
g y e r m e k j á t é k o k 
gyermekjátékszerek a mű-
vészi nevelésnek és a szemlél-
tető oktatásnak igen fontos 
tényezői, azért mindenütt 
annak a törekvésnek érvé-
nyesülését látjuk, hogy a 
gyermek kezébe ízléses, mű-
vészi tekintetben kifogás-
talan játékszer kerüljön. 

Ennek az intenciónak megfelelően nálunk is, 
mint a külföldön, gyermckjátékkészítő-műlielyck 
létesültek Bártfán, Bánfíyhunyadon, Ilegybányán, 
Szélaknán, Nyitrafenyvesen, Nagyszebenben és 
Marosvásárhelyen. Ezeknek egy része gyárrá ala-
kult át, mások — sajnos — megszűntek. Az 
Iparművészeti Társulat is éber figyelemmel kísérte 
a játékszeripar fejlődését s művészi nívóra emelése 
céljából egyebek közt magyaros jellegű, ízléses 
és ötletes gyermekjátékokra 1904-ben hirdetett 
pályázatban az iparművészek figyelmét a gyermek-
játékszer-iparra hívta fel. Undi Mariska, Veszely 
Vilmos, Ürmössy Jenőné, Szász-Sommer Vilmos, 
Haranghy Jenő tervei s azóta másoknak is ezen 
a téren kifejtett tevékenysége feljogosítanak arra 
a reményre, hogy a gyermekjátékszer-iparban is 
versenyképesek lehetnénk. 

A gyermekjátéktervekkcl foglalkozók, valamint 
azok is, akik a gyermeknek játékszert óhajtanak 
ajándékozni, sok hasznos tudnivalót fognak merí-
teni Kari Gröbernek »KiuderspieIzeug aus altér 
Zeit. Eine Geschiclite des Spielzeugeso címmel 
Berlinben a Deutscher Kunstverlag kiadásában 
most megjelent munkájából, mely írásban és kép-
ben — 12 színes tábla és 334 ábra — tárja elénk 
a művelt nyugat népeinél a gyermekjátékszer tör-
ténetét, fejlődését az ókortól a jelenkorig. 

A legrégibb ismert gyermekjátékszerek a Kr. c. 
1100. évből valók. Amikor Susában egy templom 
alapkövét letették, a nézők a verembe mindenféle 
agyagtárgyakat dobtak. Ezek közül az egyik mész-
kőből készült kis malacot vagy sündisznót, a másik 
oroszlánt ábrázol kerekes talapzaton. A talapzaton 
látható lyukon keresztül cérnát húztak s ennek 
segítségével mozgásba hozhatták az állatot. Babi-
lóniában a legrégibb ilyen lelet egy alabástrom-
baba mozgatható karokkal. 

A Kr. u. VI. és VII. században Aclimim Pano-
polis sírjaiban kétségtelenül felismerhető gyermek-
játékszerekre bukkantak. Kitűnően konzervált 

posztóbabák ezek. Bészben egyszerű paszomány-
munkák tarka gyapjúból, vagy a baba feje fából 
van faragva s befestve, a test tarka gyapjúruhába 
öltözve, mely a felnőttek ruháját utánozza. Majd-
nem minden múzeumban találhatunk ilyen fából 
való játékszereket, főképpen kerekeken járó lova-
kat, melyeket a gyermekek zsinórral maguk után 
húzhatnak. 

Fából készült játékszerek nem maradtak ko-
runkra, de a görög vázaképeken fából való kis 
kocsikat találunk, melyekről Aristophanes azt 
állítja, hogy az athéni piacon ezeket egy obulosért 
árusították. A vesszőparipát is ismerték és kedvel-
ték. Alcibiades meglepte egyszer Sokratest, amint 
gyermekei között vesszőparipán lovagolt. Hora-
tius is említi a vesszőparipát. Be van bizonyítva, 
hogy fakatonák is szolgáltnk játékszerül. 

A görög és római kislányoknak legkedvencebb 
játékszere a baba volt. Korunkra több agyagbaba 
maradt, ezeknek kezét és lábát zsinórral erősí-
tették a testhez. Egy részük isteneket és ősöket 
ábrázol. Fejük fából vagy viaszból való, testük 
bőrből vagy posztóból. A korai keresztény korban 
a katakombák sírjaiban is találunk kis babákat, 
amelyeket a gyermekkel együtt tettek a sírba. 
A babaház teljesen hiányzott, de valószínűleg vol-
tak babaszobák és konyhák, mert hol helyezték 
volna el azokat a kis bronzbútorokat és a sok 
kis edény t, melyek korunkra maradtak. Plató sej-
tetni engedi,hogy a gyermekeknek építőszekrényeik 
is voltak. Az ókori gyermek sem volt más, mint a 
mai, szerette a játékszereket. 

A középkorból ránk maradt játékszerek még 
gyarlóbbak és az azokról való ismereteink még 
hézagosabbak. A gyermeknevelés sokkal alacso-
nyabb fokon állt, a családi élet primitívebb volt, 
s a gyermekjátékszerek, melyeknek nagy része 
az állandó pusztítás folytán tönkrement, kezdet-
legesek. A XVI. század elejéig fából készült játék-
szer nem maradt napjainkra. A román korból 
apró agyaglovacskák, vértezett lovagok és kis 
babaedények kerültek elő a földből. Német- és 
Franciaországban a sírokban kis babák marad-
ványaira akadtak kezdetleges kivitelben. A szajnai 
hidakon, Párizsban, a bódékban és sátrakban árul-
tak ónból és ólomból készült játékszereket, melyek-
ből több példány került elő a Szajna fenekéről, 
ahová vagy a deszkapadló résein keresztül jutottak, 
vagy pusztítás folytán. 

a 241 

v 



Okmányok tanúskodnak arról, hogy Nürnberg-
ben a XV. században iparszerűleg foglalkoztak 
babajátékszerek készítésével. A XVI. század ele-
jén más kis alakokkal is találkozunk finomabb 
kivitelben. Ezek lányokat, asszonyokat, szerelmes-
párokat, mindenféle állatokat tüntetnek fel, minta 
után vannak formálva s tömegesen állították elő 
azokat. A XVI. századból származó lovagalakok, 
mint az Hans Burgkmair »Weisskunig« című mű-
véből kitűnik, szintén gyermekjátékszerül szolgál-
tak. Egy asztalra helyezett két lándzsás lovagot 
egymás felé toltak azzal az igyekezettel, hogy 
egyik a másikat kiemelje lándzsájával a nyereg-
ből. Ez a kedvelt játékszer Miksa császár halála 
után, aki utolsó képviselője volt a lovagjátékok-
nak, kimegy a divatból. 

Hogy a játékszeripart a céhrendszer idejében 
miképpen szabályozták, erre kevés adat áll ren-
delkezésünkre. A játékszeripar főhelye Dél-Német-
ország, jelesül Nürnberg volt a XVI. században 
s azonkívül Augsburg és Ulm. A XVIII. század-
ban a nürnbergi városi iparosok csak finomabb 
dolgokat állítottak elő, mert az olcsó népies játék-
szerekkel, melyeknek készítői a thüringiaiak, 
berehtesgadeniek és az oberammergauiak voltak, 
nem vehették fel a versenyt. Tudomásunk van 
arról, hogy 1566-ban babákat és más fajátéksze-
reket Velencébe szállítottak. Az áru mennyisége 
tekintélyes lehetett, némelyik műhelyből évenként 
30 ezer tucat fatrombita került ki. Ez a tömeg-
előállítás okozta, hogy Nürnberg és Fürth verseny 
nélkül állottak olcsóságuk folytán. 

A XVII. században a gyermekek kedvelt játék-
szere a vesszőparipa. Mikor 1650-ben Octavio 

Piccolomini császári biztos a harmincéves háború 
befejezésével Nürnbergben a békét megkötötte, 
nem kevesebb mint 1476 fiú jelent meg lakása 
előtt vesszőparipákon. 

Nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is 
nagy örömüket lelték a babaházakban, amelyek 
voltaképpen a rendes lakóházaknak utánzatai 
kisebbített mértékben. Hogy ezek nem szolgál-
tak játékszerül, bizonyítja az a körülmény, hogy 
sok babaház bámulatos épségben maradt korunkra. 
Egyesítve volt ezekben minden, ami egy házhoz, 
egy háztartáshoz tartozik. Szűkebb hazájának 
Németországot tekintik, de már a XVII. század-
ban Franciaországban és Hollandiában, a XVIII. 
században Olasz- és Angolországban találjuk s 
magán viseli az illető ország jellegét. 

A kislányok kedvelt játékszere minden időben 
a baba. A babajátékszer története egyúttal a 
divat története is, mert ruha- és hajviselet tekin-
tetében a baba szorosan utánozza a felnőtteket. 
A kislány nem tűrte volna, hogy ebben eltérés 
legyen. A XIX. században csak a ruhásbabákat 
kedvelték, a pólyásbaba ismeretlen volt. A XVI. 
századtól a XIX. századig a baba mindig a leg-
újabb divat szerint volt öltözve, vagy mint a baba-
házakban a ház körül a szolgák és szolgálók között 
tevékenykedő háziasszony szerepében jelenik meg. 

A babajátékszer készítésének technikája idők 
folytán alig mutat eltérést, csak az anyag változik. 
A legkorábbiak és a legszolidabb módon készül-
tek fából valók s be vannak festve. Nagyobb becs-
ben részesültek a viaszfejek, amelyekkel inkább 
tudták a való élet látszatát kelteni. Ezek mellett 
találunk terrakottából, alabástromból, papírmasé-

K. G r ö b e r : Klndersplclzeug aus altér Zeit c. művéből vett szemelvény. Esztergályozott la játékbabák. Prágai ^Múzeum. 
— Gedrechselte Holzliguren. P r a g e r Museum. — Jouets d'enlants. 
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ból és a XIX. század közepén pedig porcellánból 
készült fejeket. A babák testét kezdetben fából 
faragták, kezük és lábuk mozgatható. A golyós-
ízületet csak a XIX. század folyamán alkalmazták. 
A faanyagon kívül már korán bőrt és posztót is 
használtak erre a célra s rongyokkal, fürész-
porral vagy korpával töltötték meg. A mozgatható 
szemekkel ellátott babák csak a XIX. században 
jöttek divatba. Újabb keletű, hogy a babák egy 
szerkezet segítségével hangokat hallatnak. Ezeket 
a hangokat adó babákat és állatokat Berclites-
gadenben és Sonnebcrgben készítették. A finomabb 
babák Párizsban készültek, mely már a XIV. szá-
zadban a divat terén hangadó volt. 139 l-ben az 
angol királyné hozatott babákat, melyek a leg-
újabb párizsi udvari divatot mutatták. 

A kis fiúgyermekeknek kedvenc játékszerük a 
XVIII. században a katona. Az akkori háborús 
idő megfelelt ezen új játékszer bevezetésének. 
Nyomára már az ókorban akadunk pl. a már 
említett kis kocsi Szmirnából ezen genre első kép-
viselőjének tekinthető. A római kis bronzok és 
óloinalakocskák, valamint a középkorban elő-
forduló ónlovagok szintén ide tartoznak. 

A francia hercegek részére ólomból készült 
játékszerekről van tudomásmik. XIII. Lajos gyer-
mekkorában ólomból készült férfialakokkal ját-
szott. XIV. Lajosnak egész hadserege volt ezüstből, 
a katonák mind finoman voltak montírozva és 
eizelálva, értékük 50 ezer tallért tett ki. Fiának 
már komplikált szerkezetű mozgatható katonái 

voltak. Ezek az összes akkoriban szokásos gya-
korlatokat tudták produkálni. 

A XIX. században az ónkatonákkal való keres-
kedelem mindinkább nagyobbodott s a század 
közepén elérte virágzásának fénypontját. A készí-
tés technikája mindig ugyanaz maradt. Mindkét 
oldal negatív formáját palából szelték és gravíroz-
tál:, szorosan egymáshoz illesztették s az iirt ki-
töltötték folyékony ónnal. Ugyanígy készültek a 
ólomkatonák is. 

A mozgatható játékszerek minden gyermek 
különös örömére szolgáltak s már a legrégibb idők-
ben az egyiptomiaknál és a görögöknél is elő-
fordulnak. Petronius lakomájánál egy ezüst babá-
ról történik említés, mely úgy mozgott, mint egy 
élő ember. Különös hírre tett szert az alexandriai 
Hero automataalakjai, táncoló figurái és mozgó 
hajói által. Nagyon kedveltek voltak az éneklő-
és repülőmadarak, melyeket az arabok és a bizán-
ciak már az 1000. év előtt említenek. 

A XVIII. század végén a tanulságos játékszerek 
periódusa kezdődik. Minden lehető optikai készü-
léket felhasználtak egyúttal játékszernek. A laterna 
magica csakhamar kedvelt játékszere lett a gyer-
mekeknek. A gőz erejét a gyermekjátékszereknél 
is kihasználják. Szökőkutakat szerkesztenek, me-
lyek maguktól működnek, ha a víztartó vizét 
megmelegítik. A játékszer körébe vonják a mag-
netizmust s a technikának sok vívmányát. Mind-
ezek a fiúgyermekek játékszereibe sok változást 
hoztak, a leánygyermek megmaradt az ősidők óta 

K. G r ö b e r : Kinderspielzeug aus altér Zeit c. müvéből vett szemelvény. Mázascserép-játékok. Berl ini Néprajzi Múzeum. — 
Glasiertes Ton-Spielzeug. Ber l iner Ethnograph. Museum. — Joue ts d'enlants. 
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kedvelt játékszerénél, a babánál. A szülők által 
készített játékszereket a gyermekek nagyon sze-
rették. Ezeknek a dilettáns játékszereknek olcsók-
nak kellett lenniök s nem minden anyag volt 
alkalmas erre. Olcsóságánál, kezelhetőségénél fogva 
legmegfelelőbb volt erre a célra a papiros, mely a 
XVIII. században érte el játékszerül való felhasz-
nálásának tetőpontját. A német, különösen az 
augsburgi metszők terveztek ilyen játékszerül szol-
gáló és kivágható képsorozatokat. A katonákon 
kívül mindenféle állatok, különböző állású férfiak 
és nők kcrhíí kosztümben szolgáltak kivágásra 
való anyagul. Minden kivágott kép niőgé kis fa-
darabot tettek s ezáltal a papirosból kivágott képek 
helyettesítették a fajátékszert és az ónkatonákat. 
Nemsokára egy új használati lehetőség kínálkozott 
a papirosanyagnak játékszerekre való felhaszná-
lására. A szépen kivágott képeket nagy kemény 
papirosra ragasztották, észszerűen rendezték, a hát-
teret hozzárajzolták s ilyen módon minden gyer-
mek maga csinálhatta képeskönyvét. A babaház 
is papirosból készült és olcsóságánál fogva min-
denki részére megszerezhető volt, a vevőnek csak 
ki kellett festenie a babaház berendezését. 

A XVIII. század végén olcsóságuknál fogva nagy 
elterjedtségnek örvendtek az öltöztethető babák. 

A XIX. század elején a rendes papiros és a karton-
papiros különféle játékszerek előállítására szolgált. 
Említésre méltók azok a képeskönyvek, melyek-
ben a képek színfalszerű elrendezésben egész jele-
neteket ábrázoltak. 

A XIX. században, sőt néha még ma is elő-
fordul Olaszországban, hogy a gyermeknek élő 
madarat vagy nagyobb bogarat adnak játékszerül, 
melynek egyik lába cérnával van megkötve. Egy 
a XVIII. századból származó nürnbergi katalógus-
ban említés történik olyan komikus alakokról, 
melyekbe élő madarat lehet helyezni olyformán, 
hogy a madár feje helyettesíti az alak fejét. Azt 
hinné az ember, ha a mozgó fejet látja, hogy a 
madárfej órásszerkezet segítségével tátja a csőrét 
és mozgatja a szemét. A francia forradalom alatt 
kis guillotinok is kerültek forgalomba, melyekkel 
kis arisztokrata babákat nyakaztak le. Goethe is 
rendelt ilyet 1793-ban kisfia részére, de felesége 
nem engedte meg e rémítő játékszer használatát. 

A XVIII. században és a XIX. század elején 
Berchtesgadenben, Oberammergauban és Thürin-
giában falusi parasztok foglalkoztak az egyszerű 
fából való s játékszerek készítésével. Fájuk volt, 
hisz az erdőben vagy azok közelében laktak s 
télen egyéb foglalkozás híján idejük is volt erre. 

K. Gröbet'.: Kinderspielzeug aus^ al tér Zeit c. művéből vett szemelvény. Mozgatható icjü alakok, l lhön. — Gestalten mit 
beweglicliem Kopl. Rhön . — Figurines avec tétes mobiles. 
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Szemelvények G. J . Woll »Münehener Wald i r ledhoh e. müvéből. A telsö kép Georfl Ilirlli, az alsó Emánuel v. Seldl sírem-
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Vésett ledeles üvegkupa, melyet az Orrelors-gyár a jánlot t lel iparművészeti múzeumunknak. Szántó Gergely piakeltái. 
Az alsók poreel lánból készültek. Kövesdy Géza terve nyomán a budapesti áll. ielsó ipariskolában H e r r m a n n Miksa miniszter 
részére készüli iaragot t és intarziás doboz. — Gravierter Glasbecber der Orre lors-Fabr ik . l ' l aket ten . Ilolzkassette mit 
Selinitzereien und Intars ien. — Coupe en verre gravé de la manulacture Orreiors . Plaquets. ltoite sculptée avec marqueteries. 
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Gyermekjátékszerek. Tervezte és készítette Szántó Gergely. — Kinderspielzeug. — Jouets . 

247 



í i l m h m z o v e t - s e g n 
I\-M\G> \A>-£G)7íf.W-f:s-FŐ/s;,<)L v-fí\/7Í# 

U g<Z#-OKTáBm * <£AV*A-\V\g>:\£-.Y£\V 
\ur-\mrxxur\ \j<-l\uJaí/v\£P£x-a 
hl.kí>.VA>-/(. V/ V\Gh£/IG/lV:X/.MVi \li/;{ 
ISZi MÓZÓJÁF . n 

- r./ÍÍH,ML\lti — 
rest PUJSüilt! KISKUN VVliH. 

- Ali V I> \S \ -1 NS ~ 

/•/etwi.s*J£\. u<>/< --s*-* rrivr. Zsuzsa,. _ s M i t I M SEÍÖM» 

Szathmáry István : Díszoklevél. — Ehrenadresse . — Diplöme d 'honueur . 

248 



Eleinte kanalakat és konyhai eszközöket faragtak, 
később babákat, kocsikat és mindenféle állatokat 
s ezeket nyáron az átutazó kereskedők olcsó pén-
zen megvásárolták. Ez arra ösztökélte a faragókat, 
hogy a téli időben teljesen e foglalkozásnak éljenek. 

Nürnberg befolyása az akkori játékszeriparra 
igen nagy volt. A Berchtesgadenben, Oberammer-
gauban, Grödenben és Sonneberg vidékén készített 
játékszerek kezdetben primitívek, kezdetlegesek 
voltak, lassan ezeknek is a világpiac kívánal-
maihoz kellett igazodniok. 

A faragó kezdetben, míg mellékfoglalkozás-
képpen űzte a játékszer készítését, azt csinálta, 
amit akart s úgy ahogyan akarta. Később, mikor 
a kereslet mindinkább nagyobb igényekkel lépett 
fel s nagyobb munkabért ígértek, nem volt el-
kerülhető az üzem céhrendszerű szabályozása. 
A kész tárgyaknak szükségszerűen egy rei-des 
kereskedő üzletébe kellett hogy kerüljenek. A fej-
lődés első stádiumában az egész család vett részt 
a játékszerek készítésében, a játékszer otthon 
készült. Később már be kellett hozni a munka-
felosztást. A fa festése a XVIII. század közepe 
óta külön festőknek volt fenntartva. Ezek enyv-
festékkel festették be a tárgyat és lakkozták, hogy 
a nedvességtől megóvják. 

A XVIII. század második felében Dél-Tirolban 
a grödeni völgyben a gyermekjátékszer-iparnak 
új centruma keletkezett. A XIX. század elején már 
több mint 300 faragó működött itt. A kész árut 
sokáig küldték befestés végett Oberammergauba, 
míg végre ők is elsajátították azt. Leginkább álla-
tokat, kosztűmalakokat. karikatúrákat, nyomorék 
embereket, koldusokat tüntetnek fel az itt készült 
játékszerek. Az árúkat házalók vitték el Lissza-
bonig és Oroszországba. 1800 körül 348 kereskedő-
ház 130 helyen volt képviselve a világon. Nem 
létezett nagyobb kereskedelmi hely, ahol a gröde-
nieknek nem lett volna raktáruk, pedig a grödeni 
völgynek nem volt több lakója, mint 3500 ember. 

A thüringiai Sonneberg város játékszeripar 
fogyasztóterülete még a grödeninél is nagyobb 
volt. 1729-ben 12 ezer métermázsa árut szállítot-
tak Sonnebergből. Némelyik raktáros egyes vásárló-
nak évenként 5—6000 rajnai forint ára játékszert 
szállított. 

Nemcsak egész Európának, hanem úgyszólván 
az egész világpiacnak szállították áruikat s be-
folyásuk, melyet a játékszer alakulására gyakorol-
tak, igen jelentős volt. 

A faanyag helyett olcsóbb anyagból igyekeztek 
a játékszereket előállítani s rájöttek arra, hogy 
azt kenyértésztával pótolják, melybe enyvet kever-
tek. De az ebből készült játékszerek nem voltak 
tartósak- A szállítás alkalmával sok elpusztult 

egyrészt a nedvesség, másrészt az egerek miatt. 
Ez az anyag előfutárja volt a XIX. században 
fellépő papírmasénak, mely feloldódott papirosnak, 
cementnek, homoknak és lisztnek keverékéből 
készült. Könnyűsége s az a körülmény, hogy majd-
nem eltörhetetlen és mégis olcsó volt s hogy fárad-
ság nélkül mindenféle formák nyomására alkalmas 
volt, a babafejek előállításánál nagy szerepe volt. 
Thüringia még ma is központja ennek a játékszer-
iparnak. 

Legkésőbben következett a játékszeriparban a 
Szász-Érchegység vidéke. E vidéknek sűrű lakos-
sága, mikor a XVIII. században a bányászat meg-
szűnt, a fafaragásra adta magát. A játékszeripar 
csakhamar virágzásnak indult s új telepítvények 
keletkeztek. Az itt készült játékszereket a többitől 
tudatos primitívségük különbözteti meg. Egyszerű, 
pompás alakocskák ezek, rendesen állatok Noé 
bárkája vagy a parasztudvarok részére, melyek 
még ma is ismeretesek és kedveltek. E játéksze-
reknek bája abban áll, hogy csak nagy vonások-
ban tüntetik fel az ábrázolandó tárgyat és ezáltal 
a gyermek fantáziáját inkább foglalkoztatják, mint 
a teljesen kész játékszerek. A szász áru nemsokára 
versenyképessé lesz a régi főhelyekkel s elterjedt 
az egész világon. 

A XVIII. században és a XIX. század elején 
a fajátékszerek mellett üvegből készültek is elő-
fordulnak, Lauscha — Thüringiában — és a Bajor-
és Cseh-Erdő vidéke voltak ennek az iparnak a 
főhelyei. 

Agyagból való játékszerek mindenütt előfordul-
nak. Majdnem minden vidéki fazekas állított elő 
kis babaedényeket vagy kis állatokat. Nagyobb 
jelentőségük azonban csak a mázzal ellátott lovag-
alakoknak és teheneknek volt. Az egyszerű játék-
szerek háziiparszerű előállításában Németországé 
a vezetőszerep a XVIII. századtól a jelenkorig. 

Az ipari szabadság a játékszeriparban is nagy 
változást idézett elő. Nürnbergben és Sonneberg-
ben játékszergyárak keletkeznek, amelyek produk-
tumaik eladásait maguk intézték. A vállalkozó 
ezentúl mindent készíthetett, amit s amennyit 
akart, s munkást is annyit fogadhatott, amennyit 
akart. A fejlődés kezdetben lassan haladt, más 
faktoroknak is kellett közreműködniük, amelyek 
az átmenetet a kézművességtől a gyáriparra 
gyorsították. 

A XIX. század elején a katalógusokban leg-
inkább a fából készült játékszerek szerepelnek. 
A közönséges pléh még alig szerepel. Ámde a 
XIX. század közepén gyökeres változás állt be. 
A mindinkább nagyobb tért hódító mechanikai 
és technikai játékszer Nürnbergben számos bádo-
gost arra ösztönzött, hogy pléh játékszereket 
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készítsen és nagyobb tárgyaknak kisebbített máso-
latait állítsa elő. 1815 táján Franciaországban a 
fémnyomás technikáját találták fel s ez lehetővé 
tette, hogy pléhből mindenféle plasztikus tárgyakat 
készíthettek. Ezt az új eljárást kezdetben nem vet-
ték igénybe a játékszerkészítésnél, de később a 
kézimunkát mindjobban háttérbe szorította. A kéz-
műves gyári munkás lett s az egyéni vonás, mely 
minden játékszert oly bájossá tette, teljesen eltűnik. 

Magyarországon a behozatali árustatisztika sze-
rint tömérdek pénz vándorol évenként külföldre, 
holott minden mód meg van adva, hogy gyer-
mekeink kezébe magyaros, ízléses, eredeti, ötletes 
játékszerek kerüljenek. Vannak kitűnő tervezőink, 
ügyeskezű iparművészek, akiknek megfelelő fog-
lalkoztatásával fellendülhetne a ma még nagyon 
szűk körre szorítkozó hazai gyermekjátékszer-ipar. 

Sz. L. 

Otthonunkban csaJc olyan műalkotásokat tűrjünk meg, amelyekkel barátságot köthetünk. 
De manapság ritkán van ex így. Mostanában sokan csak azért vásárolnak művé-

szi tárgyakat, hogy művelteknek és elökelőeknek tartsák őket. Ezek 
a legjobban szeretnék e müvek vételárát is feltüntetni és 

nagyon sajnálják, hogy ez ma még nem szokásos. 

* 

Az emberiség kiválasztottjai a szép dolgok-
ban csak a szépet látják. 

Wilde O. 
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