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Magyarországi horvát egyházi gyűjtemény 

Peresznyén

A Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjtemé-
nye című állandó kiállítás, Nyugat-Magyarorszá-
gon, Peresznyén került megnyitásra. Peresznyén, ahol 
többségben gradistyei horvátok élnek. A település a 
magyar-osztrák határ melle" , a történelmileg ne-
vezetes Kőszeg közelében fekszik. A gyűjtemény je-
lentős része Dumovits István, horvátzsidányi lelkész 
ajándéka.

Az Országos Horvát Önkormányzat 2004-ben 
ajándékozás útján kapta az 1976-ban épült Peresznye, 
Hunyadi János 19. szám ala" i lakóépületet. Az in-
gatlant és az 1958 óta folyamatosan gyűjtö"  egyházi 
könyv- és tárgygyűjteményt Dumovits István plébá-
nos úr adományozta az Önkormányzatnak. 

A tárlaton megtekinthetők a magyarországi hor-
vátság számára jelentős és fontos kultúrtörténe-
ti emlékek, egy 2500 horvát nyelvű könyvből álló 
könyvgyűjtemény és 242 tárgyi emlék. A tárlat nép-
rajzi anyaga egyenlőre még szerény, családi felaján-
lásokból áll. Külön érdekesség, hogy fellelhetőek 
olyan tárgyak is, amelyeket a Világháborúban ha-
difogságba került katonák készíte" ek. A látogatók 
széleskörű tájékoztatása melle" , a gyűjtemény lehe-
tőséget biztosít újabb kutatások, tanulmányok meg-

születésére. A gyűjtemény megnyitása és gondozása 
által, a későbbiekben a tárlat, a magánszemélyektől 
ajándékozo" , jelentős értéket képviselő tárgyakkal 
gyarapodo" . 

A gyűjtemény vallási kegytárgyai szorosan kap-
csolódnak a magyarországi horvátok életéhez, mivel 
nyelvüket, nemzetiségi öntudatukat, vallásukon és 
Mária kultuszukon keresztül élték meg és őrizték a 
mai napig. Az i"  élő nemzetiség számára a tárgyi 
emlékek összekapcsolódnak nyelvükkel, vallásuk-
kal, hitvilágukkal, múltjukkal. Ennek megőrzése, 
bemutatása és további gyarapítása a horvát közösség 
számára fontos, identitástudatukat erősíti és hozzá-
járul kulturális autonómiájuk megerősítéséhez. 

A gyűjteményben fellelhető anyag Magyarország-
ról és az 1918 elő" i történeti Magyarország területé-
ről származik, gazdagítja a magyarországi horvátok 
irodalom- egyház- vallás- hitélet- néprajz- könyv-
nyomtatás történetét. 

Az Országos Horvát Önkormányzat további célja, 
hogy a most Győr-Moson-Sopron és a Vas megyében 
élő gradistyei horvátok vallási emlékeit őrző gyűjte-
mény tovább bővüljön más megyékben élő katolikus 
horvátok, tárgyi és szellemi értékeinek anyagával.
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