10. p.
Községi élet Csabán == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 34. szám (1995. február 9.) 7. p.
Kuvia Unkarin evankelisen kirkon elämästä : I. „laulava uskonpuhdistaja” == Kotimaa, 36.
évfolyam 20. szám (1941. március 14.) 4. p.
Kuvia Unkarin evankelisen kirkon elämästä : II. kaleeriorjat == Kotimaa, 36. évfolyam 22.
szám (1941. március 21.) 4. p.
Kuvia Unkarin evankelisen kirkon elämästä : IV. uusia soihtuja yössä == Kotimaa, 36.
évfolyam 27. szám (1941. április 18.) 6. p.
Kuvia Unkarin evankelisen kirkon elämästä : V. uskon sankareita == Kotimaa, 36. évfolyam
29. szám (1941. április 25.) 4. p.
Kuvia Unkarin evankelisen kirkon elämästä : VI. ne, jotka meri on niellyt == Kotimaa, 36.
évfolyam 31. szám (1941. május 6.) 5. p.
A „lappok vallása” == Emmaus Felé, 2. évfolyam 3. szám (1930. március) 90-92. p.
A „lappok vallása” II. == Emmaus Felé, 2. évfolyam 4. szám (1930. április) 136-139. p.
Lesz-e bátorságunk? == Evangélikus Élet, 3. évfolyam 37. szám (1935. szeptember 15.) 3-4. p.
Literárne plody čabianskeho slovenského ducha (1.) == Ľudové Noviny, 35. évfolyam 18.
szám (1992. április 30.) 10. p.
Literárne plody čabianskeho slovenského ducha (2.) == Ľudové Noviny, 35. évfolyam 19.
szám (1992. május 7.) 10. p.
Literárne plody čabianskeho slovenského ducha (3.) == Ľudové Noviny, 35. évfolyam 20.
szám (1992. május 14.) 10. p.
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Luterilainen Rooma : I. korpeen syntynyt seurakunta == Kotimaa, 59. évfolyam 37. szám
(1964. május 26.) 6. p.
Luterilainen Rooma : II. neljän kirkon seurakunta == Kotimaa, 59. évfolyam 38. szám (1964.
május 29.) 4. p.
Luterilainen Rooma : III. laulava seurakunta == Kotimaa, 59. évfolyam 39. szám (1964.
június 2.) 4. p.
Luterilainen Rooma : IV. Suomi ja Békéscsaba == Kotimaa, 59. évfolyam 41. szám (1964.
június 9.) 4. p.
Luterilainen Rooma : V. Békéscsaban seurakunnan nykyiset kasvot == Kotimaa, 59. évfolyam 43. szám (1964. június 16.) 4. p.
A lutheránus finnek között == Vándorút, 11. évfolyam 5. szám (1928. május 15.) 3-5. p.
„Menjünk el mind Betlehemig...!” : Lukács 2,15. == Harangszó, 26. évfolyam 52. szám
(1935. december 22.) 1. p.
Menyasszonyavatás == Lelkipásztor, 17. évfolyam 9. szám (1941. augusztus) 458-460. p.
A „mindenki gyermeke” : Malmivaara Vilmos élete == Emmaus Felé, 2. évfolyam 1. szám
(1930. január) 10-19. p.
Mindig tanuló és mindig tanító Szeberényi Lajos Zsigmond == Evangélikus naptár az 1971.
évre / fel. szerk. Káldy Zoltán. – Budapest : Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, [1970]. – 68-70. p.
Miről beszélnek a száz év előtti békéscsabai kisiskolások szépírási gyakorlatai? == Békési
Élet, 9. évfolyam 2. szám (1974) 315-322. p.
Na Tri krále == Čabiansky Kalendár na rok 1993 / zod. red. Helena Somogyiová ; ... red. Ján
Chlebnický, Matej Mazán. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal, [1992]. – 90-92. p.
Naša úloha : inštalačná reč Juliusa Dedinszky == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam 6. szám
(1942. június) 75-79. p.
„Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát” : Christananda, a hindu evangelista bizonyságtétele == Szarvasi Közlöny, 8. évfolyam 30. szám (1930. július 17.) 2. p.
„A nemzeti becsület szerencsés védője” : Wallaszky Pál halálának másfél százados évfordulóján == Evangélikus naptár az 1974. évre / fel. szerk. Káldy Zoltán. – Budapest : Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, [1973]. – 51-52. p.
Obrazy zo života finského národa == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 3. szám (1943.
március) 38-40. p.
Obrazy zo života finského národa : boží národ == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 4. szám
(1943. április) 55-57. p.
Obrazy zo života finského národa : cirkevný sbor == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 9.
szám (1943. szeptember) 136-137. p.
Obrazy zo života finského národa : čas prebudenia == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 6.
szám (1943. június) 88-90. p.
Obrazy zo života finského národa : „pokáni čiňte!” == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 7.
szám (1943. július) 101-103. p.
Obrazy zo života finského národa : svetlo zviťazi == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 5.
szám (1943. május) 73-75. p.
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Óévi imádság == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005) 40. p.
Olvassuk a Bibliát : hamis templomjárók == Harangszó, 29. évfolyam 39. szám (1938.
szeptember 25.) 314. p.
Olvassuk a Bibliát : az igazi templomjárók == Harangszó, 29. évfolyam 40. szám (1938.
október 2.) 321. p.
Olvassuk a Bibliát : a pénz == Harangszó, 25. évfolyam 23. szám (1934. június 3.) 185-186. p.
Olvassuk a Bibliát : a Szentlélek munkája == Harangszó, 25. évfolyam 21. szám (1934. május
20.) 168-169. p.
Olvassuk a Bibliát : szenvedés idején == Harangszó, 25. évfolyam 22. szám (1934. május 27.)
177-178. p.
Olvassuk a Bibliát : tanítványok elhivása == Harangszó, 25. évfolyam 20. szám (1934. május
13.) 159. p.
Opovrhnutý stôl == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 2. szám (1943. február) 21-22. p.
Öngyilkos egyház == Evangélikus Élet, 3. évfolyam 11. szám (1935. március 17.) 4-5. p.
Paraszthonoráciorok a békéscsabai evangélikus egyházban == Új Aurora, [13.] évfolyam 2.
szám (1985. augusztus) 118-121. p.
Polyva-e vagy gabona? : Máté 3,11-12. == Harangszó, 26. évfolyam 51. szám (1935.
december 15.) 1. p.
Pracovné nástroje a práca v hospodárstvach stredných roľníkov v Békéšskej Čabe na začiatku
nášho storočia == Národopis slovákov v Maďarsku : štúdie = A magyarországi szlovákok
néprajza : tanulmányok [6.] / [red. Emilia Tóthová]. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1986. –
183-232. p.
Társszerző Zahorán György

Produkty, získané zo zakálačiek v stravovaní Slovákov v Békéšskej Čabe == Národopis
slovákov v Maďarsku : štúdie = A magyarországi szlovákok néprajza : tanulmányok [3.] / [hl.
red. Iván Balassa] ; [red. András Krupa, Štefan Lami]. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1981. –
101-125. p.
Reggeli imák == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005) 2. p.
Régi békéscsabai szlovák nyelvű kiadványok == Békési Élet, 20. évfolyam 3. szám (1985)
371-377. p.
A régi Csaba == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 20. szám (1995. január 24.) 7. p.
A régi Csaba : a legtökéletesebb... : a pipa == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 40. szám
(1995. február 16.) 7. p.
A régi Csaba : Salamoni ítélet : hamu és trágya == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 11.
szám (1995. január 13.) 7. p.
Régi egyházi tisztségek : 1. sáfárok == Evangélikus Élet, 35. évfolyam 27. szám (1970. július
5.) 2. p.
Régi egyházi tisztségek : 2. tizedesek == Evangélikus Élet, 35. évfolyam 28. szám (1970.
július 12.) 2. p.
Régi egyházi tisztségek : 3. custosok == Evangélikus Élet, 35. évfolyam 29. szám (1970.
július 19.) 3. p.
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Régi végrendeletek üzenetei a mának : 1. hitbeli, vallási elemek a végrendeletekben ==
Evangélikus Élet, 55. évfolyam 32. szám (1990. augusztus 12.) 3. p.
Régi végrendeletek üzenetei a mának : 2. szeresd felebarátodat == Evangélikus Élet, 55.
évfolyam 35. szám (1990. szeptember 2.) 3. p.
Rövid prédikáció == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 51. szám (1995. március 1.) 7. p.
Sborový život : konfirmácia == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 6. szám (1943. június)
85-87. p.
Sborový život : krst == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 3. szám (1943. március) 35-37. p.
Sborový život : na pohrabe == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 5. szám (1943. május) 6668. p.
Sborový život : pôst v našich cirkvách kedysi a dnes == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 4.
szám (1943. április) 51-53. p.
Sborový život : v kostole == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 9. szám (1943. szeptember)
131-133. p.
Sedliaci a remeselníci – vydavatelia kníh na Čabe == Evanjelický Posol Spod Tatier, 67.
évfolyam 13. szám (1977. július 10.) 146. p.
Spomienky na Čabiansky kalendár : úryvky == Čabiansky Kalendár na rok 1991 / zod. red.
Helena Somogyiová ; ... red. Ján Chlebnický, Matej Mazán. – Békéscsaba : Önkormányzati
Hivatal, 1990. – 35-42. p.
Staré cirkevné hodnosti v Békéscsabe : I. šáfári == Evanjelický Posol Spod Tatier, 67.
évfolyam 5. szám (1977. március 10.) 54. p.
Staré cirkevné hodnosti v Békéscsabe : II. desiatnici == Evanjelický Posol Spod Tatier, 67.
évfolyam 6. szám (1977. március 25.) 68. p.
Staré cirkevné hodnosti v Békéscsabe : III. kustoši == Evanjelický Posol Spod Tatier, 67.
évfolyam 7. szám (1977. április 10.) 79. p.
Stark Adolf békéscsabai szőlőnemesítő : születésének 150. évfordulója alkalmából == Békési
Élet, 19. évfolyam 4. szám (1984) 457-462. p.
Szeptember küszöbén == Evangélikus Élet, 6. évfolyam 35. szám (1938. szeptember 3.) 4-5. p.
Szlovák Csabától Békéscsabáig == Barátság, 1. évfolyam 1. szám (1994. március 15.) 13-15. p.
Szlovák nyelvű egyházi lap 1931-ből == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 43. szám (1991.
október 27.) 3. p.
Szól a harang == Új Aurora, [7.] évfolyam 1. szám (1979. április) 91-100. p.
Szükség van e magasabbfokú presbitériumokra? == Evangélikus Élet, 2. évfolyam 46. szám
(1934. november 18.) 5. p.
A tanító == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005) 40. p.
Táplálkozás c. tanulmány szinopszisa : kolbász, tészta, kenyérsütés, rituális ételek, magyarszlovák adatok == Várunk, 9. évfolyam 1. szám (2004) 4-6. p.
Tatarozzák a békéscsabai nagytemplomot == Evangélikus Élet, 24. évfolyam 6. szám (1959.
február 8.) 3. p.
Tradičné zabíjačkové pochúťky békéščabianskych Slovákov (1.) == Ľudové Noviny, 39.
évfolyam 46. szám (1996. november 14.) 11. p.
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Tradičné zabíjačkové pochúťky békéščabianskych Slovákov (2.) == Ľudové Noviny, 39.
évfolyam 47. szám (1996. november 21.) 11. p.
Tradičné zabíjačkové pochúťky békéščabianskych Slovákov (3.) == Ľudové Noviny, 39.
évfolyam 48. szám (1996. november 28.) 11. p.
Tradičné zabíjačkové pochúťky békéščabianskych Slovákov (4.) == Ľudové Noviny, 39.
évfolyam 49. szám (1996. december 5.) 11. p.
Tudnivalók szertartásainkról : I. keresztelő == Evangélikus Élet, 22. évfolyam 19. szám
(1957. július 28.) 2. p.
Tudnivalók szertartásainkról : II. konfirmáció == Evangélikus Élet, 22. évfolyam 20. szám
(1957. augusztus 4.) 2. p.
Tudnivalók szertartásainkról : III. esküvő == Evangélikus Élet, 22. évfolyam 21. szám (1957.
augusztus 11.) 2. p.
Tudnivalók szertartásainkról : IV. temetés == Evangélikus Élet, 22. évfolyam 22. szám (1957.
augusztus 18.) 2. p.
Tudnivalók szertartásainkról : V. úrvacsorázás == Evangélikus Élet, 22. évfolyam 23. szám
(1957. augusztus 25.) 2. p.
Tudnivalók szertartásainkról : VI. templomozás == Evangélikus Élet, 22. évfolyam 24. szám
(1957. szeptember 1.) 2. p.
Az úgynevezett „zugiskolák” Békéscsaba tanyavilágában == Békési Élet, 12. évfolyam 4.
szám (1977) 496-505. p.
Új Tiszaeszlár == Evangélikus Élet, 3. évfolyam 40. szám (1935. október 6.) 3-4. p.
Úryvky z práce Júliusa Dedinského : o čom hovoria krasopisné cvičenia malých békéščabianskych šlovákov pred sto rokmi? == Čabiansky Kalendár na rok 1998 / ... red. Ján
Chlebnický, Pavol Kovács, Helena Somogyiová. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal,
[1997]. – 48-51. p.
Vallásos elemek a békéscsabai evangélikus szlovákok hétköznapjaiban, népi elemek
vallásosságukban == Diakonia, 14. évfolyam 2. szám (1992) 14-19. p.
Veselá Čaba == Čabän, 3. évfolyam 3. szám (2000. március) 3. p.
Veselá Čaba == Čabiansky Kalendár na rok 1992 / zod. red. Helena Somogyiová ; ... red.
Ondrej Aradi, Ján Chlebnický, Matej Mazán. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal, [1991].
– 82-87. p.
Veselá Čaba == Čabiansky Kalendár na rok 1993 / zod. red. Helena Somogyiová ; ... red. Ján
Chlebnický, Matej Mazán. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal, [1992]. – 67-69. p.
Veselá Čaba == Čabiansky Kalendár na rok 1994 / zod. red. Helena Somogyiová ; ... red.
Valéria Kalná, Ján Chlebnický, Matej Mazán. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal, [1993].
– 82-86. p.
Vidám Csaba == Barátság, 1. évfolyam 6. szám (1994. szeptember 15.) 358-359. p.
Vidám Csaba : anekdoták, igaz történetek == Békési Élet, 14. évfolyam 2. szám (1979) 221230. p.
Z mesta do mesta po stopách Kristových : Betánia == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 1.
szám (1943. január) 4-5. p.
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Z mesta do mesta po stopách Kristových : Betlehem == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam 8.
szám (1942. augusztus) 108-109. p.
Z mesta do mesta po stopách Kristových : Jericho == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam 10.
szám (1942. október) 139-141. p.
Z mesta do mesta po stopách Kristových : Jeruzalem == Evanjelický Hlásnik, 13. évfolyam 2.
szám (1943. február) 19-21. p.
Z mesta do mesta po stopách Kristových : Kafarnaum == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam
12. szám (1942. december) 171-173. p.
Z mesta do mesta po stopách Kristových : Nazarét == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam 9.
szám (1942. szeptember) 122-123. p.
Za hrsť čabianskeho humoru == Náš Kalendár na rok 1969 / [zost. red. Juraj Bielik]. –
Budapest : Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége, [1968]. – 152-153. p.
Zvoní zvon == Čabiansky Kalendár na rok 1995 / zod. red. Helena Somogyiová ; ... red.
Helena Somogyiová, Alica Vnuková, Ján Chlebnický. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal,
[1994]. – 65-67. p.
Život slovenských sedliakov na čabianskych salašoch == Národopis slovákov v Maďarsku :
štúdie = A magyarországi szlovákok néprajza : tanulmányok [1.] / red. Anna Gyivicsanová,
András Krupa. – Budapest : Magyar Néprajzi Társaság : Magyarországi Szlovákok
Demokratikus Szövetsége, 1975. – 117-134. p. – (A magyarországi nemzetiségek néprajza)
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II. Dedinszky Gyula fordításai
A) Kéziratos fordítások
Aho, Juhani: Hitvallás. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 3 t. fol.
Haarala, Anna-Marja: Az áldozat. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 3 t. fol.
Horák, Jozef: Szombati anyóka. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1971?]. – 6 t. fol.
Kivekäs, Mikko: A cigány lányka hitvallása. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 3 t. fol.
Kivekäs, Mikko: Itt kezdődik az út. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 4 t. fol.
Kivekäs, Mikko: Kevesen hü. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1971?]. – 3 t. fol.
Kivekäs, Mikko: Mindig kell imádkozni. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1972?]. – 3 t. fol.
Kivekäs, Mikko: Samáriai. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 4 t. fol.
Kivekäs, Mikko: Az utat tudjátok. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1974?]. – 3 t. fol.
Oravala, Aukusti: Paraszt-prédikátor. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 3 t. fol.
Rantanen, Vilho: Én vagyok az oka. – [Békéscsaba?] : D. Gy., [1946?]. – 3 t. fol.
Salmela, Marija: Segélykiáltás : történet a multból. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 6 t. fol.
Salomies, Ilmari: A finn evangélikus egyház történetének jellegzetes vonásai. – [Kiskőrös?] :
D. Gy., [1937?]. – 7 t. fol.
Tervonen, Heikki: A világosság felülről jön, nem keletről sem nyugatról : a hit példaképei. –
[Békéscsaba] : D. Gy., [1992]. – 2 t. fol.
Valpo, Ebba: Maija templomba megy. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 5 t. fol.
Vegelius, Elli: A szigetvidék papnéja. – [H. n.] : D. Gy., [é. n.]. – 3 t. fol.

B) Nyomtatásban megjelent fordítások
Eerola, Eeva: Mindig szabad jönni == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 16. szám (1991. április
21.) 3. p.
Karimo, Aarno: Nehéz idők drága kincse. – Budapest : Evangélikus Evangélizáció, 1947. – 16 p.
Karjalainen, Elina: Az öreg fenyőfa : finn karácsonyi mese == Békés Megyei Hírlap, 46.
évfolyam 301. szám (1991. december 24-26.) 22. p.
Kivekäs, Mikko: Angyalok == Evangélikus Élet, 53. évfolyam 29. szám (1988. július 17.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Ari : Róm 1,7. 15,13 == Evangélikus Élet, 53. évfolyam 32. szám (1988.
augusztus 7.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Azok is – maguknak : Róm 14,7-8 == Evangélikus Élet, 53. évfolyam 43.
szám (1988. október 23.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: A cigány lányka hitvallása == Evangélikus Élet, 52. évfolyam 31. szám
(1987. augusztus 2.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Erről beszélni kell : Jn 14,19 == Evangélikus Élet, 53. évfolyam 33. szám
(1988. augusztus 14.) 4. p.
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Kivekäs, Mikko: Feliratkozás úrvacsorára == Evangélikus Élet, 52. évfolyam 40. szám (1987.
október 4.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Itt kezdődik az út == Evangélikus Élet, 52. évfolyam 25. szám (1987. június
21.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Kevesen hű == Evangélikus Élet, 52. évfolyam 28. szám (1987. július 12.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Kiáltások az éjszakába : Mt 25,35 == Evangélikus Élet, 54. évfolyam 6.
szám (1989. február 5.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Mindig kell imádkozni == Evangélikus Élet, 52. évfolyam 21. szám (1987.
május 24.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: Samáriai == Evangélikus Élet, 52. évfolyam 33. szám (1987. augusztus 16.)
4. p.
Kivekäs, Mikko: Az utat tudjátok == Evangélikus Élet, 52. évfolyam 36. szám (1987.
szeptember 6.) 4. p.
Kivekäs, Mikko: A végső cél a legfontosabb : Fil 3,14 == Evangélikus Élet, 53. évfolyam 37.
szám (1988. szeptember 11.) 4. p.
Laitinen, Marjatta: Anya mindig veszekszik == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 34. szám
(1991. augusztus 25.) 3. p.
Malmberg, Raili: A kenyér == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 36. szám (1991. szeptember
8.) 3. p.
Oravala, Aukusti: Cigány Mari : elbeszélés a finn gyülekezeti életből. – Budapest : Evangélikus Evangélizáció, 1947. – 16 p.
Parkiö: Áldott karácsonyt! == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 51. szám (1991. december 22.)
4. p.
Perkiö, Pia: Most == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 7. szám (1991. február 17.) 3. p.
Rahamägi, H. B.: Észt-ország vallási helyzete == Emmaus Felé, 2. évfolyam 2. szám (1930.
február) 55-58. p.
Suokunnas, Seppo: Atyám jól tudja... == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 50. szám (1991.
december 15.) 3. p.
Suokunnas, Seppo: A koldus kiáltása == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 35. szám (1991.
szeptember 1.) 3. p.
Swam, Anni: A Karácsonyi Gyermek == Karácsonyfa körül : evangélikus családok karácsonyestje / összeáll. Dedinszky Gyula. – Győr : Baross nyomda: Uzsaly-Koncz ny., 1942. –
(Harangszó könyvtár)
Tervonen, Heikki: Nekünk nincs halottunk == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 10. szám
(1991. március 10.) 2. p.
Tervonen, Heikki: Tartsd meg a szokást == Evangélikus Élet, 57. évfolyam 17. szám (1992.
április 26.) 3. p.
Vaahtoniemi, Heikki: A forrásnál eltört korsó == Evangélikus Élet, 53. évfolyam 46. szám
(1988. november 13.) 4. p.
Varmajoki, Alli: Sriaď dom svoj! == Čabiansky Kalendár na rok 1947. – Békéscsaba :
Nákladom Ev. Cirkevného Knihkupectva, [1946]. – 38-42. p.
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III. Dedinszky Gyuláról szóló irodalom

A) Munkássága, élete
A 85 éves Dedinszky Gyula köszöntése : „Pro urbe-díj” és felolvasóülés == Csabai
Hírmondó, 5. évfolyam 12. szám (1990. március 23.) 1. p.
100 éve született Dedinszky Gyula == Heti Délkelet, 12. évfolyam 12. szám (2005. június
27.) 14. p.
100. výročie narodenia Júliusa Dedinského (1905-1994) == Čabän, 8. évfolyam 3. szám
(2005. március) 1-2. p.
Az 1988. évi Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményhirdetése ==
Néprajzi Hírek, 17. évfolyam 2. szám (1988) 79-82. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

A XIX. (1971. évi) Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke ==
Néprajzi Hírek, 1. évfolyam 1-2. szám (1972) 41-49. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

A XX. (1973. évi) Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke ==
Néprajzi Hírek, 2. évfolyam 2. szám (1973) 68-77. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

A XXII. (1974. évi) Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke ==
Néprajzi Hírek, 4. évfolyam 3. szám (1975) 68-75. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

A XXIII. (1975. évi) Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke ==
Néprajzi Hírek, 5. évfolyam 1-2. szám (1976) 15-21. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Békés megye kézikönyve = Handbook of Békés county / [főszerk. Kőváry E. Péter] ; [... szerzői
Ambrus Zoltán et al.]. – [Szeged] : Oktinfó-Szeged Bt ; [Hatvan] : Ceba Kiadó, 1999. – 857
p. – (Magyarország megyei kézikönyvei = County handbooks of Hungary ; 3.)
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

A Békés Megyei Múzeumbarátok Körének alapító tagjai == Múzeumi Híradó, [2.] évfolyam
1. szám (1975) 44-46. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban tegnap délelőtt kitüntetéseket adott át... ==
Békés Megyei Népújság, 38. évfolyam 238. szám (1983. október 8.) 3. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Bencze Imre: D. Dedinszky Gyula (1905-1994) == Evangélikus naptár az 1995. évre / szerk.
Tóth-Szöllős Mihály. – Budapest : Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1995. –
135-136. p.
Botík, Ján: Na margo 12 rukopisných prác o Békéscsabe : bibliografia : prehľady periodík ==
Slovenský Národopis, 23. évfolyam 4. szám (1975) 650-652. p.
Botík, Ján: Národopis Slovákov v Maďarsku : A Magyarországi Szlovákok Néprajza 3. ==
Békési Élet, 17. évfolyam 4. szám (1982) 518-519. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról
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Brtáň, Rudo: Dobruo slovo – statočným Slovákom : zamyslenie nad Čabianskym Kalendárom
1991. == Cirkevné Listy, 104. évfolyam 12. szám (1991. december) 191-192. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Búcsú Dedinszky Gyulától == A Nap, 1. évfolyam 16. szám (1994. május 27.) 4. p.
Rövid hír

Búcsú Dedinszky Gyulától == A Nap, 1. évfolyam 17. szám (1994. május 28.) 3. p.
Bukovinszky István: Gazdag levéltári gyűjtemény Békéscsabán : múlt és jelen == Békés
Megyei Népújság, 36. évfolyam 15. szám (1981. január 18.) 7. p.
A csabai kolbász : Tevan-újdonság == Heti Mérleg, 8. évfolyam 37. szám (1998. október 22.)
2. p.
Dedinský, Július == Biografický lexikón Slovenska / [odborná red. lexikongraf. red. Pavol
Parenička] ; [lexikálna oblast‘ ... L‘udmila Ďuranová et al.]. 2. diel. – Martin : Slovenská
Národná Knižnica, 2004. – 696 p.
Dedinszky Gyula == Ki kicsoda Békés megye tudományos életében. – [Békéscsaba] : Békés
Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága, 1986. –
[204] p.
Dedinszky Gyula == Magyar írók élete és munkái / megindította id. Szinnyei József ; írja és
szerkeszti Gulyás Pál. 5. kötet. – Budapest : Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok
Egyesülete, 1943. – 951 p.
Dedinszky Gyula... == Barátság, 1. évfolyam 1. szám (1994. március 15.) 15. p.
Dedinszky Gyula díszdoktor == Napi Délkelet, 1. évfolyam 185. szám (1992. november 7.)
1. p.
Rövid hír

Dedinszky Gyula életrajza. – [Békéscsaba] : D. Gy., [1978]. – 5 t. fol.
Dedinszky Gyula életrajza és irodalmi tevékenysége == Stark Adolf szőlőnemesítő élete és
munkássága : 1834-1910 / Dedinszky Gyula ; szerk. Kozma Pál. – Budapest : Kertészeti
Egyetem, 1984. – 118-120. p. – (Kertészeti Egyetem kiadványai)
Dedinszky Gyula evangélikus lelkész, helytörténész, néprajzkutató == Csabai életrajzok /
[szerk. és összeáll. Grósz Mihály] ; [az összeállításban közrem. Araczki Magdolna et al.]. –
Békéscsaba : Békés Megyei Könyvtár, 1995. – 46-50. t. fol.
Dedinszky Gyula ny. evangélikus lelkész és felesége Veress Margit szeptember 14-én
ünnepelték házasságuk 60. évfordulóját == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 38. szám (1991.
szeptember 22.) 4. p.
Rövid hír

Dekáni == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam 8. szám (1942. augusztus) 120. p.
A Déli Egyházkerület közgyűlése == Evangélikus Élet, 57. évfolyam 51. szám (1992. december 20.) 3. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Díjkiosztó a múzeumban == Békés Megyei Népújság, 44. évfolyam 261. szám (1989.
november 3.) 2. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Divičanová, Anna: Národnostnej miestnohistorickej súťaže : o výsledkoch, ponaučeniach ==
Ľudové Noviny, 16. évfolyam 11. szám (1972. március 16.) 1., 3. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról
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Dňa 17. mája boli inštalovaní... == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam 6. szám (1942. június)
88. p.
Eltemették Dedinszky Gyulát == Békés Megyei Hírlap, 49. évfolyam 125. szám (1994. május
30.) 3. p.
Erdmann Gyula: Békéscsaba evangélikus lelkésze, történésze és néprajzosa: Dedinszky Gyula
== Népszabadság, 51. évfolyam 126. szám (1993. június 2.) 19. p.
Erdmann Gyula: Dedinszky Gyuláról == Írások Békéscsaba történetéből, néprajzából /
Dedinszky Gyula ; [a szövegeket vál. és gond. Erdmann Gyula]. – Gyula : Békés Megyei
Levéltár, 1993. – 5-7. p. – (Közlemények Békés megye és környéke történetéből ; 5.)
F. T.: Dedinszky Gyula ünneplése == Evangélikus Élet, 55. évfolyam 14. szám (1990. április
8.) 3. p.
F[ábián] I[stván]: Emlékezés Dedinszky Gyulára == Békés Megyei Hírlap, 59. évfolyam 168.
szám (2004. július 20.) 4. p.
Farárské voľby na Čabe == Evanjelický Hlásnik, 12. évfolyam 4. szám (1942. április) 55. p.
Fekete G. Kata: Lelkész, etnográfus, helytörténész : konferencia : századik születésnapját
ünnepelné Dedinszky Gyula == Békés Megyei Hírlap, 60. évfolyam 55. szám (2005. március
7.) 3. p.
Földink volt : [Dedinszky Gyula] == Békés Megyei Hírlap, 50. évfolyam 70. szám (1995.
március 24.) 5. p.
Gomboš, Ján: Július Dedinský, historik miestnych dejín == Várunk, 10. évfolyam 1. szám
(2005) 30-32. p.
Gomboš, Ján: Július Dedinský == Čabiansky kalendár na rok 2005 / [... red. Alžbeta Ancsinová,
Hajnalka Krajcsovicová, Lenka Vránska]. – Békéscsaba: Önkormányzati Hivatal, 2005. – 6970. p.
Gombos János: Dedinszky Gyula a helytörténész == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005)
32-33. p.
Grin Igor: Értékes pályamunkák a néprajzi pályázaton == Múzeumi Híradó, [2.] évfolyam 3.
szám (1975) 27-28. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

H. A.: A Békéscsabai Evangélikus Levéltár == Evangélikus Élet, 46. évfolyam 8. szám (1981.
február 22.) 5. p.
H. A.: Dedinszky Gyula kitüntetése == Evangélikus Élet, 48. évfolyam 46. szám (1983.
november 13.) 4. p.
Halušková, V.: „Bodaj by sme boli aj na ostatných poliach takí silní...” : rozhovor s Annou
Divičanovou o národopisných publikáciach Slovákov v Maďarsku == Ľudové Noviny, 35.
évfolyam 17. szám (1992. április 23.) 3. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Hrivnák, M.: Čaká na príležitosť : u Júliusa Dedinského == Ľudové Noviny, 35. évfolyam 15.
szám (1992. április 9.) 2. p.
Hudák, S.: Obrazy zo života dolnozemských Slovákov v Maďarsku == Matičné Čítanie, 5.
évfolyam 26. szám (1972. december 24.) 9. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról
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Huley Alfréd: A lelkészek honismereti munkájának megbecsülése == Evangélikus Élet, 45.
évfolyam 47. szám (1980. november 23.)
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

In memoriam Dedinszky Gyula == Heti Mérleg, 4. évfolyam 22. szám (1994. június 2.) 1. p.
Isten embere : Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) / szerk. Cserháti Péter,
Fabiny Tamás... et al. 1. kötet, Életút és dokumentumok. – Budapest : Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, 2002. – 618 p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Istvánová, Anna: Pro urbe J. Dedinskému == Ľudové Noviny, 34. évfolyam 16. szám (1990.
április 19.) 3. p.
Jurkovič, Ladislav: Pretrvávajúca tradícia slovenských evanjelikov v zboroch Maďarskej
evanj. a. v. cirkvi == Evanjelický Posol Spod Tatier, 68. évfolyam 14. szám (1978. július 25.)
165. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

K. E.: Baráti találkozó Finnországban : ötven éves a finn-magyar teológus-csere == Evangélikus Élet, 42. évfolyam 47. szám (1977. november 20.) 3. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

K. L.: A lelkész halálára == Délkeleti Krónika, 2. évfolyam 20. szám (1994. május 26.) 4. p.
Kantárová, V.: Národopis Slovákov v Maďarsku == Maticné Čítanje, 9. évfolyam 7. szám
(1976. március 29.) 10. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Kario, Erkki: Unkarin ja Suomen kirkot kulttuurivaihdon edelläkävijöitä == Kotimaa, 72.
évfolyam 70. szám (1977. szeptember 23.) 1., 4. p.
Kendeh György, id.: Halottaink == Keresztyén Igazság, új folyam 23. szám (1994 ősz) 38. p.
Kihirdették az Országos Néprajzi és Helytörténeti Pályázat megyei fordulójának eredményeit
== Múzeumi Híradó, [3.] évfolyam 8. szám (1977) 11-12. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Kirkon ongelmat Unkarissa ovat samat kuin muuallakin == Kotimaa, 59. évfolyam 46. szám
(1964. június 25.) 3. p.
Kitüntetés : Dedinszky Gyula ny. békéscsabai lelkésznek... == Evangélikus Élet, 46. évfolyam 31. szám (1981. augusztus 2.) 2. p.
Rövid hír

Kondacs Pál: Közös gyökerek == Magyar Nemzet, 50. évfolyam 190. szám (1987. augusztus
13.) 6. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Koren Emil: † Dr. theol. h. c. Dedinszky Gyula 1905-1994 == Lelkipásztor, 69. évfolyam 7-8.
szám (1994. július-augusztus) 298. p.
Koren Emil: Megtisztelő értékelés == Evangélikus Élet, 57. évfolyam 10. szám (1992.
március 8.) 2. p.
Koren Emil: „Mennyi dolgom volna még...” == Evangélikus Élet, 33. évfolyam 16. szám
(1968. április 21.)
Korhonen, Kusti: Gyula ja Margit Dedinszky olimme herättäjäjuhlilla == Hengellinen
Kuukauslehti, 76. évfolyam 7. szám (1964) 229-230. p.
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Kovács Pál: Dedinszky Gyula evangélikus lelkész életútja : 1905-1994 == Várunk, 10.
évfolyam 1. szám (2005) 3-14. p.
Kovács Pál: „Ez az élet kilencven esztendőn át szüntelen termő élet volt” : mozaikkockák
Dedinszky Gyula evangélikus lelkész életútjából == Evangélikus Élet, 70. évfolyam 13. szám
(2005. március 27.)
Kovács Pál: Ordass Lajos és Békéscsaba == Várunk, 7. évfolyam 1. szám (2002) 34-36. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Kovács Sándor Iván: Könyvszemle == Népszabadság, 45. évfolyam 265. szám (1987.
november 10.) 7. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

K[őváry] E. P[éter]: A csabai szlovákság néprajzosa == Népszabadság, 48. évfolyam 70.
szám (1990. március 24.) 5. p.
Krupa András: Dedinszky Gyula díszdoktor == Néprajzi Hírek, 21. évfolyam 1-4. szám
(1992) 204. p.
Krupa András: Dedinszky Gyula jubileumára == Néprajzi Hírek, 19. évfolyam 3-4. szám
(1990) 89-90. p.
Krupa András: A néprajzkutató Dedinszky Gyula == Várunk, 10. évfolyam 1. szám (2005)
26-30. p.
Krupa, Ondrej: K životnému dielu Júliusa Dedinszkého (1905-1994) == Ľudové Noviny, 37.
évfolyam 30. szám (1994. július 28.) 2. p.
Ladnyik Erzsébet: Sok virág, kézszorítás, könnyek... == Napi Délkelet, 1. évfolyam 186.
szám (1992. november 8.) 3. p.
Lelkészbeiktatás == Békéscsabai Evangélikusok Lapja, 9. évfolyam 1. szám (1942. május)
16. p.
Lúčime sa s Vami pán Velebný == Čabiansky Kalendár na rok 1995 / zod. red. Helena
Somogyiová ; ... red. Helena Somogyiová, Alica Vnuková, Ján Chlebnický. – Békéscsaba :
Önkormányzati Hivatal, [1994]. – 64. p.
Luterilainen Rooma : kirkkoherra Gyula Dedinszkyn kirjoitussarja alkaa Kotimaassa ==
Kotimaa, 59. évfolyam 37. szám (1964. május 26.) 1. p.
A magyarországi szlovákok néprajza == Élet és Irodalom, 20. évfolyam 20. szám (1976.
május 15.) 7. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Marga Mária: Nemzetiségeink életéből : Riport Dedinszky Gyulával, a hazai szlovák
nemzetiségi kultúra egyik neves őrizőjével == Kossuth Rádió, 1989. május 26.
Megjelent Csabán Dedinszky Gyula Csabai tájszótár című munkája... == Új Magyarország, 4.
évfolyam 78. szám (1994. április 5.) 9. p.
Rövid hír

A művelődés évszázadai Békéscsabán / szerk. Käfer István, Köteles Lajos. – Békéscsaba :
Polgármesteri Hivatal, 1998. – 958 p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

N. Á.: Megtartotta évi közgyűlését a Múzeumbaráti Kör == Békés Megyei Népújság, 35.
évfolyam 258. szám (1980. november 2.) 3. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról
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Nagyon szép és megszívlelendő...” == Békésmegyei Népújság, 1. évfolyam 93. szám (1948.
november 20.) 1. p.
Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. 2 kötet. – Bern : Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1985, 1987. – 1040 p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Önéletrajz == A Békéscsabán szolgált evangélikus lelkészek, segédlelkészek, vallástanárok és
hitoktatók életrajzai : 1718-1985-ig / Dedinszky Gyula. – [Békéscsaba] : Dedinszky Gyula,
1985. – 76-81. t. fol.
[Önéletrajz egy készülő „Protestáns egyháztörténeti lexikon”-hoz]. – [Békéscsaba] : D. Gy.,
[1981]. – 2 t. fol.
Ötven éves a finn-magyar tanulmányi lelkészcsere == Evangélikus Élet, 42. évfolyam 36.
szám (1977. szeptember 4.)
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Puoli vuosisataa unkarilais – suomalaista teologivaihtoa == Kotimaa, 72. évfolyam 45. szám
(1977. június 28.) 9. p.
Resutík, Milan: Ostrov v mori == Nové Slovo, 10. évfolyam 21. szám (1968. október 24.)
24-25. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Reuss András: Dr. h. c. Dedinszky Gyula, az evangélikus lelkész == Várunk, 10. évfolyam 1.
szám (2005) 15-21. p.
Sebestyén Gyula-emlékérmesek == Honismeret, 11. évfolyam 3. szám (1983) 16-19. p.
Sicz György: In memoriam Dedinszky Gyula == Csabai Mérleg, 15. évfolyam 6. szám (2005.
március 24.) 6. p.
Somogyiová, Helena: Július Dedinský 85-ročný == Čabiansky Kalendár na rok 1991 / zod.
red. Helena Somogyiová ; ... red. Ján Chlebnický, Matej Mazán. – Békéscsaba : Önkormányzati Hivatal, 1990. – 71-73. p.
Sonkoly Kálmán – Szilágyi Miklós – Táborszky László: Dedinszky Gyula köszöntése ==
Békési Élet, 25. évfolyam 3. szám (1990) 375-380. p.
Szabó Ferenc: Dedinszky Gyuláról és könyvéről == A szlovák betű útja Békéscsabán = Cesta
slovenskej litery na Čabe / Dedinszky Gyula. – Békéscsaba : Békés Megyei Tanács Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága, 1987. – 278-282. p. – („Fekete könyvek” kultúrtörténeti
sorozat ; 7.)
Szabó Ferenc: Emléksorok az egy évszázada született Dedinszky Gyuláról == Bárka, 13.
évfolyam 4. szám (2005) 107-110. p.
Szegfű Katalin: Dedinszky-emléknapok Békéscsabán == Evangélikus Élet, 70. évfolyam 11.
szám (2005. március 13.)
Szentpétery Péter: „Örülök, ha munkámban valami értéket lehetett találni...” : id. Dedinszky
Gyula tiszteletbeli doktorrá avatása Békéscsabán == Evangélikus Élet, 57. évfolyam 49. szám
(1992. december 6.) 3. p.
Sz[őke] M[argit]: A „Csaba-tudóst”, Dedinszky Gyulát köszöntötték == Békés Megyei
Népújság, 45. évfolyam 67. szám (1990. március 21.) 3. p.
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Szőke Margit: Haán Lajos nyomdokain : „gondnok uram, hozza már az anyagot!” : Dedinszky
Gyuláról beszélgettünk Zahorán Györggyel == Békés Megyei Népújság, 45. évfolyam 66.
szám (1990. március 20.) 5. p.
Táborszky László: Elhunyt D. Dedinszky Gyula == Békés Megyei Hírlap, 49. évfolyam 122.
szám (1994. május 26.) 3. p.
Tervonen, Heikki: Valo tulee ylhäältä – ei idästä eikä lännestä : uskon esikuvia == Kotimaa,
87. évfolyam 96. szám (1992. december 11.) 19. p.
Tóth Ibolya: A néprajztudós díszdoktor == Békés Megyei Hírlap, 47. évfolyam 264. szám
(1992. november 9.) 1., 3. p.
Tóth-Szőllős Mihály: † D. Dedinszky Gyula 1905-1994 == Evangélikus Élet, 59. évfolyam
25. szám (1994. június 19.)
Tóth-Szöllős Mihály: Id. Dedinszky Gyula 85 éves == Evangélikus Élet, 55. évfolyam 12.
szám (1990. március 25.) 3. p.
Tóth-Szöllős Mihály: Papi ősök, papi vágyak == Harang, 2. évfolyam 14. szám (1990. április
3.) 22. p.
Unkarilaisia vieraita Helsingin kirkoissa == Kirkko ja Kaupunki, 35. évfolyam 31. szám
(1977. szeptember 21.) 2. p.
Uusi aikakausi alkaa == Kotimaa, 72. évfolyam 71. szám (1977. szeptember 27.) 2. p.
Vándor Andrea: Eltemették Békéscsaba nagy fiát == A Nap, 1. évfolyam 18. szám (1994.
május 30.) 5. p.
Vándor Antalné: Visszaemlékezés a kiskőrösi lelkészi szolgálatra == Kiskőrösi Lap, 1.
évfolyam 15. szám (1990. szeptember 7.) 10. p.
Vándor Antalné: Visszaemlékezés a kiskőrösi lelkészi szolgálatra : az ev. lelkész
emlékezésének II. része == Kiskőrösi Lap, 1. évfolyam 16. szám (1990. szeptember 21.) 9. p.
Vieraita Unkarista == Kotimaa, 59. évfolyam 42. szám (1964. június 12.) 1. p.
Világnak világa : egyházak a Körösök vidékén / [a katalógus és a kiállítás ... összeállításában
közrem. Bátovszky Gábor et al.] ; [fotók Nagy Imre] ; [a kiállítást rend. és a katalógust szerk.
Havassy Péter]. – Gyula : Erkel Ferenc Múzeum, 2000. – 151 p. – (Gyulai katalógusok ; 8.)
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

Viljanen, Asessori Paavo: Neljä vuosikymmentä heimokirkkojen yhteyksiä == Sana, 30. szám
(1967. augusztus 17.) 3. p.
Viljanen, Paavo: Gyula Dedinsky – palava unkarilainen Suomen – ystävä == Kotimaa, 58.
évfolyam 60. szám (1963. július 26.)
Ystävyyssiteitä eivät vuodet katkaise : „miksi puhua aina ongelmista kun ilonaiheitakin on”
== Kotimaa, 62. évfolyam 54. szám (1967. augusztus 11.) 1. p.
Zrubec, Laco: Veľká rodina == Sloboda, 37. évfolyam 45. szám (1982. november 4.) 5. p.
Adat Dedinszky Gyula életéről, munkásságáról

35

B) Könyvismertetések (recenziók)
B. Sajti Emese: A szlovák betű útja Békéscsabán : Dedinszky Gyula hiánypótló könyve a
csabai szlovákság szellemi életéről == Békés Megyei Népújság, 42. évfolyam 150. szám
(1987. június 27.) 9. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Békéscsabai szlovák művelődéstörténet == Magyar Nemzet, 50. évfolyam 143. szám (1987.
június 19.) 5. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Cesta slovenskej litery v Békéšskej Čabe : kniha Júliusa Dedinszkého o čabianskom
slovenskom duchovnom živote == Ľudové Noviny, 32. évfolyam 9. szám (1988. március 3.)
1-2. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Csabai szlovák tájszótár == Napi Délkelet, 3. évfolyam 78. szám (1994. április 5.) 1. p.
Csabai tájszótár című könyvről

Fuhl, I[mrich]: Zvláštnosti čabianskej slovenčiny – knižne == Ľudové Noviny, 37. évfolyam
31. szám (1994. augusztus 4.) 3. p.
Csabai tájszótár című könyvről

Gľonda, Michail: Pripomienka na pomoc úsudku : recenzie : novej knihy Júliusa Dedinského
„A szlovák betű útja Békéscsabán” – Cesta slovenskej litery na Čabe == Cirkevné Listy, 100.
évfolyam 10. szám (1987. október)
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Gregor Ferenc: Národopis Slovákov v Maďarsku : štúdie == Békési Élet, 11. évfolyam 3-4.
szám (1976) 491-494. p.
A Národopis Slovákov v Maďarsku 1975. évi kötetének ismertetése, melyben a Život slovenských sedliakov na
čabianskych salašoch (Szlovák parasztok élete a békéscsabai tanyákon) című dolgozat szerepel

H. A.: Békés megyei lelkészek újabb helytörténeti munkája == Evangélikus Élet, 47.
évfolyam 6. szám (1982. február 7.) 5. p.
Stark Adolf szőlőnemesítő élete és munkássága című munkáról

Huley Alfréd: 150 éve született Stark Adolf : Id. Dedinszky Gyula könyve == Evangélikus
Élet, 49. évfolyam 49. szám (1984. december 2.) 6. p.
Stark Adolf szőlőnemesítő élete és munkássága című munkáról

J-an: A Biblia néprajza == Evangélikus Élet, 56. évfolyam 35. szám (1991. szeptember 1.) 2. p.
A Biblia néprajza című könyvről

J-an: Národopis v Biblii : recenzie == Evanjelický Posol Spod Tatier, 81. évfolyam 24. szám
(1991. június 12.) 190. p.
A Biblia néprajza című könyvről

Koren Emil: Dedinszky Gyula gyűjteményes könyve Békéscsabáról == Evangélikus Élet, 58.
évfolyam 34. szám (1993. augusztus 22.) 4. p.
Írások Békéscsaba történetéből, néprajzából című könyvről

Koren Emil: Dedinszky Gyula régi-új könyve == Evangélikus Élet, 57. évfolyam 1. szám
(1992. január 5.) 2. p.
Maassa maan tavalla című könyvről

Koren Emil: „Jó adag csabai levegő” : Dedinszky Gyula gyűjteményes kötete == Evangélikus
Élet, 52. évfolyam 27. szám (1987. július 5.) 4. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről
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Koren Emil: A Konvikti ablakában == Evangélikus Élet, 54. évfolyam 33. szám (1989.
augusztus 13.) 4. p.
Kilátás a konvikti ablakából című munkáról

Kőhegyi Mihály: Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán == Magyar Könyvszemle, 105. évfolyam 1. szám (1989) 107-108. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Kőváry E. Péter: Kétszáz kiadvány : A szlovák betű útja Békéscsabán == Népszabadság, 45.
évfolyam 162. szám (1987. július 11.) 16. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

L[enthár] M[árta]: Csabaiul vagy szlovákul? : a gyűjtő még megérte munkája kiadását ==
Békés Megyei Hírlap, 49. évfolyam 139. szám (1994. június 15.) 5. p.
Csabai tájszótár című könyvről
Márkus Mihály: Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán == Békési Élet, 23.
évfolyam 2. szám (1988) 257-260. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Michalda jóslatai == Vasárnapi Hírek, 5. évfolyam 1. szám (1988. január 3.) 6. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Monográfia készült a csabai kolbászról == Heves Megyei Hírlap, 9. évfolyam 265. szám
(1998. november 12.) 8. p.
A csabai kolbász című munkáról

Németh Zoltán: Národopis Slovákov v Maďarsku, 1979 : A magyarországi szlovákok
néprajza, 1979 == Békési Élet, 15. évfolyam 4. szám (1980) 502-504. p.
A Národopis Slovákov v Maďarsku 1979. évi kötetének ismertetése, melyben a Čabianska klobása (A csabai
kolbász) című dolgozat szerepel

Pertzian, Juraj: Tlačené slovo v Békéščabe == Matičné Čitanie, 2. évfolyam 17. szám (1969.
augusztus 18.) 6. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Petőcz Károly: „A szlovák betű útja Békéscsabán” : Dedinszky Gyula könyve kapcsán == Új
Aurora, 16. évfolyam 1. szám (1988. április) 88-92. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Sicz György: Dedinszky Gyula: Stark Adolf szőlőnemesítő élete és munkássága == Békési
Élet, 21. évfolyam 1. szám (1986) 137-138. p.
Stark Adolf szőlőnemesítő élete és munkássága című munkáról

Sirácky, Ján: Július Dedinský (Dedinszky Gyula) : Cesta slovenskej litery na Čabe (A szlovák
betű útja Békéscsabán). Békéscsaba. 1987. 294. strán == Slováci v zahraničí : 15. / zostavili
František Bielik a Claude Balaž. – Martin : Matica Slovenská, 1989. – 192-193. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Szabó Ferenc: Dedinszky Gyuláról és könyvéről == A szlovák betű útja Békéscsabán = Cesta
slovenskej litery na Čabe / Dedinszky Gyula. – Békéscsaba : Békés Megyei Tanács Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága, 1987. – 282. p. – („Fekete könyvek” kultúrtörténeti
sorozat ; 7.)
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

Táborszky László: Békéscsabai családnevek a XVIII. században : id. Dedinszky Gyula újabb
könyve == Evangélikus Élet, 54. évfolyam 7. szám (1989. február 12.) 2. p.
Békéscsabai családnevek a 18. században című munkáról
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Tanulmánykötet Békéscsaba múltjáról == Napi Délkelet, 2. évfolyam 200. szám (1993.
augusztus 28.) 5. p.
Írások Békéscsaba történetéből, néprajzából című könyvről

Udvari István: Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán == Szabolcs Szatmári
Szemle, 23. évfolyam 2. szám (1988) 225-227. p.
A szlovák betű útja Békéscsabán című könyvről

V. L.: Dedinszky-könyv Békéscsabáról : Az évforduló jegyében == Heti Mérleg, 3. évfolyam
34. szám (1993. szeptember 9.) 8. p.
Írások Békéscsaba történetéből, néprajzából című könyvről
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