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A mohácsi Kanizsai Dorottya Mú zeum
Mohácsi Hí rlap |923. április 8-i számában meg jelent egy cikk, mely a ,,Tudósok Mohácson" cí met
kapta, A cikk igen szí nes leí rásban arról tudósit, hogy
a város vendé ge volt dr. Bátftq Zsigmond, a Magyar
Nemzeti Mú zeum né prajzi osztáIyának igazgatója, a
Magyar Né prajzi Társaság alelnöke, Ebner ]en , a Magyar Nemzeti Mú zeum né pí aiziosztályának mú zeumre, Sipos Sándo1 Budapest szé kes f város közoktatási
ügyosztáiyának iroda-f igazgató|a é s Kanhovszkg Ervin
szakí ró, egyben az Amat r Fé nyké pé szekOrszágos
Szövetsé gé nek elnöke Mindannyian a Magyar Né praizi Társaság tag;ai voltak_ A továbbiakban a lap arról í r,
hogy a zárdatemplomi mise után,,a tolmácsok: Baracz, Zdillár é s Zsuzsits, kik a hí v ket anyanyelvükön
szólí tották fel, hogy egyes kiváiasztottak, kiknek öltözete jellegzetesebb volt, vagy kiknek arca kifeiez bb,

megjelené se jobb volt, pár percre áll|anak egy-egy
csoportba, hogy a nagyságos urak lefé nyké pezhessé k
ket, s í gy ezt a szé p, de már lassan_lassan elfajuló
sokac né pviseJetet az utókor ré szé reis megörökí thessé k," A cikk vé gül azzal záródik, hogy ,,másnap dr Bátky é s Ebner a vidé kre száIltak ki, Sipos é s Kankovszky
urak pedig busó felvé teleket eszközöltek a városban,
valamint a kotsók kiállí tásáról ké szí tettek több felvé -

mi Mú Zeum né ven szerepelt, de az é v vé gé nmár a Kanizsai DOrOttIja Mú zeun megnevezé s olvasható a hivata-

los iratokban.
Dr Sarlsácz György szemé lyé ben l9ó5-ben került az
els hivatalos muzeológus szakember a mú zeumhoz,
Az akkori kultú rpolitika ré szeké nté s az állam pé nzügyi
támogatásával, az idejé ben kezd dött el a magyar_
országi horvát, szerb é s szlové n kisebbsé gek né prajzi
anyagának sziSZtematikUs összegy jté se. Ebben a
munkában számos más szakember, mint pé ldáu] Bs40telt."
Ez a látogatás volt a mohácsi mú zeum születé sé nek vátz Rózsa, Frankovics György é s az akkor mé g ,,dé lszláv" gimnázium diákiai, illetve f iskolai hallgatók is
indí tó mozzanata, Ekkor döntöttek arról, hogy a Magyar Né praizi Társaság a soros vándorgy lé sé t mé g ré SZt Vettek, Munkájuk eredmé nyeké ntú gy mennyiSé ,
gé ben, mint min sé gé ben is gazdag né prajzi anyag
abban az é vben Mohácson fogia megtartani. Az ekkor
gy
lt össze, Különösen kiemelkedik a né pviselet- é s
mé g nagyközsé g polgárai e gy lé s után határozták el,
más
textilgy itemé ny, a festett é s ácsolt ládák, valahogy mú zeumot alapí tanak, AZ elhatározást tett kömint a mohácsi kereámia-anyaga, Ilyen el zmé nyek
Vette é s a Mohácsi Hí rlap augusztus l9-i száma már
hí rül adhatta, hogy megalakult a Mohácsi ll. Laios Mú ze- után ]ött ]é tre l975-ben a mohácsi ,,dé lszláv" bázismú zeum, amit el segí tett az is, hogy a Szerb utca ]um Egalet,
ben önálló mú Zeumj é pületet kapott,
Els megválasztott elnöke dr, Margitai Lajos f szolA következ é vben, a mohácsi csata 450, é vfordulógabí ró, lgazgató re pedig Brand Ede polgári iskolai
jára
dr. Parddi Nándor é s dr. Szakóll1 Ferenc forgatóigazgató Voltak, A tagok né vsorában már ott szerepelt
könyve alapján é s rendezé sükben itt ké szüit eI ,,A moa mú zeum ké s bbi vezet le, Errrll {Ete) ]ános is,
Az alapszabályok kidolgozására csak l925-ben ke- hdcsi csata" cí m állandó kiállí tás, mely el zetes bejelentkezé s eseté n ma is megtekinthet ,
rült sor é s valójában az engedé llt is csak ekkor kapták
meg, Születé si é vnek azonban nyugodtan tekinthetjük
az 1923,as esztend t, mivei a nagyközsé g birtokában
f d közben egy >okral megleIel bb, haromszintes
lev muzeális tárgyakat, a ,,város levé ltárát é s aZ é rté - l é oülel megszerzesé vel mego|dódlak a raktározási
kesebb okmányokat é s iratokat a mohácsi mú zeum- gondok, va]amint l990-re egy ú jabb kiállí tóhely is a
mú zeum birtokába került Ekkor a kossuth Filmszí n,
ban" helyezté k el, Otthont számukra jdeiglenesen az
állami poigáti iskola é püIeté ben biztosí tottak. Ké - házban, a mú zeum anyagából megrendezett né prajzi
kiállí táSt lebontották é s a Városház u, l, sz- alatt találs bb többSZöri átköltözé ssel - egy ingatlan megvásárható ké tszintes é pület ]ett az inté zmé ny központia.
lása után - a mohácsi Kossuth Laios utca 35, SZám
EmeIeti ré szé ben kapott helyet a Dr, Salosácz Cyörgy
alatt kapott elhelyezé st,
forgatókö
nyve alap ján elké szí tett ,,Magyarországi horAz Egyesületet l949-ben feloszlatták, az é pületet é s
vátok,
szerbek é s szlové nek né pm vé szete"cí m ála mú zeum vagyonát pedig a Magyar Államkincstár a
Vallás é s Közoktatásügyi Miniszté rium kezelé sé be landó kiállí tás, a föIdszinti kiá]lí tó termek pedig különböz
id szaki kjállí tásoknak adnak otthont, Itt keutalta át, Az inté zmé nyl95 3 e]ejé n mé g tt,tohácsi Álla3400

rült elhelyezé sre a mú zeum adattára, é s a mintegy
2400 szakkönyvb l, valamint kb. 1800 db folyóiratból
álló kónyvtár is,
A mú zeum gy jtemé nyé nekanyagát jelenleg mintegy l2 ezer né praizi, é s ötezer helytörté neti tárgy ielenti ki, Emellett igen gazdagnak mondható a csaknem 2l 000 fé nyké pfelvé telb l,iiletve fiimkockából
ál]ó fotótár, valamint a feldolgozásra váró mintegy

hú szezer percnyi né praizi hanganyag is
Külföldi kapcsolatokat f leg a volt Jugoszláviával sikerült kié pí teni:ezek a köze]mú ltban lezajlott háború -

ig igen gyümölcsöz ek

voltak, A harcok kirobbanása

után megszakadtak. Csak az utóbbi id ben sikerült ismé t felvenni az ú jonnan a]akult államok mú zeumaival
a kapcsolatot, melyek eredmé nyeké ntné hány horvátországi kulturális inté zmé nnyelközös, valamint cserekjállí tások iS lé trejöttek. Mú zeumunk gyakoí ta kölcsö,
nöz az ország más kulturális jnté zmé nyeiben megí endezett kiállí tásokhoz tárgyakat, Vaiamint ké sz kiállí tásokat is, mint pé ld ául az ,,Ezerszázé ves horlát-maqyar ftapcsolatok"

rogi

cí m kiállí tást,

he|yzelünk az l9aO-es evekben zava,ossá

váll

a

I bázrsmú zeum meghatározás md már pontatlan
Óyú it köre továbbra i. a vo|t mohács. iárás é s tVagyarország dé lszlávok lakta területeire í erjed ki, felvál1alva az ország egyes nemzetisé gi polgárainak né prajzi
é S törté neti bemutatását, Ugvanakkor nemZetköZi kul,
turáliS kapcsolatokat is kié pí t, ilJetve fenntart, vagyis
országos feladatokat lát el, A m ködé sé hez szüksé ges
keretek viszont csak megyei szintre vannak csökkentek, Az utóbbi id ben sajnos azonban mé g ezek a
lehet sé gek iS nagyon korlátozoitak.
A szervezetileg a Balanya Megyei Mú zeumok köte]é ké betartozó Mú zeum, fenntartóia a Baranya Megyei
önkormányzat, A gazdálkodásban valamikor szé p id ket megé lt inté Zmé nymára már szinte csak vegetál,
ÖnáJló költsé gveté se az l990-es é vek közepé t l megsz nt, A gy jtemé ny gyarapí tásához, tárgqvásárldsra a
fenntartó semmifé le tám\qatást nem biztlsí t, csak pályázatok
ú tián sikerül né mi pé nzhez iutni. A SzükSé geS állagmegóvási munkák elmaradtak, é s a közeliöv ben nem
is várhatók, A 2000, é v vé gé né s az idei é v eleié n sikerült kié pí tenia mú zeum mindhárom é pületé ben a riasztórendszert, de ezt is csak pályázati támogatásbó]
lehetett megvalósí tani, A,,köteleZ " tárgyfotóZást

pé nzhiány miatt már l994-ben abba kelIett hagynunk,
ez azóta is szünetel, A mú zeum technikai felszeí eltsé ge elavult, a korszer követelmé nyeknek nem felel
meg, AZ egyet]en Számí tógé p a iöv

é vben köte]ez en

bevezetend adatrögzí té si feladatokra aikalmatlan, s
e,mai1 kapcsolat teremté sé reú gyszinté n. Távmásolónk (faxunk) sincs, Te]efonbeszé Lgeté seink távolsági
hí vásnak számí tanak, ezé rt igen drágák. A beszé lgeté si költsé geket tovább növeli az a körülmé ny, hogy
partnereink többsé ge már átté í ta rádiótelefonra,

Az elé gtelen szemé lyzeti helyzet csak í okozza a

problé mákat. Jelenleg hé t dolgozója van a mú zeumnak, de közülük egy már több mint egy é ve betegál1ományba vonult, A megmaradt hat f b l kett teí em r,
kett segé drestaurátor egy gy jtemé nykezel , egy pedig muzeológus. Egy terem ri, é s - mivei l998-ban dr
Sarosácz Gyölgy nyugdí jba vonult - egy muzeoJógusi
StátuSZ betöltetlenl A fenntartó el reláthatólag a jöv ben sem engedé lyezi az üres helyek betö]té sé t, pedig ezekre mindenké ppen szüksé g lenne. A lé tszámhiány következté ben már m ködé si zavarok is el fordulnak, A ké t terem r a három kiállí táshoz kevé s, nem
beszé lve arról, hogy a szabadnapokat é s az é yi szabadságot is ki kell adni, A textilí estaurátor nyugdí jaské nt csak né gyórás m szakban dolgozik, ugyanakkor
az áliagmegóvásra egyre több id t kell fordí tani, Munkáiába a gy ltemé nykezel is besegí t, de ezzel párhu-

zamosan mú zeumpedagógiai feladatokat

is

vé gez.

Munkaviszonya viszont csak szerz dé ses, vé glegesí té sé t mind a mai napjg nem oldották meg, Ez az áldatlan helyzet szemé lyi problé mákat is okoz. A három kiállí tóhelyhez é s a mú zeumi .,ké szlet" nagyságához viszonyí tva az egyetlen muzeológus nagyon kevé s, Min-

denké ppen a]kalmazni kellene egy töfté né szt, vagy
egy né prajzost, aki a helytörté nettel fog]alkozna,
Mindké t esetben olyan szakemberre van szüksé g, aki
beszé li a horvát vagy szerb, illetve a szlové n nyelvet,
Az ú j mú zeumi törvé ny é rtelmé bena kutathatóság
biztosí tásához is szüksé ges egy muzeológus, Ezt a feladatot már vé gké pnem ké pes ellátni a ielenlegi munkatárs
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sé gé ve1sikerült egy té glakerí té stfelé pí teni, ameLyhez
a tervek szerint a iöv ben egy fé ltet js ké szül, Ez lehet Vé teszi egy bels szabadté ri kiállí tás lé trehozását, é s í gy áttekinthet bb lesz a raktár anyaga, A cé l
az, hogy a raktárt tanraktár-szer en alakí tsuk ki, é s ezzel a szakemberek é s a szakisko]ák számára is tanulmányozhatóbbá váljon,
Az id szakj kiá]ií tások té máiának meghatározásánál igyekeztünk az lgé nyekhez igazodni, ami a látogatók számának növekedé sé t eredmé nvezte, A gy itemé nykezel vezeté sé vel már többször rendeztünk mú Zeumi gyermekiát szóházat. Ezeknek szinté n nagy sikere volt, a gyerekek egyre szí vesebben iönnek el a kiállí tásokra is.
Ajándé kozás ré vé nsikerült viszonylag jelent sen
gyarapí tani a gy ltemé nyt, A mú Zeum nyitottságát tapasztalva jó né hány csa]ád döntött ú gy, hogy több
igen jelent s kulturális é rté ketké pvisel tárgyat ad
:

alándé kba,
EZt a nyitottságot fol}tatva, bí zunk abban, hogy a

mú zeum a közeljöv ben megfelel bb, a jelent sé gé hez mé ltó helyzetbe kerül.

Ferkov |akab

mú zeumi vezet
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