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Elő néph agyományok

Doszlop Lídia 

A  doboz
Kedei Zoltán „öröksége”

„A legparányibb tárgy, ha kitartóan szemléljük, elkülönít és megsokszoroz 
bennünket. Sok tárgy előtt magányát érzi az álmodó lény. Egyetlen előtt sokszo
ros voltát az álmodó alany.” (Garton Bachelard, 1977: 648. In: Fejős Zoltán: Az 
évszázad, és az én világa)

„A legkisebb kiállítási tárgyak több teret hagynak a gondolkodásnak. Az em
ber valamiként beléjük költözhet.” (Gavin Extence)

„A tér ezernyi méhsejtjében sűrített időt tárol.” (Garton Bachelard: A tér poé
tikája)

E három idézettet hívtam segítségül az alábbi történet indító gondolataként. 
Tér és tárgy kapcsolata. Minden tárgy egy térben található. Egy bizonyos térben 
az idők folyamán megszámlálhatatlan történet kel életre, minden percben tör
ténik valami. Jó hírt hallunk, szomorú hírt, pozitív és olykor negatív dolgok tör
ténnek velünk a térben. Persze ez nagyon szubjektív megközelítése a történé
seknek. Hiszen, például, nem egyszer megesik, hogy egy bizonyos hír hallatán 
dühbe jövünk, toporzékolunk, majd ha lehiggadunk, átgondoljuk, ráeszmélünk, 
hogy saját magunk hasznára erényt kovácsolhatunk belőle. A történések
nek néma, szem- és fültanúi a tárgyak, a tárgyak halmaza, ami az adott térben 
van. Részei a történeteknek, és ahogyan a por belepi, a történeteket, történése
ket is, rájuk rakódnak, magukon, sőt magukban hordozzák. Hiszen a tárgyak
nak „lelkük” van. Persze ez badarság, mondanák sokan, élettelen dolgoknak 
nincsen lelkük. Természetesen nem az életfunkciókat biztosító lélekre gondolok 
itt, hanem sokkal inkább arra a spirituális, eszmei értékre, melyekkel a min
denkori tulajdonosaik felruházzák őket, sőt, „az ember valamiként beléjük köl
tözhet” (Gavin Extence). Hasonlóképpen ahogy az időnek „méhsejtjei” vannak, 
sűrített időesszencia tartalommal egy adott térben, úgy a tárgyaknak is méh- 
sejtjeik vannak a magukban rejtett történetek sokaságával. Kérdés az, hogy ha 
egy adott tárgyat, egy adott térből kiszakítunk, hogyan „él” tovább? Mert folyton 
ez történik. Lomtalanítunk, elajándékozunk, netán elvesztünk, hagyatékozunk, 
megöröklünk, időnként kidobunk tárgyakat. A tárgy az addig magába gyűjtött 
történetet tovább viszi és új környezetében új történetek tapadnak hozzá. Van
nak kiváltságos tárgyak, amiknek az a sors jut, hogy történetüket, titkaikat ku
tassák, kinyomozzák és feljegyezzék az utókornak. Ezek a szerencsés tárgyak 
múzeumi gyűjteményekbe kerülnek és tovább álmodják élettörténetüket.

Én személy szerint mindig vonzódtam a tárgyakhoz, a kisebb-nagyobb tár
gyakhoz. A nagyszülőket is folyton faggattam: „ezt ki készítette? ezt hol, melyik
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vásárban szerezték be? mi a története a tárgynak, honnan származik.” így nem 
csoda, ha az időik során több személyes, régi tárgy került a birtokomba, mely te
le van jelentéssel, élettörténettel. Most azonban nem térnék ki a megörökölt 
tárgyak leltárlajstromára. Ezek a tárgyak nyilván a személyes kötődés értékes 
és kedves tárgyai. És ez is szubjektív, mert ami nekem értékes és fontos, az le
het másnak egy jelentéktelen, eldobandó tárgy. Bár az én olvasatomban felgyor
suló világunkban egy kortárs tárgy egyik napról a másikra válik, válhat múze
umi tárggyá, még akkor is, ha ez egy nagyfokú „tárgybőséget” idéz elő. Számta
lan gyűjtemény, kiállítás születik, az asszociációknak is csak a csillagos ég szab 
határt, és ez így van rendjén. Amit a társadalom egy része értelmetlen, régi, 
használhatatlan, elavult tárgyként kezel, szemétre ítél, az egy jól kiválasztott, 
átgondolt társításban új életet kezd, és már be is tölti nevelő, emlékeztető sze
repét a hétköznapok tárgyi anyagkultúrájában. A klasszikus értelemben vett 
múzeumi tárgyak mellett, az új szemléletmód alapján képviselteti magát. így 
kerülnek be köznapi emberi sorsok, emberarcok kortárs kiállítási koncepció a
nyagába. A tárgyakat Fejős Zoltán a fent említett tanulmányában három szem
pont szerint tárgyalja: a történeti korszak szempontjából, társadalmi csoportok 
vagy kategóriák szerint, és a személyes tapasztalatok, viszonyulások, emlékek 
perspektívájában. A történetem témája ezúttal egy irattartó doboz és annak tör
ténete. Mert a kettő elválaszthatatlan, és abban a szerencsés helyzetben va
gyok, hogy a tárgyat „személyesen” ismerem, története pedig, mivel izgalmas, 
telített, és több generáción, politikai rendszeren átívelő, magával ragadott. Kö
vetkezzen hát a tárgyleírás:

Megnevezése: irattartó doboz, apró tárgyak tárolására alkalmas doboz.
Anyaga: faháncs, faháncs szálak.
A készítő neve: Kedei Dénes (Kedei Zoltán festőművész apai nagyapja).
Készítési ideje: 1893-1894.
Készítés helye: Kézdivásárhely — székely huszárszázad.
Jelenlegi helye: Marosvásárhely, Kedei Zoltán festőművész középkori várban 

található műtermében.
Jellegzetessége: kézműves termék, készítője saját kezűleg, szakszerszám 

használata nélkül a katonai szolgálat teljesítése közben készítette el. A huszár
élet szabad perceinek egyik foglalatossága, értelmes kitöltése során jött létre. 
Eredetileg szegek nélkül készült, oldalt vékony háncsszállal összefűzve maga a 
doboz és a hozzátartozó dobozfedél is. Alakja ovális, méretei: 24 cm x 14,5 cm, 
magassága 11 cm. A faháncs semmiféle kezelésben nem részesült az elkészítés
kor, és utána sem, az évek múlásával csak a kor patinája színezte. Besorolását 
tekintve katonai emléktárgy, de ugyanakkor praktikus használati tárgy is, mert 
több mint egy évszázada folyamatosan használatban van, a hasznos tárgyak ka
tegóriájába sorolható. Az ilyenfajta kézművesség nem volt szokatlan a katonai 
szolgálatot teljesítő ifjak körében. Kapcsolódó tárgyak, melyek ugyanilyen kö
rülmények között születtek, kézzel, egy bicska segítségével: faragott, fa képke
ret, melybe a katonai csoportkép került, kisebb faragott, vagy fonott használati 
cikkek, pl. sulyok (mosáskor használatos eszköz, a fiúk készítették el a kedvelt 
lánynak, olykor faragással díszítették, fonott kulacs- és kisebb üveg védőiborí
tó, vagy evőeszközök, faragott fa-, gyümölcsmag-, csont ékszerek és apróbb em
léktárgyak.
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Az irattartó doboz kiemelkedő’ helyet foglal el a festőművész személyes tár
gyai között. Annyival is inkább, mert egész életét végigkíséri, mai napig haszná
latban lévő tárgy, jelenleg a képzőművészet szolgálatában, régi tintásüvegek, 
tollszemek, ecsetek, festőkések, az alkotáshoz szükséges eszközök találhatóak 
benne. Az idő patinája természetesen a doboz belsejét sem kímélte, piros, fekete 
és kék tintafoltok igazolják, hogy mindvégig „értelmiségi” életet élt.

Az irattartó doboz
(A szerző fotói)

A doboz gazdag történetsorozatot hordoz magában. Történelmi, politikai 
rendszerek váltakozásának, a család drámájának, a kommunista rendszer ke
gyetlen kényszerintézkedéseinek tanúja volt. A Kedei-család talán egyetlen tár
gyi emléke, amely az ősi, családi házból megmenekült az 1950-es kilakoltatá
sukkor, a kuláktörvény alkalmazása során. Ismerjük meg közelebbről a történe
tet. Kedei Zoltán festőművész 1929-ben született a Maros megyei, Gyulaku-
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ta községhez tartozó Rava faluban. Apai nagyapja, Kedei Dénes az 1893-1894- 
es években a kézdivásárhelyi huszárszázadban teljesített katonai szolgálatot. 
Itt készítette el, szabadidejében a dobozt, faháncsból. A katonai szolgálat letelte 
után természetesen a dobozt magával hozta a ravai házba. Nemsokára, 1902- 
ben megszületett Kedei Dénes elsőszülött fia, aki a festőművész, Kedei Zoltán 
édesapja volt. A fiatal Kedei Zoltán életében már gyerekként jelen volt a doboz. 
„Iratokat tartottak benne, emlékszem, gyerekkoromban, mindig az íróasztalon 
volt a szobában. Nagyon megtetszett nekem, mindig nézegettem. Szerettem, 
ahogy el volt készítve, minden lakkozás nélkül, nem változtatta a színét az évek 
során. És végül, amikor hazulról végleg elmenni készültem, állást keresni, bá
torkodtam, hogy elkérjem édesanyámtól, „viheted, viheted magaddal, fiam” — 
mondta. Magammal hordoztam, bármerre mentem, amikor állásba is kerültem. 
Ebben tartottam a leveleimet, személyes irataimat. Annyira hozzám kötődött, 
és a nagyapámra emlékeztetett” — így emlékszik vissza Kedei Zoltán. (Leje
gyeztem 2018. január 2-án a festőművész műtermében.) A családban nem ez 
volt az egyedüli kézműves tárgy, amit a nagyapa készített. Szeretett dolgozni a 
faanyaggal. A székely ezermesterek módjára, saját kezűleg, jóformán eszközök 
nélkül, például az otthon készített favillát, ezt használták a szénaforgatásnál, 
gyűjtésnél. A családi birtokhoz tartozó erdőben keresett ehhez megfelelő ágas 
fákat, ezekből készítette. 1950. augusztus 4-én a családot kilakoltatják, el kell 
hagyniuk otthonukat. A fiatal Kedei Zoltánt, előtte való nap, Székelyudvar
helyre hívatják a tanügybe, ez is a terv része volt, így távolították el a háztól, 
hogy a kilakoltatásnál ne legyen jelen fiatalember, ne legyen ellenállás. így a 
doboz akkor is nála volt. 1952-ben az ifjú Kedei Zoltánt, mint osztályellenséget 
hároméves munkaszolgálatra ítélik, a doboz végigkíséri a keserű megpróbálta
tás éveiben. „Egyetlen kapcsolatom maradt Ravával — folytatja a művész —, 
akkor is nálam volt, amikor kilakoltatták szüleimet. így ennyi maradt a szülői 
házból. Két ereklyét hordoztam késő felnőtt koromig, a dobozt és a Kecskés 
nagyapám részéről örökölt ezüst zsebórát. Amikor elmentem hazulról, tanítani, 
egy fa ládával mentem, kufferrel (téglalap alakú), ebben volt az egész »cók- 
mokom«, itt húzódott meg a doboz. Sőt, még a hároméves kényszer munkaszol
gálatra is magammal vittem. Utána is, amikor megszabadultam, magammal 
hordtam, nemcsak azért, mert szolgálatot tett, megőrizni a dolgaimat, hanem 
mint népművészeti tárgy is.” Ezek a történetek alkotják az irattartó doboz esz
mei értékét. Politikai rendszerváltozások, egy család életének apró mozzanatait, 
tulajdonosaik szívtitkait (levelek), örömeit, bánatait, tragédiáit hordozza magá
ban. És közben felkészült további hivatására, mindezt átadni az utókornak, a 
művész személyes tárgyi gyűjteményének részeként.


