MŰHELY
SCHENK KÁROLY KATONÁI A KESZTHELYI KÖNYVTÁRBAN
Napjainkban újra fénykorukat élik a retró játékok, többek között a Schenk Károly budapesti
fröccsöntő kisiparos nevét viselő Schenk katonák is. A környéken Horváth Csaba keszthelyi
buszsofőrnek van egy tekintélyes számú Schenk-gyűjteménye, melyből a Fejér György Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtárában, majd a Fejér György Városi Könyvtárban is nyílt kiállítás.
A katonák iránti szeretet Csabánál évtizedekre nyúlik vissza. Először ötödikes korában
jelentkezett a katona-, és indiánszenvedély, ami hosszú ideig megmaradt gyermekjátéknak.
Majd tíz évvel ezelőtt egy kirándulás alkalmával, a siófoki börzén találkozott ismét a
katonákkal. Attól kezdve hol itt, hol ott vásárolt egyet-egyet, végül a gyermekei születése után
felerősödött a gyermekkori szenvedély, ami a mai napig is tart. Azóta is piacokra, börzékre,
kirakodóvásárokra jár, ahol újabb és újabb kincseket talál, melyek a kollekció méltó darabjai
lehetnek.

A kiállításon láthatunk különböző stílusú, típusú katonákat, jeleneteket. Többek között
megelevenedik Mátyás király udvara, láthatunk kolostori életképet, indián sátrakat, gondosan
épített várakat. A figurákat, építményeket a felnőtt részlegen ismertetők és különböző
válogatott katonafotók kísérik.
„Az országban sok hasonló elhivatott gyűjtő él, akikkel találkozókat szervezünk, bemutatjuk
az új szerzeményeket. Az a legjobb az egészben, hogy felidézzük a múltat, megmutatjuk,
milyen értékes, időtálló játékról van szó”– mesélte Horváth Csaba, Schenk katona gyűjtő.
Emellett a játékkatonák közös játékra ösztönzik a gyerekeket, ami kifejezetten előnyös, fontos
a mai számítógépes világban. Különböző csatajeleneteket, történelmi korokat is
megjeleníthetnek a figurák a kellékek által.
Schenk Károly cége, a Schenk Kft. először egy pesti pincében kezdte fröccsönteni a figurákat
a Playmobil mintájára. Először fix törzsű katonákat gyártott, amiket egyre jobban felfejlesztett
fegyverekkel, sisakokkal, mozgatható alkatrészekkel. A katonák pedig megkapták a
készítőjük nevét fémjelzésként.
„A Schenk katonák válltól a csuklóig egy egyszerre öntött, fix csuklóval rendelkeznek, a
talpuk teljesen sima, míg a Playmobilnak pedig csak a csuklója mozgatható, a talpa pedig
vastagabb és kissé üreges a belseje. Különbözőség még a színekben fellelhető” – tájékoztatott
a gyűjtő.
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A magyar fröccsöntő annyiban is eltért a német eredetitől, hogy végig megmaradt a történelmi
tematikánál. A hasonlóság miatt azonban a forgalmazást 1996-ban betiltották, ám aki ma is
szeretne Schenk figurát az otthonába, az interneten ráakadhat egy-egy értékes darabra.
Két éve, a negyvenedik évforduló alkalmából készült 400 darab korhű vár, világosabb
színekkel, de ugyanazon a gépsoron. Ezzel is képviselve a retró játékok örökérvényűségét.
A gyermekkönyvtárban online játékkal is kedveskednek az olvasóknak és a Schenk katona
kedvelőknek a könyvtárosok. A kérdések első fele kutatómunkát igényel, míg a második
felében könyvajánlóval egybekötött találós kérdések várják az érdeklődőket.

Smidhoffer Eszter Szandra
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Schenk (letöltve: 2021. augusztus 03.)
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