toroczkai Wigand ede
A Holnap Kiadó sorozatának, Az építészet mesterei-nek lönbség bújik meg kettejük hosszú időn át tartó rivalizátizedik kötete jelenik meg karácsonyra: Toroczkai Wigand
lása mögött, mindenesetre tetten érhető mindkettőjüknél,
Ede (1869–1945) munkásságát Keserü Katalin monográfiá hogy egyes munkáikkal mintha rá akarnának licitálni a
ja teszi végre hozzáférhetővé. Az előző hónapban jelent másikra, ugyanannak az eszmének, törekvésnek a jegyében
alkotva olyan művet, amely a másikénál jobban szolgálja
meg Kolozsvárott Sas Péter szerkesztésében és a Művelődés
kiadásában egy antológia Toroczkai Wigand műveiből, a közös ügyet. De nem összefogva, hanem egymást kerülamely könyveinek szövegeiből és rajzaiból közöl bőséges
getve. Wigand nem vetette papírra véleményét Kósról, vagy
ilyen nem maradt ránk (Wigand egész rajzi és írásos hagya
válogatást. Az Országépítő – érthető módon – megjelenése
óta sokszor és rendszeresen foglalko
téka, hatalmas néprajzi gyűjtemézik Kós Károly életművével, ebből
nye teljesen elpusztult a háború
a mostani, kettős alkalomból
végén vagy azt követően – ahogy
örömmel engedünk bepillantást
egyébként Kós hagyatékának java
kortársa, Wigand Ede tevékenysé
is odaveszett a Varjúvárban, ugyan
gébe. Annál is nagyobb örömmel,
abban az időben), Kósnak több
mert míg Kós, nyugodtan mondfeljegyzését, nyilatkozatát is ismerhatjuk vele szemben még fennálló
jük Wigandról, amelyekben az
adósságaink ellenére, saját koráegyértelmű elismerés mellett súnak, kora legnemesebb eszméinek
lyos kritikáinak is hangot ad.
reprezentánsaként él a köztudatKubinszky Mihályhoz írt leban, Wigand rejtélyes, alig ismert
velében (1964. október 17. lásd Kós
figuráját inkább torzult vélekedéKároly levelezése 591. oldal) részlesek, bizonytalan, egyoldalú informá
tezi is, hogy miként járt a nyomációkon alapuló álláspontok alakítban Wigand, amikor az ő Atila
ják, semmint az életmű ismeretén
királról ének-e (1909) után megírta
alapuló kép. Holott ez az izgalmas
Réka királynéról és Csaba királyés magas színvonalú életmű minfiról szóló versét és hozzá tartozó
den elismerést megérdemel és
illusztrációit (amelyek a marosvásár
időszerű tanulságokkal is szolgál.
helyi Kultúrpalota TükörterméKettejük viszonya is érdekes
nek híres üvegablakaihoz szolgáltak
Feszty Masa 1937-ben készült szénrajza
kérdés, hiszen a népi építészetből Toroczkai Wigand Edéről Gül Baba utcai otthonában kiindulásul), a Hajdonába, réges-ré
(MNG), Berényi Zsuzsa reprodukciója
az Arts and Crafts mozgalom ha
gön-t, ám az 1910-es rajzok 1912tására modern építészetet kialakíben jelentek meg, majd könyv
tó törekvésnek egyaránt élharcosai voltak, pályájuk is kap alakban 1917-ben, míg Kós a levelében azokat a húszas
csolódott egymáshoz: közösen jegyzik a kolozsvári Folyo- évekre datálja. A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Tár
vits-házat és a marosvásárhelyi megyeháza pályatervét. A saságban Kós 1910 januárjában tartotta meg székfoglaló
népművészet megközelítésében, valamint a tanulságok előadását Nemzeti művészet címen, az akkor ott, Marosugyancsak Arts and Crafts hatásra kialakított saját kézmű- vásárhelyen élő Wigand néhány hónappal valóban később
ipari munkával történő feldolgozásában is sok a közös tartotta meg székfoglalóját hasonló témában. Ennek bővonás: mindketten adtak ki saját kézzel rajzolt, saját betű- vített és a Wigand által néprajzi leírásban elsőként alkalvel írott, könyvművészeti alkotásként számon tartott nép mazott székely nyelvjárásra átírt, átstilizált változata Cserérajzi könyveket, mindketten beleszőtték a néprajzi isme- nyes házak címen, bibliofil kiadásban 1916-ban jelent meg,
retek közé a hun mondavilág alakjait és színhelyeit. Alka- miután ő hazatért Budapestre. Kós már 1911-ben megjelen
tuk azonban igen különböző volt, részben talán ez a kü- tette a Magyar Iparművészet mellékleteként Kalotaszegről
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szóló történeti-kulturális összefoglalóját Régi Kalotaszeg
címen. Wigand azonban hasonló érdeklődésű kortársainál
részletesebb, alaposabb, következetesebb leírását adta a szé
kely népi építészetnek, a telekkiválasztástól kezdve a ház
berendezési tárgyainak és használatának bemutatásáig, is
mertetve az építkezés egész folyamatát, egyes népi mesterségeket, s önálló könyvekben foglalkozott a csillagokra
vonatkozó népi ismeretekkel (Öreg csillagok), ennek keletkezését emlegeti itt közölt, Akseli Gallén-Kalleláról szóló
megemlékezésében is, valamint különös részletességgel a
magyar kertművészettel (Régi kert s míesei, A kert), amelynek
történetét, valamint Székelyföldön tanulmányozott gyakor
latát bemutatja, s minden esetben az ezekből az ismeretek
ből hasznosítható és hasznosítandó tanulságokat kiemelve.
Ebből a magatartásból közvetlenül következik építészi
felfogása is, megelőzve Kós első világháború utáni tervezői
tevékenységét, amelynek során Kós túlnyomóan kis falvak
igen szerény középületeivel foglalkozott, ám éppen ennek
révén teremtette meg saját életművének egyik kiemelkedő
jelentőségű, regionalista vonulatát. Wigand 1907-ben köl
tözött Marosvásárhelyre és hét éven át tervezte a környék
falvaiba gazdasági épületeit, népiskoláit, gazdaköreit, saját
találmányaként az egy épületbe összevont iskolatemplomait; egykori számukat, hogy terveiből mi épült meg, mi
maradt, az eddigi (szerény) kutatások csak becsülni tudták.
De amiről tudunk, amelyek egykori fényképeit, rajzait
ismerjük, arról tanuskodnak, hogy egyedül Wigand érezte kötelességének ebben az időben, a személyes művészi
érvényesülés eme fénykorában, hogy már nemzetközileg
elismert képességeit a fejlődés áramából kimaradt, külső
útmutatásra váró falvak még akkor hagyományőrző népének szolgálatába állítsa. Mindazokat a művészeti eredményeket, amelyeket éppen a nép művészetének megismerésé
vel és átértékelésével hozott létre a századforduló, ne a városi
polgárság idilljének megteremtésére, hanem a paraszti élet
mód folyamatosságának megőrzésére, a jövőhöz szolgáló
példaképek megalkotására használja fel, vagyis visszaszolgál
tassa a népnek saját kultúráját, amelytől a kor társadalmi
folyamatai egyre erőteljesebben megválni kényszerítették.
Persze törekvése áttörő sikerre nem vezethetett, de erős pél
daként szolgált saját korában és figyelmeztető példa ma is.
Kós Wigandban mindenekelőtt az enteriőrtervezőt
méltányolta, aki bútorterveivel és szobaberendezéseivel
nagy elismertségre tett szert, s valóban bravúrosan alkalmaz
ta a különféle kortárs stílusirányzatokat, közben nemzetközileg ismertté téve az általa kialakított magyar stílust a
belsőépítészetben, amelybe belevitte a paraszti bútorkészítés elemeit. Építészi képességeit viszont nem ismerte el,

együttműködésük során tapasztalhatta Wigand technikai
képzettségének hiányosságait. Érdekes, hogy ellentmondá
sos, hol baráti, hol feszült viszonyukra történt visszamlékezései során nem ejt szót arról, hogy a megyeház pályáza
Wigand barátcsuhás portréja egy 1908-ban, Koronghi Lippich Eleknek
írt képeslapon (OSZK Kézirattár). Lent: egy Wigand által 1903 körül
tervezett pad, amelyet Kós Károly haláláig használt. (Fotó: Gerle J.)
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tán elért második helyezésüket követően közösen határozták el, hogy végleg letelepednek Kalotaszegen: „Sztánán
telket vettünk és Pestre már nemigen megyünk többet fel”
– írta Kós (Kóschként) 1909. október 3-án kelt, Koronghi
Lippich Eleknek, mindkettejük jóakarójának és a magyar
A Réka királynéról szóló, kézzel írt vers a Hajdonába, réges-régön
című rajzsorozat nyitólapjaként. Lent: babóház, gyermekszoba berendezésének terve 1903. (Hímes udvar című, 1917-es kötetéből)

nemzeti stílus ügye legfontosabb minisztériumi támogatójának címzett lapjukon. Wigand hozzáírta: „Megépítjük
a kis hurubát és Isten veled Pest”. A huruba saját maga
számára tervezett műteremházai sorozatának első darabja
volt, ilyet végül soha nem sikerült megépítenie, csak alakítgatta újabb otthonait az ideálisnak tartott lakás képére,
amelynek fukciója később kiegészült gyűjteménye bemutatására szolgáló múzeummal. Ez dőlt romba aztán a budai
vár ostromakor. Szóval tény, hogy Sztánán egymás mellett
volt telkük, Kós Varjúvára megépült, a huruba építése
elmaradt, hogy miért és hogy a telek sorsa mi lett, ez azok
közé a sokasodó rejtélyek közé tartozik, amelyek Wigand
egész életét végigkísérik. Kós úgy emlékezik meg róla, mint
kellemetlen megjelenésű, testi hibás emberről, de betegsé
géről éppúgy nem tudunk semmit, mint származásáról,
családjáról vagy halálának körülményeiről.
Wigand egyike volt a finn-magyar művészeti kapcsola
tok kulcsfiguráinak, tudjuk, hogy a párizsi világkiállításon
megcsodálta a Gesellius-Lindgren-Saarinen féle finn nem
zeti pavilont, benne Akseli Gallén-Kallela Kalevala-freskóival, s a gödöllői művésztelephez fűződő szoros kapcsolata segíthette a személyes barátság kialakításához a finn
festővel. Erről nagyon részletes beszámolót ad a mellékelt
írásában, amely a Turul című folyóiratban jelent meg 1931ben, 1932-ben meg finn nyelven a Gallén-Kallela emlékét
idéző finnországi kiadványban (Gallen-Kallelan Muisto).
A többi Wigand írást Sas Péter említett kötetéből vettük
át, aki az eredeti szövegeket némileg a mai helyesírásnak
és szóhasználatanak megfelelően átírva közölte. A Négyféle
mívekről 1914-ben jelent meg Marosvásárhelyen, ez teljes
terjedelmében olvasható itt, A kert című kötetének pedig
csak bevezető sorai.
Két témát érdemesnek tartok még említeni Wiganddal kapcsolatban, mint amelyek a század első felének
művészetében betöltött kivételes szerepét igazolják. Egyik
a már emlegetett rajzsorozattal, a Réka- és Csaba-mondák
kal kapcsolatos. Attila udvarát a kor hasonló rekonstruáló
kísérleteivel szemben Wigand nyilvánvaló paraszti kontex
tusba helyezi, a palota, annak kapuja, kertje, kerítése, be
rendezése a Székelyföldön megismert környezet elemeit
értelmezik át hun fejedelmi udvarrá. Ennek egyszerre két
irányban van jelentősége: a hun mondavilágot teszi közvet
lenül átélhetővé, személyessé, ismerőssé, másfelől a mindennapi paraszti élet körülményeinek, tárgyi kultúrájának
rangját emeli a legmagasabb szintre.
Másik családi házainak fantasztikus térgazdagsága,
amelyet minimálisra szorított alaprajzon és térfogaton
belül képes létrehozni, tulajdonképpen egyetlen dimnami
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Égabroszunk csillagai; a csillagképek székely elnevezéseivel Toroczkai Wigand Ede Öreg csillagok című, 1916-ban megjelent kötetéből

kus térfolyamot alakít ki különféle funkciójú térbugyrokkal, amelyeket legerőteljesebben a belső terek hatását for
máló lépcső szervez egységbe. Ez a téralakító képesség
független a ház stílusjegyeitől, korai népies terveit épúgy
jellemzi, mint a huszas években rajzolt, modern házait,
amelyek között egészen bravúros megoldások vannak, mint
az egymás körül eltekeredő ikerház kétlakásos és négylakásos variációi. Modernitása azonban már legelső házterve
in mutatkozik, ablakokat összekötő vízszintes nyerstégla
szalagjai, ornamentálás nélküli, tiszta, geometrikus falfelü
letei, a minden felesleges dísz és a funkció nélküli terek
elutasítása a legelső valóben modern szemléletű tervezők
közé emelik. Mégis: következetes ragaszkodása a nemzeti
eszmék hangoztatásához és lehetőség szerinti megjelenítésükhöz minden szemléletbeli rokonság ellenére elidegení-

tették őt a funkcionalista építészet képviselőitől. Mind je
lentőségéhez, mind terveinek számához viszonyítva nagyon
keveset épített, elkészült munkáinak sorsa is tragikus. Idén
ősszel bontották le kevés huszas évek után épült házainak
egyikét. Amit a legkönnyebb megőrizni: könyvei futották
be a legnagyobb karriert, három évtizede fillérekért kapható különleges kiadványai – a magyar könyvművészet
remekei, amelyek a kortárs angol és osztrák művészek pél
dáit követik – ma aukciókon keltenek lázas érdeklődést.
Reprintjeik a művészi érték mellett néprajzi vonatkozású
ismereteik miatt is kelendőek lennének, a most megjelent
két könyv ízelítőt nyújhatnak belőlük, ám mindenesetre
döntő lökést adhatnak Wigand régóta esedékes újrafelfedezéséhez.
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