
deresedő fejjel, miufán belátta, hogy az az 
újbécsi bárok, melynek szolgálatában állott 
fiatalabb éveiben, idejét multa és annak frá-
zisos utánzása, gondolatszegény másolása a 
császárváros egész építkezésére az unalom 
bélyegét üti. Ettől fogva szóval és tollal, 
különösen a „Moderne Baukunst" című mun-
kájában hirdette elveit s ezeknek a nagyvárosi 
építkezésre vonatkozó ö s s z e s következtetéseit. 
Épületekkel, kivitt, megvalósított tervekkel 
igazában csak kétszer adhatta e felfogásának 
bizonyságát: a bécsi postatakarékpénztár és 
a steinhofi kápolna építészetén. A célszerű-
ségre, konstrukciókra, arányokra, anyagra 
vonatkozó radikális nézetei ezekben öltöttek 
testet, oly korban, melyben a szecesszió egész 
Európa művészetén úrrá lett é s sajá-
tos dekoratív formáit Wagner épületének kül-
sejére is elültette. De nem úgy az ő tektoni-
kus gondolkozására, mely merőben egyéni, 
biztos tudáson alapuló és nagyon fegyelme-
zett volt. Legnagyobbszerű, legmonumentáli-
sabb alkotását, a városi múzeumot, melynek 
tervei a mai városépítés leggrandiőzusabb 
alkotásai közül valók, sohasem valósították 
meg, mert olyan művészi és nem művészi 
háborúság támadt körüle, mely még az ilye-
nekhez szokott Bécsben is ritkította párját. 
De csaknem minden öregkori tervét ez a 
sors érte s nemcsak hazájában, de nálunk is 
alaposan félreértették, mikor néhány évvel 
ezelőtt a magyar építészeti törekvésekhez 
való közeledés és egy kozmopolitikus nagy-
városi stílus kifejlesztése érdekében intézett 
ide levelet. Ám az apostolok hitével, fanatiz-
musával és fáradhatatlanságával szolgálta 
tovább is eszméit s nagy öröme tellett abban, 
hogy a fiatal bécsi építésznemzedék legjobbjai, 
Olbrich, Hoffmann és mások az ő iskolájának 
szellemében munkáltak és tanítottak tovább. 
S akit e gazdag és rendületlen életnek folyása 
bővebben is érdekel, megkapja azt Lux József 
Ágostnak róla írt nagy művében, ebben a 
nagy szenvedéllyel s alapos tudással írt mun-
kában, amely nemcsak az ő életének emlék-
jele, de egy darab kortörténet is a császár-
város r;agy művészeti korrupciójáról. 

K R Ó N I K A 
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A LIMANOVAI PLAKETT. Emlékezetes még 
az az akció, melyet annakidején az Ipar-

művészeti Társulat indított Alpár Ignác alel-
nök kezdeményezésére a limanovai huszárok 
nagyszerű vitézségének művészi módon való 
megörökítésére. Az akció eredménye gyanánt 
született meg az a valóban nemesízlésű pla-
kett, melyen B e r á n Lajos, egyik legkiválóbb 
plakettművészünk, a rohamra induló népfel-

Magyar Iparművészet. 
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kelő huszárok pompás lendületét a pisztollyal 
é s karddal hadakozó óbestertől a furkósbottal 
száguldó közvitézig egyetlen szenvedélyes 
csaiasorban örökítette meg. Mint egyetlen 
lezárt hangfutam a nyugodt parancsolástól a 
halálordításig, mint egyetlen ritmusa a kemény, 
férfias mozgásformáknak, úgy hat a plakett 
relief-kompoziciója. Revers-oldalán az ízlé-
ses felirat és a finoman megkomponált címer 
hirdeti, hogy a plakett az Orsz. Magy. Ipar-
művészeti Társulat emléke a nagy háború e 
nagyjelentőségű és felemelő epizódjának mű-
vészi megörökítésére. Valóban a nagyszámú 
magyar háborús emlékérmeknek egyik leg-
sikerültebb alkotása ez, amelyet éremkedve-
lőink gyönyörűségére forgalomba is hoz a 
Társulat. Egy cinkből készült példány ára 
30 korona. 

EGY DÍSZES FARAGOTT FADOBOZT 

fényképek őrzésére mutatunk be a Magyar 
Iparművészet mostani számában olvasóink-
nak, mint a nemes anyagú, ízléses díszű, 
finom kivitelű iparművészi munka példáját. 
Komoly magyarsága, enyhén antikizáló díszít-
ményei s arányainak szépsége tervezőjét di-
cséri: Gy. T a k á c h Béla építészt és huszár-
kapitányt, aki sokáig élt Amerikában is, ahol 
szép munkáival becsülést szerzeit a magyar 
névnek. Akkoriban lapunkban bőven foglal-
koztunk az ő munkásságával. Ez a most bemu-
tatott doboz különben Rimanóczy Árpád alez-
redesnek, a budapesti honvédkerület építési 
osztálya vezetőjének jubileumára készült aján-
dék és Nagy József meg Ullmann Frigyes szob-
rász kezemunkájának finomságai szólalnak 
meg minden egyes részletében. 

VASBETON BIZÁNCI STÍLUSBAN. A 

Magyar Folyam- és Tengerhajózási rész-
vénytársaság mostanában egy várócsarnokot 
létesített a Vigadótéren. Ezt a csarnokot 
vasbetonból építették és pedig olyan stílus-
ban, melynek egyes részleteit a ravennai szé-
kesegyház és a Hagia Sophia-templom kel-
léktárából ültették át. Hogy a magyar-török 
fegyverbarátság, vagy a középkorral való belső 
érzelmi közösség késztette-e erre a stílus-
anakronizmusra a gőzhajózás e vállalatát, 
nem lehet az épületből határozottan megálla-
pítani. Mindenesetre különös és kissé szo-
katlan, hogy amikor annyi millió jó példa van 
a vasbeton-szerkesztés egyszerű, ízléses és 
a mi korunk formanyelvén való megoldására, 
a Dunapartnak amúgy sem éppen szerencsés 
architektúrájába egy olyan tagot illesztenek 
bele, amely inkább görögkeleti rítusra emlé-
keztet, semmint egy modern nagyváros köz-
lekedőtechnikájára. Ha a társaság ehhez a 
felfogásához következetes akarna maradni, Í 3 3 
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akkor hajóit a jövőben az evezős-gályák vagy 
a dogek gondolái stílusában kéne építtetnie 
é s matrózokat római patríciusok tógáiba öltöz-
tetnie. Mert ez van olyan stílusos gondolat, 
mint hogyha a dömösi gyümölcsöskofa a leg-
közelebbi hajó indulását vasbetonból épült 
várókápolnában lesi. 

Kéz imunka é s hadimi l l iók . Egy könyv 

felkapta, a nagyvárosi legenda tovább 
terjesztette s egy országgyűlési képviselő a 
parlamentben odakiáltotta Horvát Ákos nevét, 
mint a legtipikusabb pesti hadimilliomos-karriér 
képviselőjéét. A kis Erzsébet-körúti boltos, 
amint emelkedik Rucksackok hátán fokról-fokra 
a versenyparipái tetejére, a milliói hegyébe, a 
Stefánia-úti villa é s a livrésinasok imperátori 
gőgjébe, amint kollégájává lesz a Jockey-club 
tagjainak é s mindazoknak az isteneknek, akik 
a lenfonál, a bakancsszeg meg a csemege-
túró révén nemcsak mosdani é s fésülködni 
tanultak meg, hanem páholybérletük is van 
az Operában, valóban ez a nagy háború fel-
jegyzésre méltó hősmondáinak egyike. De 
nekünk érdemes e megírásra váró homeri 
eposz derűjébe egy komorabb fejezetet is 
beilleszteni, amelynek ez a címe lehetne: 
Jlorvát Ákos kézimunkái. Hisz ismerjük őket 
jól, háromméteres cégtáblák kiáltozzák bele 
a Dob-utca közelében és a Vásárcsarnok 
közelében a járókelők fülébe ezt a nevet és 
ezt a művészetet. S ha a magyar vidék kis-
kereskedőnél, a főváros jobb szakácsnői az 
utolsó tíz évben elkezdték szomjúhozni a 
kalotaszegi kapric-párnákat meg matyó teás-
asztal-terítőket meg a sárközi juponokat, 
ennek a szomjúságnak ott voltak az örök, 
kiapadhatatlan forrásai az ő boltjában. Egy 
darab kultúrhistóriát jelentenek ezek a boltok 
a magyar kézimunka degeneráltságának tör-
ténetében, abban, hogyan lesz a hajdani nép-
művészetből üzlet, reklám, éhbér, vérszegény 
proletár-hímzőnők látóidegsorvasztója, tucat-
ízlésű géphímzések nagybani szétküldése, isko-
láspéldája annak, hogy egy országban, mely-
ben nincs igazi művészi nevelés, nincs 
iparművészeket foglalkoztató indusztrializmus, 
nincs még a jó holmik kiválasztására való 
képesség sem, az ilyen országban hogyan jut 
a versenyistálló aranyos parfűmös tetejére 
az, aki az emberi tudatlanságra építette a 
maga karriérjét. 

Né m e t i p a r m ű v é s z e t a s e m l e g e s 

ÁLLAMOKBAN. A hódító utat, melyet 
a német iparművészet az előző években meg-
kezdett, ebben az évben is folytatja a semle-
ges külföldön. Svájc után most Skandinávia 
van soron: a közeljövőben már meg fognak 
nyílni a Werkbund kiállításai Kopenhágában 

1 3 4 é s Stockholmban. Ettől függetlenül a müncheni 

iparművészek és képzőművészek három egye-
sülete Kelet felé törekszik s Konstantinápoly-
ban fog kiállítást rendezni az ottani német 
követség kívánságára. „Mi vademberek mégis 
csak tudunk valamit, ezt kell e kiállításoknak 
kifejezniök" — mondják a német hivatalos 
körök ekkora buzgalmuknak megokolására. 
S ez valóban hihető is, e kiállításoknak célja 
csakugyan a német képességekről való tanú-
ságtétel. De emellett — bizonyosan nem 
éppen mellékes cél gyanánt — a gazdasági 
terjeszkedés vágya is ott lebeg az intézők 
előtt s ez semmiképpen sem kicsinyleni való. 
Tisztán látszik a német iparművészetnek hódító 
szándéka Kelet felé és Nyugat felé egyaránt. 
S ez — ha nem mint versenytársak nézünk 
is reá — akkor is gondolatkeltő, sőt aggo-
dalmas nekünk. Az állami támogatással, nagy 
ipari érdekeltségekkel, hatalmas propagandá-
val erősített német iparművészet nem fog 
nyomtalanul keresztülrobogni a magyar sín-
párokon, ezt mindenki tudja, látja é s érzi 
nálunk, csak azok nem, akiknek hivatásuk 
é s kötelességük a gyenge és támogatásra 
szoruló magyar iparművészet felkarolása. 

IPARMŰVÉSZET A NAGYIPARBAN. Mikor 
1 nemrégiben az angol kormány elhatározta, 
hogy a német Werkbund mintájára intézményt 
létesít az angol iparművészet felkarolására, 
akkor egyebek közt arra is hivatkozott, hogy 
milyen művészi reklámmal terjesztik a német 
kekszeket. Mily ízléses ezeknek csomagolása, 
dobozuk, címkéjük, plakátjuk — mondották. S 
hivatkoztak a hannoveri Bahlsen-cégre, amely 
a legnagyobb kétszersült-gyárak egyike é s a 
legveszélyesebb versenytársa a hasonló angol 
cégeknek. A Dekorafive Kunst utolsó, júniusi 
száma most megmufa."a ezeket a félelmete-
sen szép reklámokat. „Az árú toalettjeit", a 
pompás kartonokat, nyomott vásznakat, dobo-
zokat, amelyeket a szellemes bécsi iparművész-
nek Margóidnak é s feleségének díszítő fan-
táziája teremtett meg. Látjuk ama képeslapo-
kat, melyek a kétszersültnek a front mögött 
való élvezésére utalnak s amelyek Georgi 
Walternek meg Goossens Jossenek ötletessé-
gét dicsérik. Olvasunk arról a művészetről, 
mellyel e nagy cég vezetői nemcsak gyáruk 
épületének s üzlethelyiségeinek felépítésével 
veszik körül munkásaikat, hanem a falakon, 
a termekben is megjelentetik azt s bevonultat-
ják a munkások társaséletébe is zene, költé-
szet, iparművészel formájában. így vonul el 
szemeink előtt a német nagyipar fogékony-
sága a szépség iránt sokféle megnyilatkozá-
sában s irigykedve gondolunk azokra a művé-
szekre és mesteremberekre, akiknek alkal-
muk van a legmodernebb nagyhatalmat szol-
gálni: a közgazdaságot. 



BÉKEBÉLYEGEK. A bajor illetékes minisz-
tériumok mostanában békebélyegek kiadá-

sának terveivel foglalkoznak. Olyan postai 
értékjegyekre gondolnak, melyek mezőiben a 
béke jelvénye: galamb, olajág, koszorú, a béke 
istennője stb. jelképeznék azt a nagy eszmét, 
melynek vágyától ma a német nép is át van 
hatva. A sok háborús bélyeg után ez bizo-
nyára a szemnek is kellemes és üdítő lát-
vány lesz s a művészeknek egész sereg új-
szerű dekoratív ötletre ad alkalmat. Hír sze -
rint a legjobb német művészek vesznek részt 
a bélyegek tervezésének munkáiban, mint 
Dasio, Diez, Hupp, Kaulbach, Raboldt és mások. 
Vájjon nem volna-e érdemes a mi postaigaz-
gatóságunknak is foglalkoznia ezzel az esz-
mével, melynek nagy művészi és tömegpszi-
chológiai értéke van. 

A NYERSANYAGHIÁNY ÍZLÉSNEVELŐ 
HATÁSAI. Ezt állapítja meg egy német 

textilművészeti folyóiratban, a Stickerei- und 
Spitzenrundschauban Levin Elza egy kis cik-
kében. Szerinte ugyanis azóta, hogy olyan 
nehéz hímzéshez való pamutot, szövetet stb. 
kapni, erősen megcsappant a születésnapi, 
hazásságévfordulóí s egyéb alkalmi hímzé-
sek száma, ama kedves órapapucsoknak, asz-
talfutóknak, lámpaernyőknek é s papírkosarak-
nak a tömege, melyekben a dilettáns hímző-
kedv pamutorgiáit ülte. Ez azután azt ered-
ményezte, hogy viszont sokkal többet kény-
telenek az emberek kézimunkaboltokba és 
művészatelierkbe járni ilyenekért, vagy művészi 
bazárokból vásárolni. Ebből pedig nemcsak 
az a közvetlen haszon származik a hivatá-
s o s textilművészekre, mely az eladási árak-
ból éri őket, hanem egy közvetett haszon is, 
nevezetesen az ily módon vásárolt holmik 
nagy része ízlésnevelővé válik oly helyeken, 
melyek azelőtt az ilyen irányú törekvések 
számára, akár folyóiratok, akár könyvek vagy 
felolvasások terjesztették is a jó ízlés elveit, 
hozzáférhetetlenek voltak. Nincsen tehát árnyék, 
melynek ne volna meg a fényoldala s ebből 
a háborús bajból is származik valami jó a 
közre — mondja a német írónő. 

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET A FESTMÉNYE-
KEN. Ha az ember kiállításaink termeit 

járja, néhány év óta egyre több jelét látja 
festőink érdeklődésének az építészet é s ipar-
művészet irányában. Minálunk csakúgy, mint 
külföldön hosszú szünetelés után újból kez-
dik észrevenni az architektúra konstruktív 
szépségeit, az épületnek, az interieurnek for-
majátékait, fényhatásait, színskáláit. De saját-
s á g o s módon azt tapasztaljuk, hogy festőin-
ket nagyobbrészt a romantikus építészet vonzza: 
a régi templom, az ódon városháza, a budai 
patrícius-ház mohos szépsége, vagy a falusi 

udvar idillje s ha belső részleteket közölnek, 
akkor is mindig a sablonos biedermeier-szalon, 
a Mária-Terézia korabeli üvegszekrények, a 
zöld ripsszel behúzott kanapék é s fotellek 
kötik le őket. Nem tudni: ama szentimentális 
ellágyulás ülte-e meg őket, mely a kor bélyege, 
vagy a vevők kegyét keresik inkább s a falusi 
kúriákat, a bárok kastélyokat azért kínálják, 
mert a bőrdrágításban megedzett lelkek ebben 
a művészetben szeretnek lubickolni. Ám ez 
mindenképpen veszedelmes divat: az édeskés, 
nyálkás, levendulás é s ájulásos művészet 
nemcsak hamis eszközökkel fogja meg a 
művészi érdeklődést, hanem iparművészetileg 
is hamis ideológiát terjeszt: mintha csak az 
az épület, terem, berendezés: és kert volna 
szép, amely legalább százesztendős. Eddig 
csak egy német festőről tudunk, akinek volt 
ahhoz bátorsága, hogy evvel a babonával 
szakítson. Fehr Frigyes karlsruhei festő ez, 
akinek ecsetje a mai kor építőművészeti szép-
ségeit, térhatásait, tektónikus erejét igyek-
szik visszaadni képein. Legtöbb festményén 
Niemeyer, Paul Bruno, Olbrich, SeidI s más 
modern építészek alkotásainak tolmácsolását 
adja s hol egy zeneterem, hol egy gyermek-
szoba sarka, egy villa homlokzata, vagy egy 
virágos szökőkút kapja meg, ezeknek komoly 
vagy játékos szemléletéből fakadó hangula-
tait adja vásznain. Jóleső, üdítő szigetek ezek 
a képek a romantika cukrosvíz-tengerében s 
bizonyságai a mának, annak, hogy van e 
kornak is erős, alkotnivágyó é s megörökítésre 
érdemes architektúrája, olyan, amelyen csüg-
geni s amelyet szeretni érdemes. 

SZÍNSZERETET. A legelterjedtebb német 
textilművészeti folyóiratnak, a Stickerei-

und Spitzen-Rundschaunak legutóbbi füzeté-
ben Baum Mária egy kis cikket írt a szín-
szeretetről. Arról panaszkodik, hogy a háború, 
mint sok mindenben, úgy az emberiségnek 
ebben az esztétikai javában is milyen pusztí-
tásokat visz végbe. A háború egyik követ-
kezménye az anyagok megromlása s például 
a műselyemnek a túlságos térfoglalása is az 
igazi selyem helyett. Hogy pedig ez a mű-
selyem milyen végzetesen bomlasztja a szí-
nek friss megértését, arra — mondja Baum 
Mária — legjobb példát nyújt a magyar paraszt-
hímzések régebbi és újabb termékeinek ös sze -
hasonlítása. A műselyem ennek az oka, mely 
úgy befészkelte magát közéjük, hogy nem is 
lehet rávenni ezeket a magyar parasztasszo-
nyokat tartósabb é s nemesebb anyag haszná-
latára. A régi üde színérzékenységet, mely finom 
é s biztos volt, lassankint egészen elvesztik 
emiatt, mint ahogy sok nép a civilizáció áldá-
s o s hatására már el is vesztette azt. Az író-
nőnek úgy általában ugyan igaza van, de téves 1 3 5 
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az a feltevése, hogy a mi népünk színszere-
tetének megromlása legújabb keletű és a 
háború romboló hatása hozta létre. A mi 
paraszthímzéseink hajdani nemes anyagát,gyö-
nyörű színharmóniáit ősileg átöröklött gyen-
géd ornamentikáját a tudákos és lelkiismeret-
len beavatkozás rontotta meg: egyes nőegye-
sületek népmentő vállalkozásai, azután a 
kézimunka-kiuzsorázó tőkék, azok a fővárosi 
díszmű- és kanapépárnakirályok, akik a régi 
jó hímzések mintái után en gros csináltatják 
a matyó, kalotaszegi és egyéb hímzéseket 
és elárasztják vele azokat a polgári lakáso-
kat és újabban külföldi divatárúüzleteket is, 
melyekben sok a magyarság iránt való rokon-
szenv, de kevés az igazi színértés. 

HEINE GOBELINTERVEI. A Simpiicissi-

musnak kitűnő rajzolója, az immár három 
évtizedes művészi múltra visszatekintő Th. Th. 
Heine nemrégiben egy készülő müncheni családi 
ház részére nagy gobelineket tervezett. A nyolc 
összetartozó gobelin, melyek egy romantikus 
hercegnőnek az udvarhölgyével és gárdatiszt-
jével meg mopszlijával való regényes utazását 
ábrázolják a Meseországba, egységes és Heine 
stílusára felette jellemző vonalakkal és szí-
nekkel fog ös sze síkdíszítő feladatokat. Az 
ornamentális megoldást azzal a bájos ciniz-
mussal keresi, melyet rajzain és képein is 
mindig meg lehet találni, valami halk vágya-
kozás van benne a csodás sziget, a kék vizek, 
a pásztorvilág, az őzikék, a szatírok és nimfák 
után, de egyszersmind ki is neveti önmagái 
meg hőseit ezért a gyengeségért. Romantikus 
irónia jegyében születtek e falikárpitok. Egy-
szerű, mély színek, kedves, merev, multszázad-
eleji német duodecfejedelmek figurái népesítik 
be a síkot. Mindegyik gobelin szólni tud a 
nézőhöz, meghat és derűt kelt, érzéseket hul-
lámoztál meg és annyira benne van e keser-
nyés, túljózan és örökkön vágyakozó század, 
a mi korunk, amennyire a versaillesi falikár-
pitokban benne van a napkirály világa. A szó 
legjobb értelmében maiak és dekoratívek ezek 
a gobelinek. 

ÜVEGBE METSZETT DOMBORÚ KÉPEK. 

A stuttgarti iparművészeti múzeum tudós 
igazgatója, Pazaurek Gusztáv a Kunstgewer-
beblatt nemrégi — júliusi — számában egy 
igen érdekes tehetség munkái! mutatja be, 
egy fiatal tartalékos hadnagyét, Eiff Vilmosét, 
aki egy régóta kialudt technikával díszíti az 
ő pompás serlegeit, domborúan metszett relie-
fekkel. Ez a valamikor annyira általános 
medailleur-művészet, mely egykor az érem-
és cimervésők sajátja volt, akik csakúgy 
tudtak az üveggel bánni, mint az ékkövekkel 
é s pecsétgyűrűkkel, lassanként egész a cseh 
és sziléziai üvegtelepek tájékára húzódott 

vissza s az utolsó évszázadban teljes ha-
nyatlásnak indult. Nemcsak a hajdani relief-
vésés, hanem a mélyvágás is feledésbe ment, 
mert a sokféle üvegsajtoló, marató, köszö-
rülő és egyéb fajta tömeges díszítő eljárás 
lassanként kiszorította a hajdani szép ser-
legek, előkelő hegyi kristályok pompás dí-
szítményeit. Hasztalanul igyekezett a bécsi 
Lobmeyr Lajos a reneszánsz-ékkövek szép-
ségein felbuzdulva feltámasztani azt a tech-
nikát s Gallé nancyi kísérletei is, bár kinai 
példára igen szép színes markeíériás kris-
fályüvegeket állított elő, csak szórványosak 
maradtak, a modern iparművészek nem igen 
tudtak e régi technikával dolgozni s legfel-
jebb a mélymetszésig jutottak. Eiff újabban 
az első, aki alig pár éve, hogy a würfíem-
bergi fémárúgyárban az üveg domború met-
szésével elkezdett foglalkozni s immár oly 
pompás, ünnepélyes hatású serlegeket csinált 
ilyen díszítményekkel, melyek mint fejedelmi 
és múzeális ajándéktárgyak egyszerre Irigy-
letté tették az ő művészetét, melyet bizonyára 
drága pénzen fognak az üveg barátai megfizetni. 

* JÁTÉKBABÁK SZÜLŐFÖLDJE. A közép-
/ A . európai államok babáinak mintegy kilenc-
tizedrészét Thüringiában gyártják, amely német 
tartománynak ősi iparága gyanánt fejlődött 
ki e bábugyártás. Az ottani lakosságnak 
főfoglalkozása ez s csak az évszázados 
gyakorlottság folytán lehet oly gyorsan s oly 
tömegesen előállítani a babákat, hogy a keres-
kedelembe potom áron kerülhessen. Pontosan 
meghatározott munkafelosztás szerint készül-
nek ezek a babák, a gyár egyik részében csak 
a fejek, másutt csak a kezek vagy lábak 
készülnek s megint másutt történik az össze-
fűzés. A porcellánból való testeket gipszfor-
mákba öntik, amelyek a vizet magukba szív-
ják. Azután a nyersanyagot napon vagy a 
kályha mögött szárítják. Az ilyen gipszformák 
külön modellálok munkái s mintegy hatvan 
baba kiöntésére használhatók, azután pedig 
értéktelenekké lesznek. Ezek a babagyárak 
készítik a babáknak ö s s z e s ruházati alkat-
részeit i s : a sapkákat, cipőket, ruhákat, haj-
fonatokat stb. Minden thüringiai városnak 
megvan a maga babakülönlegessége: egyik-
ben porcellán-, másikban posztó-, harmadik-
ban papirmaché-babákat csinálnak. Ez utóbbi 
fajtának anyaga az a rugalmas massza, mely 
papirosból, enyvből, keményítőből, gipszből, 
krétából és agyagból készül. Ezt az anya-
got állatfigurák előállítására is használják. 
Mint ahogy általában ez a német tartomány 
sok egyéb fajta játékkal is elárasztja Európa 
gyermekszobáit: dobok, labdaverők, építő-
kockák s egyebek is nagy számmal kerül-
nek onnan ki. 


