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Dumovits István, horvát zsidányi plébános 2004-ben 
felajánlo! a az Országos Horvát Önkormányzat ré-
szére a tulajdonában lévő, 1976-ban épült peresznyei 
ingatlant és az 1958-óta folyamatosan gyűjtö!  egy-
házi könyv és tárgygyűjteményét. Az Országos Hor-
vát Önkormányzat Közgyűlése 2004. február 14.-én 
megtarto!  Közgyűlésén a 819/6/2004 számú határo-
zatában elfogadta Dumovits István felajánlását. Az 
ajándékozási szerződés aláírására 2005. július hete-
dikén került sor, azzal a céllal, hogy a volt szülőház-
ban kerüljön bemutatásra a gyűjtemény – állandó 
kiállítás formájában. 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
2005 októberében megadta a múzeum részére a mű-
ködési engedélyt „Magyarországi Horvátok Keresztény 
Gyűjteménye” néven. Az épület azonban csak teljes 
körű felújítás és átépítés után lehete!  a Keresztény 
Gyűjtemény székhelye. Ezért az Országos Horvát 
Önkormányzat, Dumovits atya értő és gondos fel-
ügyelete melle!  már 2005-ben megkezdte az épület 
rekonstrukcióját. Az építési és felújítási munkálatok 
fi nanszírozásához az Önkormányzat a kormányzat-
tól kért és kapo!  anyagi támogatást. Az elmúlt négy 
évben az épület teljes körű felújítására és a belső 
berendezésre az Országos Horvát Önkormányzat 
mindösszesen 27,5 millió Ft költségvetési támoga-
tást kapo! . Többek közö!  támoga! a a munkálatokat 
a Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségi Hivatal, valamint annak jogutódja a Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály.

A gyűjtemény a magyarországi horvát kisebbség 
számára jelentős és fontos kultúrtörténeti emléke-
ket, egy kétezer ötszáz horvát nyelvű kiadványból 
álló könyvgyűjteményt és 242 vallási és népi tárgyi 
emléket tartalmaz.  A bemutatandó anyag Magyar-
országról és az 1918 elő! i történeti Magyarország 
területéről származik. A gyűjtemény vallási kegy-
tárgyai szorosan kapcsolódnak a magyarországi 
horvátok életéhez, mivel nyelvüket, nemzetiségi 
öntudatukat, vallásukon és Mária kultuszukon ke-
resztül élték meg és tarto! ák meg a mai napig. Az 
i!  élő nemzetiség számára ezek a tárgyi emlékek 
összekapcsolódnak nyelvükkel, vallásukkal, hitvi-
lágukkal, múltjukkal. Ennek megőrzése, bemutatá-
sa és további gyarapítása a horvát közösség számára 

fontos, identitástudatukat erősíti és hozzájárul kul-
turális autonómiájuk megerősítéséhez. 

A néprajzi anyag főleg családi felajánlásokból áll. 
Külön érdekesség, hogy fellelhetők olyan tárgyak is, 
amelyeket a Világháborúban hadifogságba került 
katonák készíte! ek. A látogatók széleskörű tájékoz-
tatása melle! , a gyűjtemény lehetőséget nyújt újabb 
kutatások, tanulmányok megszületésére. 

A Gyűjtemény létrehozásával az ez idáig nem 
hozzáférhető helyen tárolt értékes könyvgyűjte-
mény, a kegytárgygyűjtemény nyilvános lesz a kuta-
tók, a diákok és a nyilvánosság elő! .  A Gyűjtemény 
megnyitása és gondozása által, a későbbiekben a tár-
gyi állomány, a magánszemélyektől érkező jelentős 
irodalmi, kulturális értéket képviselő könyvekkel, 
tárgyakkal fog még várhatóan gyarapodni. A most 
Győr-Moson-Sopron és Vas megyében élő gradistyei 
horvátok tárgyi, vallási emlékeit felölelő gyűjtemény 
tovább bővül más megyék horvát tárgyi és szellemi 
értékeinek anyagával. 

Magyarországi Horvátok Keresztény Gyûjteménye

2008. augusztus 9-én került sor a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye kiállítóhelyének 
megnyitására egy Kőszeg melle# i, gradistyei horvát faluban, Peresznyén. 

Ünnepélyes alkalom a magyarországi horvátok és az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése 
számára, hogy sor került a megnyitó ünnepségre, és mint intézmény fogadhatja az érdeklődő látoga-
tókat. Az átadási ünnepségen a megnyitó beszédet Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető mi-
niszter tarto# a. Az épületet Brenner József püspöki helynök és Rajmund Temmel teológiai professzor 
szentelte fel. A vendégeket Hepp Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke köszöntö# e.  


