Háziipari fajátékok Európában
A játékszerek egyik legõsibb, s egyben
legnemesebb alapanyaga a fa. A BTM
Kiscelli Múzeumában rendezendõ fajáték-kiállítás és a kortárs fajátékkészítõk
bemutatói aktuálissá teszik történetük áttekintését.
Már az õsi Egyiptomban megjelennek
(gyakran mozgatható) fajátékok. A
klasszikus kor Athénjának legkedveltebb
fiújátéka a kétkerekû kis kordé volt. Ezeket vázaképekrõl és az irodalomból ismerjük, de ebbõl a korból vizes talajban
megmaradt ilyesfajta gyermekjáték is. A
középkorban játékokat leginkább céhes
keretek között készítettek famegmunkáló
mûhelyekben, külön játékipar csak Nürnbergben alakul ki. (Még a 20. sz. elején is
norimbergi árunak nevezték a játékokat
és a díszmûárut.)
A fajátékkészítõ háziipar kifejlõdéséhez szükség volt faanyagra, fontos
kereskedelmi utak közelségére és elfoglaltság nélkül maradt munkáskezekre.
A Bajor-Alpokban Berchtesgaden és
Oberammergau volt a két legnagyobb játékközpont.
A forgalmazást hosszú évszázadokon
át gyalogos házalók bonyolították le, de a
berchtesgadeniek lerakatokat létesítettek
Európa-szerte; Pest-Budán a 19. sz. elején
több berbencés bolt is volt, ahol faháncsskatulyákat és fajátékokat árusítottak. Az
oberammergauiak áruját helyi nagykereskedõk vitték egész Európába. Az Alpok legkedveltebb játékai voltak a pojácák, pólyásbabák, babafejek, fakatonák,
lovak, Noé bárkái.
A dél-tiroli Grödeni völgyben – amely
az I. világháború befejezte óta Olaszországhoz tartozik – a 18. sz. végén kezdtek
játékot készíteni. Csakhamar ez a völgy
szegény parasztjainak fõ megélhetési forrása lett. Kedvelték a kocsikat, lovakat,
kakasokat, de legkelendõbbek a nagyjából esztergályozott, fafaragással utánmunkált babák voltak. Angliában, az
USA-ban nevük Penny wooden vagy
Dutch doll volt.
A primitív bábukat nagyon szerették a
kislányok, még a késõbbi Viktória angol
királynõ is legszívesebben ezekkel játszott. A magyar búcsúkon, vásárokon is
mindenütt kaphatóak voltak a fakatók.
Ausztriában a Gmunden környéki
Viechtauban Mária Terézia igyekezett
meghonosítani a fafaragó játékkészítést,
amelyekre a Bajor-Alpok termékei voltak
hatással. Ugyancsak a berchtesgadeni és
oberammergaui fafaragókat követik a
cseh háziiparosok, és csakhamar már õk
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exportáltak „tiroli babát” Ausztriába is.
A türingiai Sonnebergben és vidékén
már a 17. században megindult a
játékelõállítás, a város elõször Nürnbergen keresztül értékesítette a játékokat,
majd késõbb itt is kereskedelmi központ
alakult ki. Eleinte fõleg fajátékokat készítettek: puskát, sípot, hegedût, diótörõt,
késõbb áttértek a papírmasé-, majd a porcelánfejû babák készítésére: a bedolgozók már nem voltak népmûvészek. Az
óriási exportot lebonyolító város játékipara a II. világháború után elsorvadt. Az Érchegységben (Seiffen és Grünhainichen)
ezzel ellentétben máig fennmaradt a fajátékkészítés hagyománya. Itt az ónbányák
kimerülése adta a bányászok kezébe a faragókést. A marcona diótörõk, karácsonyi piramisok mellett a miniatürizált játékok: lovacskák, tehenek, kis házak a legjellegzetesebb érchegységi játékok. Ma is
kaphatók – persze már nem olyan olcsók,
mint a 19. században, vagy akár a budapesti NDK centrumban is voltak.
Oroszországban a legfontosabb fajátékközpont a Szentháromság- és Szent
Szergej (Trojca Szergej) kolostorhoz tarto-

zó falvakban voltak. 1880 körül 1185 fafaragó mûködött itt. Az orosz fafaragókra
hatottak az Alpok vidékének játékai, az
eredeti orosz „találmányok” viszont népszerûek voltak messze vidéken is (kováccsal versenyt kalapáló medve, a
csipegetõ tyúkok, faházakból összeállítható városkák). A 19. sz. végén ezeket exportálták is. A jellegzetesen orosznak tartott matrjoskák – esztergályozott, egymásba skatulyázott kedves fabábuk – viszont
csak a 19. sz. végén tûnnek fel japán hatásra. A lengyelországi esztergályozott lovas vitézek vagy a dalarnai (Svédország)
piros falovacskák ritkán lépték át országuk határait.
A régi fajátékok ma már nagyon nehezen szerezhetõk be. Gyûjtésre – magán- és közgyûjteményekben való elhelyezésre – azonban a kortárs mûvészek
fajátékai is érdemesek; remélhetõleg erre is fogunk mihamarabb példát találni.
Nagyon kívánatos az is, hogy a giccses
szuvenír-rémségek helyett ilyeneket kínáljunk a Magyarországot felkeresõ turistáknak.
Dr. Moskovszky Éva

Makkosztó zöldek

A környezetvédõk új erdõk telepítését szorgalmazzák

A WWF Magyarország makkosztó akciót szervez március 13–14-én a budapesti Soroksári úti OBI áruházban, valamint
a debreceni Malompark Bevásárlóközpontban. Az arra járó vásárlók három
darab kocsányostölgy-makkot kapnak.
A makkokat akár a kertben, akár egy
közeli erdõ szélén is el lehet ültetni,
melyekbõl május–júniusra már 10–15
cm-es csemete fejlõdik. Unokáink már
egy 20–30 méter magas tölgy árnyat
adó lombja alatt hûsölhetnek majd a
forró nyári napokon. Az akció célja a
WWF Magyarország erdõtelepítési
programjának népszerûsítése, az
erdõtelepítési kedv növelése.
A szervezet szerint a hosszú téli hónapok után mindenkinek jólesik egy kiadós séta egy madárdaltól hangos, az
ébredezõ természet bódító illatával teli
erdõben. Ám erre már egyre kevesebb
lehetõség van, hiszen hazánk területének az egykori 85 százaléka helyett ma
már csupán 19 százalékát borítja erdõ.
Valójában azonban ezeknek fele sem
tekinthetõ természet közeli erdõnek.
A szervezet célul tûzte ki meglévõ ter-

mészetszerû erdeink védelmét és új
erdõk tlepítését. Olyan õshonos, hazai
fajokból álló erdõk telepítését szorgalmazza, mint például a tölgy, juhar, hárs
és kõris, amely nem egyszerûen üzleti érdekeket szolgáló ültetvény, hanem életteret nyújt virágok, bokrok, állatok sokaságának, ahol a nagyvárosban élõk is belekóstolhatnak a természet szépségeibe.
Ö. Z.
(Népszabadság)
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