A fából – azon kívül, hogy a jósolt hosszú, kemény télen sok családnak ad meleget –
különböző alkotások készülhetnek. Vannak, akik bútorokat faragnak belőle, egy egész
könyvtár intarziáját. Van, aki naptárat készít belőle, esztétikusat. Ezek a művészetek időnként
találkoznak, mert van, aki naptár formájában állít emléket egy faiparos-kultúrának. Müller
Anikó népművelő, a Reguly Antal Szakképző Iskola könyvtárosa azt ajánlja, hogy a jövő évet
töltsük a Wilde családdal, Zirc világhírű asztalos-famíliájával. A többgenerációs asztalosok
valóban letettek annyit az asztalra (találmányok, kitüntetések, könyvtár-építészeti csodák)
hogy 365 napon keresztül ők, illetve alkotásaik pillantsanak vissza ránk a falról. A naptár
használata ugyan még nem aktuális, de egy kicsit előrementem az időben, márciushoz, majd
szeptemberhez lapoztam. A tavasz első hónapjának 19. napja Józsefé, az őszi első hónap
utolsó előtti napja Mihályé. Ha a Wilde családi nevet a keresztnevek elé helyezzük, egy
testvérpárt kapunk, akik kiemelkednek a család történetéből. Mihály munkái mellett szó
szerint is beírta magát a műemlékkönyvtár történetébe: „A galéria egyik könyvszekrénye
oldalán berakott intarzia felirata azt jelzi, a fővállalkozó Mihály volt” – olvashatjuk májusban.
Újabb egy hónap telik el, amikor arról a szenzációs hírről szerezhetünk tudomást: a versaillesi kastély főrestaurátora a közelmúltban városunkba látogatott, mert felkeltette érdeklődését
egy olyan technika, amelynek Wilde Mihály volt a feltalálója. A fiatalabbik testvér, József
nevéhez szintén fűződik felfedezés – nem is akármilyen –, erről júliusban kapunk információt,
s nézhetünk róla fényképet.
A naptárbemutatóra októberben került sor, de egy kicsit a karácsonyi hangulatot idézte
meg: sötétben gyertyaláng és ajándékozás. „A fény nem teheti meg, hogy ne ragyogjon, a
láng, hogy ne melegítsen” – hallhattuk, s Müller Anikó szeretettel nyújtott át három naptárat:
először a család utolsó asztalosa, Wilde Béla özvegyének, Anna néninek, majd dr. Bán
Elizeus perjel atyának mint a család munkáit „bemutató” intézmény képviselőjének, végül
Ottó Péter polgármesternek. Közeleg karácsony, az ajándékozás folytatódhat. Aki ezt a
naptárat december 24-én a fenyőfa alá teszi vagy január 1-jén fel a falra, értéket közvetít,
nemcsak ad vagy tájékozódik. Persze azokat is meg lehet érteni, akik – a kiadvány szépsége
kiváltotta védelmi szempontból – fiókjuk mélyén őrzik.
A fa, mint főszereplő:
•
•
•
•

a Wilde család erre építette kultúráját
alapanyagul a Bakony jellegzetes fája, a magas kőris szolgált
az első oldalon egy terebélyes családfával találjuk szembe magunkat
a naptár szép ajándék lehet a karácsonyfa alá
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