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flajczy M6ria Mechtilda: Csepreg irodalmi

mittja 6s n6pki)tt6szeti hagyomdnyal. Sopron, 1944. 116 old. (Reprint: 1997.)

01abb 6rtek"s, ritkas6gsziimba men6 kdtet reprintje

l6tott napviligot a csepregi Farkas Sdndor Egylet kiadris6ban. A k<inyv rijb6li kiaddsdt a csepregi

r6mai katotitus pl6bdniSn 6s a helyi gazdasdgi szervezetek j6 r6sz€n hil tdbb mint 200 helyi pol-

gdr segftette el6fizet6s6vel, megrenclel6s6vel. A munka megjelentet6se szervesen kapcsol6dik az

tSSO-bun kiadott ,,Csepreg mez6viiros tdrt6nete" c. reprinthez €s az ij eredm6nyeket kdzread6

,,Tanulmdnyok csepreg trirt6net6b6'�i" c. k0tethez. Mindezek egyiittesen jelzik, hogy egy nyugat-

dun6ntrili kisv6ros lak6i ma is t6r6dnek mriltjuk ismeret6vel, hagyom6nyaik felt6rdsdval, f-el6leszt6-

s6vel.
Rajczy M6ria kdnyve a cimlhez k6pest t6gabb t6makdrl olel fbl. Nem csak iroda-

lomtbrt6neii 6s n6pk6lt6szeti osszetbglal6. Farkas Srindor 1887-ben megjelent monogrdfid,ja utdn

rijb6l osszefoglalja a vdros t6rt6netdt. Csak a pontossdg kedv66rt emlithetd', hogy a 6. oldalon k6-

,"Ott anitar, miszerint Csepreg r6mai kori el6zm6nye Bassiana lett volna, nem felel meg a val6sdg-

nak. A 7. oldalon nyomdahiba miatt szerepel a telepiil6s 75. szfrzadi birtokosai kozott a,,Knizsa"

csal6d, ez helyesen Kanizsai lett voina. Hasonl6 apr6s6gokat emlfthetn6nk m6g, de mindez nem

csokkenti a kiv6l6an megfrt, lelkiismeretes forr6sfelt6r6son alapul6 dolgozat eft6kef'.

Igen fontos a csepregi nyomda 77. szdzadi kiadviinyainak ismertet6se. Az 1940-ben m€,g

hidnytalanul fellelhet6 16-19. szdzadi v6rosi dokumentumok, protocollumok, jegyz6kdnyvek tar-

talmi ismertet6se n6lkiilozhetetlen informdci6kat kcizvetit sz6munkra.

A szfnad k6zep6n m6g 616 n6pk61t6szet dokumentumai Rajczy Mriria kdnyv6ben 6lnek to-

v6bb. A kiil6nbrjz6 jdt6kok, babonak leiriisa a szellemi n6prajz mriveldi szdmdta lehet kiiltin6sen

6rdekes. A fiiggel6kben kozOlt r6gebbi irodalmi eml6kek ktizott szerepel a Bethlen G6bor korabeli,

1621-es .rep."gi m6sz6rldsr6l s2616 vers. Erdekessdge a kiizl6snek, hogy az,,Isteni Megvdlt6 Le-

5nyai" rendhez tartoz6 szerz6 a csdsziiri katoniik d'ltal helyi holgyekkel kapcsolatban elk6vetett

cselekm6nyeket taglal6 versszakot ,,nem koztjlhetf' magyar6zattal kihagyta, pedig az e1626 mez6-

vdrostdrt6net egyhlzh szerz1je m6g k6zdlte dket.
A kdtet a csepregi Farkas Siindor Egyletn6l szetezhetd be. D6nes J6z.sef

Yarga S6ndor: A dobronaki pl4bdnia tdrt6-

netdb6l. Magyar Nemzetis6gi Mfivel6d6si Int6zet, Lendva, 1991' 149 old'

Dobronak a szlov6niai Muravid6k lendvai jdr6sSnak

nyugati r6sz6n teriil el, Lendv6t6l 16, a szlov6n-magyar orsziighatfut6l 7 kilom6terre. A iakoss6g

t6bbs6ge magyar nemzetis6gri. A 14. szdzaclban a mai ot (Dobronak, Giintirhiza, Kdmahdza, Ra'

,lamor, Zsitk6c) mellett m6g ot falu tafiozott az egyhinkozs€ghez: Bbdehiza, J6sec, Gdborjdnhi'

za, Szijjdrt6hdza 6s Szombatfa.
A szerz6, a dobronaki pl6bdnia (6rtsd: egyh6zkdzs6g) sziilOtte, lev6lt6ri iratok 6s kiiirinbct-

z6 publikdci6k segits6g6vei dLllitotta ossze a pl6b6nia tcirt6net6nek mozaikjdt - a pl6bdniatemplom

k1tizdz 6ves t'enn5ll6s6nak 6v6ben. Nem t6rekedhetett teljess6gre, mivel minden forrds nem volt

el6rherd sz6m6ra. A pi6b6nia tort6net6nek r6szletes megir6siihoz ugyanis n6gy pUspdks6g lev6ltdri

anyag6t kellene attanulmdnyozni. A dobronaki p16b6nia a passaui ('739-1009), a veszpr6mi (i009-

rcbZ\, a z6grfbi (1092-�177'7) 6s a szombathelyi (1777-1923) piispoks6ghez tafiozotL meiyek je-

lenleg hdrom orsz6g teriilet6n f-ekszenek. 1923 ut6n a maribori piispdks6ghez kerilt. Ezzel az id5-

szakkal a szerz1 nem fbglalkozik r6szletesen.


