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Egy múzeum, vagy bármely kulturális vagy tudományos intézmény nem azonos önma-
gával. Munkája éppenséggel nem azonosítható és mérhető az ott dolgozók egyéni teljesít-
ményének összességével. Akkor tölti be hivatását, kezdik becsülni teljesítményét, ha kisu-
gárzása, másokat tevőlegesen is megmozgató, munkára és gondolkodásra késztető hatása
van. Mennél erőteljesebb, állandósultabb és kiterjedtebb ez, annál inkább megfelel hivatá-
sának, s mások is becsülni kezdik. Egy intézmény és a benne dolgozók törekedhetnek erre;
elhivatottak természetes igénye, tehernek sem látszó hétköznapi törekvése lehet mindez,
de nem bizonyos, hogy eredménnyel is jár. Ehhez ugyanis partnerre, partnerekre is szük-
ség van. Kellenek olyan emberek, igaz társak, akik maguk is hasonló módon gondolkod-
nak, akik befogadják, akik értik és megbecsülik a felkínált eredményeket, maguk is hozzá
adnak valamit, továbbítják másoknak, kapcsolataik révén új meg új embereket, érdeklődő-
ket vonnak be, nevelnek ki és kötnek fontos szálakat össze, mélyítenek el csatornákat. Akik
megteremtik egy-egy műhely, intézmény holdudvarszerű auráját. Szerencsés az olyan in-
tézmény, település, ahol mindig teremnek ilyen emberek.

Elmondhatjuk, hogy a nagy múltú, már a XVI. század első felében magasabb fokú is-
kolájával kitűnt Mezőtúr városában mindig akadtak a szellemnek ilyen emberei és mindig
voltak megfelelő intézményei (gimnázium, egyház, céhek, iparos- és gazdakörök, művelő-
dési ház), ahol megvalósíthatták elképzeléseiket, s egy nagyobb országos áramkörbe is be
tudtak kapcsolódni, s küldeni tudtak felkészült tanítványokat a város határain túlra. Kozák
Lajos órás mester iskolája és városa, majd Kozák Öcsi és Csalog Zsolt, a Törő Pál Honis-
mereti Kör és a Damjanich Múzeum, a mezőtúri Városi Művelődési Ház és a Szolnok me-
gyei Múzeumi Szervezet, majd a létrehozott Túri Fazekas Múzeum illetve a Mezőtúri Ga-
léria és a Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága kapcsolata ilyen volt.

Amikor e sokrétű és bonyolultnak tűnő viszonyrendszert, amely egyben kronologikus
sorrá is rendeződik felvázoljuk, akkor benne egy határozott kiindulási pontot jelent Kozák
Lajos személye és neve. Ő az a mag, akinek személye és tevékenysége köré egy mind tere-
bélyesebbé váló holdudvar képződik, s amelynek végeredménye a Túri Fazekas Múzeum
megszületése, majd méltó környezetbe kerülése.

E városban közismert Móricz Zsigmond Badar Balázsnál tett látogatása után született
cikk, s az, hogy a neves mester sem remélte, hogy a városban majd méltó múzeumi kör-
nyezetbe kerülhet valaha az a céhláda, amin ő nedves agyagot tartott, s hogy ez a múzeum
éppen az ő mesterségének, s az ő műveinek is őrzőhelye lehet. Természetes lett volna, hogy
ezen a Móricz Zsigmond által megjelölt úton jut el a múzeum ügye a megvalósulásig. Ám
nem így történt. Úgy látszik mégis csak Badar Balázs ismerte jobban pátriáját, mint Móricz.
Sok elvetélt próbálkozás után Kozák Lajos indította el azt a hosszú folyamatot, amely
végül a beteljesedéshez vezetett.

Ki volt Kozák Lajos vagy ahogyan barátai, jó ismerősei szólították Kozák Öcsi?
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Mezőtúron szinte mindenki ismerte azt a kis szűk szobájú műhelyt, amely melynek
egyszerű cégtáblája tudatta, hogy itt van Kozák Lajos Órás műhelye és boltja. Ki volt ugyan
írva a nyitvatartási idő is, de legtöbbször - legalább én így tapasztaltam -jóval a zárórán
túl ott lehetett a mestert megtalálni. Míg javítgatta, állítgatta az elromlott szerkezeteket, a
munka eredményét gyakran megváró kuncsaftokkal jóízűen elbeszélgetett. Akik ismerték,
tudták, hogy mesterségét messze meghaladó ismeretei és műveltsége áll véleménye, töp-
rengései és anekdotikus történetei mögött. Leginkább a múlt érdekelte. Nemcsak hatalmas
határú városa történeti múltja, hanem a régmúlt korok földből előkerülő régészeti emlékei
is. Már serdülő korában kialakult benne és tudásban gyarapodva egyre inkább megerősö-
dött a régészet iránti érdeklődés, majdhogynem szerelem. Járta a határt, figyelte a város-
ban folyó építkezéseket, csatornázási, kábelfektetési munkálatokat, s ahol az eke, az ásó
kivetett valamit, azt - a legkisebb töredéket is - gondosan begyűjtötte, megtisztította, az
összetartozó edény töredékeket egymáshoz passzítva restaurálgatta.

Nem adatott meg neki az, hogy beiratkozhatsék az egyetem régészeti szakára. Nem azért,
mert nem felelt volna meg a felvételin, hanem mert nem is jutott el addig jelentkezési lap-
ja. A korabeli politikai légkörben nemkívánatosnak tartották repülős múltja miatt. Épp repü-
lős korában tanulta ki az órás mesterséget, amely később nemcsak kenyérkereső foglal-
kozása lett, hanem műhelyének kis „klubja" teremtette meg azt a kapcsolatrendszert, tá-
masztotta benne azt az igényt, hogy más módon, a Városi Művelődési Ház égisze alatt, a
honismereti mozgalomba kapcsolódva foglalkozzék szerelmével, a régészettel. Érdeklődő
barátaiból, diákokból hozta létre a Törő Pál nevét viselő honismereti szakkörét. Szakköri
vezetőként immár társakkal kezdte járni Mezőtúr széles határát, szorgalmasan gyűjtögetve
a felszíni régészeti leleteket, melyek immár a szakkör gyűjteménybe kerültek megfelelő
lelőhellyel, koronkénti csoportosításban. A gyűjtemény egyre gyarapodott, s kis bemutató
kiállításra is sort kerítettek. Emellett a szakköri foglalkozásokon egy-egy korról elbeszél-
gettek, olvasgatták a korra vonatkozó szakirodalmat is. Több ízben hívtak meg tanárokat, elő-
adókat, akik egy-egy témáról szakszerűen nyilatkoztak, korrigálták esetleges félreértései-
ket. Szorosabb kapcsolatot alakítottak ki Györffy Lajossal a túrkevei múzeum vezetőjével,
Kaposvári Gyulával a szolnoki Damjanich Múzeum igazgatójával. Ők gyűjteményeik szebb
darabjait, hogy el ne kallódjanak (mert ennek veszélye fenn állt, s később sajnos több tárgy
pusztulásához is vezetett) beszállították a múzeumukba. Györffy Lajos néprajzi értékű dara-
bokat vitt el tőlük, Kaposvári Gyula régészeti leleteket.

1959-ben került Csalog Zsolt régész és néprajzos a szolnoki Damjanich János Múzeum-
ba. Kaposvári Gyulától értesült Kozák Lajos munkájáról, terepbejárásairól, s az alakuló
gyűjteményről. Még ebben az esztendőben felkereste Kozák Lajost, s szoros barátságot
kö-töttek. Segített a leletek pontosabb meghatározásában, adatolásában, együtt járták a
határt, s vitte el a fontosabb lelőhelyekre. Kozák Lajos révén ismerte meg Csalog Zsolt a
város ha-tárát, s belterületét. Ösztönözte további munkára, együttműködésre, sőt
felajánlotta, hogy segítséget nyújt, amennyire ez módjában áll a régészeti szakra való
beiratkozásra. A legfris-sebb könyveket, tanulmányokat olvashatta Csalog Zsolt révén, s
ezekből készült a felvéte-lire. Ám épp megint nem olyan időszak következett
(1960-1962), amikor kinyílt volna előtte az egyetem kapuja.
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Kozák Lajos Csalog Zsoltot sokban segítette a néprajzi tárgyak gyűjtésében, illetve a
Szolnok Megyei Néprajzi Atlasz mezőtúri gyűjtésében. Ő pedig ösztönözte a szakkört
néprajzi tárgyak gyűjtésére, főként a kerámia anyag módszeres feltárására. A sikertelen
egyetemre való jelentkezés helyett más célt jelöltek meg. Olyat, amely elérhető, kivite-
lezhető volt. Alapítsunk végre múzeumot Mezőtúron! A Kozák Lajos által régtől fogva fel-
halmozott régészeti leleteket átválogatva, időrendbe állítva, megtisztítva, korhoz- és idő-
höz kötve már egy jó teremre való kiállítási anyag állt készen. Ehhez jött még a töredékek
egész sora, amely egy leendő múzeum raktári anyagát jelentették volna. Emellett ott volt
egy egészen gazdag néprajzi gyűjtemény, amelynek legszebb és legmódszeresebben össze-
gyűjtött része a kerámia volt, de a paraszti háztartás, a konyha eszközanyaga, néhány bú-
tordarab, textília, s a pásztorélet és ezek nagyobb szerszámai is a szakkör birtokában vol-
tak. Raktározási célra megkapták a Művelődési Ház (Ipartestületi Székház) udvarán álló
hosszú parasztház három helyiségét, illetve a nagyobb tárgyak számára ezen épület padlá-
sát.

Végre sor kerülhetett arra, hogy a múzeum alapjait úgy is lerakják, hogy a közönség
számára is tudományos alapozottságú, élvezetes, és didaktikus kiállítást készíthettek. A
szakkör tagjai a Művelődési Ház némi anyagi segítségével rendbe tették a vályogfalu ke-
resztépület három szobáját: tapasztassál rendbehozták a falat, oltott mésszel kimeszelték,
a tárgyakat egy vázlatos forgatókönyv alapján, amit Kozák Lajos és Csalog Zsolt készített
kiválogatták az összetartozó tárgycsoportokat. Néhány ócska iskolai padot, kimustrált asz-
talokat, papír dobozokat szereztek, s ezeket kresvászonnal bevonták, s eléggé csinos posz-
tamenseket, kiállítási felületeket kaptak. A falakra színes dekorációs papírral kasírozott
tablókat tettek fel, s néhol dekorációs papír hátteret tettek közvetlenül a fehér falra. Mivel
Csalog Zsolt kitűnően rajzolt, fotózott, betűt írt rangos kivitelű kiállítás állt össze.

Egyik teremben a régészeti anyagot helyezték el. Itt többnyire a koronként elkülönülő
eszközök, s alig teljes edények, inkább töredék cserepek kaptak helyet, hiszen nem ásatás-
ból, hanem felszíni gyűjtésből származtak. A félig összeállított (restaurált?) edényeket a
háttér papírra felvitt grafika tette egésszé. Úgy állították össze az anyagot, hogy az iskolai
oktatás is hasznát vehesse: kőbalta, marokkő, pattintott vágóeszközök, csont-, majd bronz
és vas eszközök maradványai - ezek használata rajzban is bemutatva, kiegészített állapot-
ban. A teremben bemutatásra került még a város belterületéről előkerült néhány törökös
cseréptöredék és kályhaszem töredék is.

A kis bejárati teremben - a ház pitvara - a háztartási eszközök, használati cserépedények
kerültek bemutatásra, olykor funkciójukat is sejtető módon (pl. fazéktolóba helyezett lako-
dalmi főzőedény). Több fatárgy (húsvágó tőke, gyalogszékek, kasok, fakanalak, villák, da-
gasztóláb). A falon kerámia: tányérok, tálak, sótartó.

A harmadik szobában a mezőtúri kerámia addig összegyűjtött legszebb darabjai kerültek
bemutatásra, nagyjából stílus korszakonként válogatva, inkább az esztétikai érzéket fel-
keltve. E gyűjtemény több darabja, illetve itt ki nem állított néhány szép példány Csalog Zsolt
kérésére a Damjanich Múzeumba került. Általában olyanok, amelyeknek megfelelő párja
megvolt a mezőtúri gyűjteményben is. Az elvitt kerámiák néhány szép darabja - immár
kölcsönözve - a későbbi Túri Fazekas Múzeum állandó kiállításán ismét a közönség elé
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kerülhetett. Sok—sok év munkája érett itt be, s mind Kozák Lajos, mind a szakkör, mind a
Művelődési Ház elégedett lehetett. Minden készen állott, hogy előbb helytörténeti gyűjte-
ménnyé, majd múzeummá minősítsék ezt az anyagot. Sajnos nem így történt.

Nem tudni miért, egy idő után megszűnt az a Törő Pál Honismereti Szakkör, amelynek
meghívására először 1963. szeptemberében tartottam előadást. Erre azért emlékszem ilyen
pontosan, mert Szűcs Sándor bácsi nyugdíjas búcsúztatásának ünnepségéről vitt el saját
kocsijával Kozák Lajos, hogy megtartsam népművészetről szóló előadásomat a szakkör-
ben. Akkor láttam először az itt emlékezetből leírt kiállítást. Ezt követően nem jártam Me-
zőtúron hosszabb ideig, csak arról értesültem, hogy Kozák Öcsi már nem szakkörvezető.
Majd arról, hogy ezt a kiállítást, amely a múzeummá nyilvánítás egyik alapja lehetett vol-
na, lebontották. Ekkor jómagam történész státusban voltam, így sem a régészeti, sem a
néprajzi anyaghoz nem volt közöm. A Jászsággal foglalkozván nem is igen jártam errefelé.

A lebontott anyag jó része elkallódott. Nem volt gazdája. Pár töredék ekkor és később
is bekerült Szolnokra: többnyire a belvárosból előkerült fekete cseréptöredékek, néhány
írókázott cserépdarab, s ma látható a Damjanich Múzeum állandó kiállításán. Szívesen
adta őket, mert akkor ebből több doboznyi volt. Magam az egykori kiállítás anyagának töre-
dékével csak akkor találkoztam - pár tárgyra emlékeztem -, amikor a várossá nyilvánítás
600. évfordulóján Molnár Sándorné, a Művelődési Ház akkori igazgatója megkeresett,
hogy a jubileum alkalmából a zsinagógában rendezzek kiállítást. Dr. Varga Lajos, a Honis-
mereti Kör vezetője mutatta meg, hogy milyen anyag áll rendelkezésünkre a kiállításhoz.
Ennek egy részét már ő gyűjtötte, más része a régiből maradt meg. A még álló vályog
épület padlásáról lehordtuk még a megmaradt anyagot, amiről ezek szerint csak én tudtam
(eke, borona, kézi szerszámok: ásó, kapák, véka, stb.). Kérdeztem, hogy Kozák Öcsi miért
nincs itt, de nem válaszolt senki. így magam kerestem meg, s kérdeztem tőle néhány dol-
got, de sajnos kiábrándultán nyilatkozott és nem volt hajlandó arra, hogy átjöjjön a közeli
zsinagógába. Ennek ellenére én naponta megkerestem, s később is mindig, ha Mezőtúron
jártam. Jókat beszélgettünk, régészetről, múzeumról is, s a régi szép időkről ...

E második kiállításból sem lett múzeum, ennek és anyaga is igen megfogyatkozott ...
Végül mégis meglett a múzeum, s Kerámia Múzeumként, majd Túri Fazekas Múzeum-

ként jegyezték. Tehát a móriczi gondolat jegyében születettnek vélhetnénk.
Mi azonban jól tudjuk, hogy a múzeum abból az egy magból csírázott ki és szökkent

szárba, amit Kozák Lajos ültetett el.
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