
kézzel nyomott textiliákból, csipkékből, éppen úgy 
a régi, mint modern készítményekből. Csak termé-
szetes, hogy a növendékeket éppen úgy kitanítják 
a kézi, mint a nagyipari szövőszékek s nyomtató-
gépek technikájára s az iskola végzett növendékei 
máris jelentős mértékben fokozták az amerikai 
textilgyártás színvonalát. 

AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTO-
^ SITÓ TÁRSASÁG június hó 4-én tartotta 

1931. évi rendes közgyűlését, amely az 1931. évi 
nyereséget 182.517*41 pengőben, az osztalékot 
pedig 10 pengőben állapította meg. 

HÍREK MINDENFELŐL. B e r l i n b e n a 
Wertheim-galériában népművészeti kiállítást 

rendeztek. Nemcsak a háziipari termékeket mutat-
ták be ezen, hanem az eljárásokat is, melyekkel 
a népies hímzések, cserepek, faragások stb. készül-
nek. B é c s b e n az iparművészeti múzeumban 
bemutatták Obsieger tanárnak és növendékeinek 
kerámiai munkáit. A kiállítást annak bizonyítására 
rendezték, hogy milyen veszteség érné a bécsi ipar-
művészetet, hogyha a vvienerbergi műhelyt, ahol 
e tárgyak készülnek, büdzsé-okokból feloszlatnák. 
P á r i z s b a n két nagyszabású kiállítás volt az 
idei nyáron : egyik Boucher-nek a tizennyolcadik 
század nagy festőjének műveiből, a másik Manet 
legjobb alkotásaiból. V i n c c n n e s-ben, Párizs 
közelében, Szent Lajos ideje óta áll fenn egy nagy 
műkincsekkel bíró kastély. Ennek a legszebb tár-
gyait ez év őszén a párizsi iparművészeti múzeum-
ban kiállítják. D r e z d á b a n az építészek egy 
része kivált a német építészek szövetségéből és élén 
Dülferrel «Csoport» néven külön egyesületet alakí-
tott. Ez év őszén önálló kiállítással lépnek a nyil-
vánosság elé. H a m b u r g b a n nagy sikere volt 
a magyar származású Bossányi Ervin kiállításának. 
Plasztikus, mozaik- és üvegfestő, de a szövés-
technikákban is mester. Monumentális művészetének 
a kritika is nagy elismeréssel adózott. B é c s b e n 
ez év tavaszán ünnepelték tanítványai Strzygovski 
József professzornak, a nagyhírű műtörténeti kutató-
nak 70 éves születésnapját. A keresztény művé-
szetek keleti eredetének buzgó hirdetője mindenkor 
nagy szeretettel figyelte a magyar népvándorlás-
kori művészet kapcsolatait is. L o n d o n b a n 
erősen készülnek egy német-angol cserekiállításra, 
mely ez év nyarán és őszén lesz látható a két 
ország nagyvárosaiban. Főleg grafikai műveket 
fognak bemutatni. M a l a g á b a n a spanyol 
forradalmi mozgalmak következtében egy kitűnő 
barokk szobrásznak, Pedro de Menának néhány 
alkotása súlyosan megsérült. A nemzetközi mű-
emlékhivatal Genfből átírt a spanyol kormánynak, 
hogy fokozottabban ügyeljen a régi kincsek védel-
mére. A spanyol kormány erre készséges ígéretet 
is tett. P á r i z s b a n a női kézművesek szövet-
séget alkottak s az 1200 tagból álló egyesülés közös 
elárusítóhelyiséget bérelt, melynek fenntartási költ-
ségeihez az állam is hozzájárul. Ugyancsak a 
francia fővárosban az egyik autótaxi társaság nagy 
kislakásos telepet építtetett háromezer bérlő részére. 
A lakások egy részét magános dolgozó nők részére 
alkották meg, konyhával és fürdőszobával. 

• K I Á L L Í T Á S O K • 
"1%/TÁJUS HÓ VÉGÉN tartotta meg Társulatunk 

első vándorkiállítását Tatabányán. A jól 
sikerült kiállításról az alábbiakban van módunk-
ban beszámolni. 

Társulatunk vezetősége világosan látta azt a 
tényt, hogy a vándorkiállításoknak milyen nagy 
szerepe van a magyar iparművészet és a Magyar 
Iparművészeti Társulat érdekeinek propagálásá-
ban, különösen a kisebb vidéki városokban, ahol 
az iparművészet, sajnos, még nagyon el van hanya-
golva. Kisebb városainknak, bármennyire is át 
vannak hatva a művészetek szeretetétől, ritkán van 
alkalmuk komoly művészi értéket képviselő ipar-
művészeti kiállításokat láthatniok s így sok tekin-
tetben elmaradnak a főváros művészi fejlődé-
sével szemben. Társulatunk tatabányai vándor-
kiállítása ennek következtében igen nagy és örven-
detes érdeklődésnek volt tárgya. 

A Magyar Általános Kőszénbánya RT. vezető-
sége a legnagyobb előzékenységgel állott a Társulat 
rendelkezésére a kiállítás megrendezésében. Nem 
mulaszthatjuk el ez úton is hálás köszönetet 
mondani a MÁK vezetőségének, melynek az ügy 
iránti szeretete lehetővé tette, hogy kiállításunkat 
megrendezhessük. 

Pünkösd vasárnapján volt az ünnepélyes meg-
nyitás, mely alkalommal a Társulat elnökségéből 
és tagjaiból álló, mintegy 26 főnyi kiránduló tár-
saság utazott le Tatabányára a megnyitásra. 

A kiállítást Rehling Konrád bányaigazgató, 
bányaügyi főtanácsos nyitotta meg, akit Szablya 
Frischauf Ferenc, Társulatunk alelnöke üdvözölt 
és ez alkalommal néhány szóval ismertette a Tár-
sulat célját és törekvéseit. A megnyitás után 
Csányi Károly, az Országos Magyar Kir. Ipar-
művészeti Múzeum igazgatója tartott magas szín-
vonalon álló, vetített képekkel illusztrált előadást 
a magyar iparművészet múltjáról és jelenéről. 
A kiállítási terem zsúfolásig megtelt közönséggel, 
mely nagy tetszéssel hallgatta végig a tartalmas 
előadást. A kiállítás megtekintése és az előadás 
meghallgatása után társasebéd volt, melyen a 
MÁK reprezentánsai is részt vettek. 

A kiállítás nyolc napig volt nyitva. A résztvevő 
művészek között ott láthattuk összes kiállító művé-
szeink neveit. Az érdeklődés oly nagy volt, hogy 
nyolc nap alatt mintegy ötezren tekintették meg 
a kiállítást s igen sok tárgyat megvásároltak. 
A látogatók megértését és művészetszeretetét bizo-
nyítja, hogy többen be is léptek tagjaink sorába. 

Az erkölcsi és anyagi siker a mai nehéz viszo-
nyok ellenére is annyira biztató, hogy Társulatunk 
igazgatósága a legjobb reményekkel tekint a leg-
közelebbi vándorkiállítás elé, melyre valószínűleg 
az ősszel fog sor kerülni. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT KÉT KI-
• ÁLLÍTÁSA. Az egyik a Technológiai Ipar-

múzeumban látható. Nem nagyarányú, de gondo-
san válogatott s rendezett anyag. Azonnal felötlik 
a rendeltetése : a külföldi s belföldi idegenforgalom 
igényeit igyekszik kiszolgálni. A nagykörút köze-
pén, a közlekedés legfőbb centrumában mindenki 
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megtalálja itt azokat a magyaros jellegű, f inom 
formaérzékkel megalkotott tárgyakat, amelyek mű' 
vészi készségünk bizonyítékai lehetnek. Finom 
ötvösmunkák és lehelletkönnyű, magyaros mintájú 
csipkék. Szép márványtárgyak az íróasztal szá-
mára és mulatságos játékok a gyermekágy mellé. 
Hímzések a térítőkön, párnákon, az egyik az 
etnografikus hagyományok erős hangsúlyozásával, 
másik a mértani formaelemek szerint összeállítva, 
applikálva. Feltűnik a kerámia alkotóinak sokrétű 
érdeklődése : humor, népies gölöncsér-formák, de 
emellett gyakorlati célszolgálat. Aki finom kis 
ékszerkazettát keres, az polírozott rózsafából épp-
úgy megtalálja, mint trébclt sárgarézből vagy 
ezüstből. A bőrmunkák készítői híven kitartanak 
a magyaros díszítőnyelv mellett, de már feltűnnek 
a könnyed női tarsolyok gobelinnel bevonva is. 
Kevés, de jó az egyházművészeti ötvösség, — rá-
férne egy lelkes propaganda a klérus köreiben. 
És amint végighaladunk a vitrinek ragyogó sorfala 
közt, észrevesszük, hogy évről-évre gyarapszik a 
háziipari egyesületek száma. Talán legérdekesebb 
az ő eredményeik közt a szőttesek új kultusza. 
A modern lakáshoz annyira illő színeik, spárgából, 
rongyokból, csíkokból szőtt tarka futóik rövidesen 
éppoly népszerűek lesznek nálunk, mint kül-
földön. És mint finom ellentétek ott lógnak a fala-
kon a művészektől tervezett «magyar perzsák*, 
amelyek szerencsére nem akarnak tévedésbe ejteni 
s motívumaik büszkén hirdetik a stilizált magyar 
formákat. Mialatt a nyári kiállításon művészcink 
szólnak a közönséghez, a Társulat helyiségeiben 
a népművészet szól az amatőrökhöz. Az Andrássy-
úti palotába bizonyára kegyeletes érzéssel mennek 
azok, akik az eltűnő népi géniusznak csodálói. 
Az a sokszáz hímzés, faragás, korsó, mely itt f inom 
ízléssel elrendezve várja a látogatókat, egy boldo-
gabb világ színes maradéka. A sokáétól a palócig, 
öcsénytől Mezőkövesdig és Kalotaszegtől a jász-
kúnokig minden népművészeti sziget remekművei 
helyet kaptak itt. Még a nehéz gondoktól terhes 
időkben is szívbeli gyönyörűség látni a magyar 
képzelőtehetség s a magyar kéz kifejezőkészségét : 
nemcsak az elmúlt, de egy elkövetkező dekoratív 
érzületnek is biztos forrásait. 

O AHMER MÁRIA KERÁMIÁI. Az utóbbi idő-
ben iparművészeink a képkiállítások sza-

lonjaiban is jelentkeznek munkáikkal. Örvendetes 
tünet. Mutatja, hogy a festészet komolyságát szí-
vesen ellensúlyozzák például a kerámia könnyű, 
allegro-muzsikájával. Ráhmer Mária színes, tarka 
cserepeit szemlélve a Nemzeti Szalonban, határo-
zottan üdítő érzéssel lehet ezt a komoly, sőt olykor 
komor vásznak közt megállapítani. Hiszen tulajdon-
képpen a modern kerámikus egyik élethivatása : 
egy-egy szekrény, sarok vagy bútorpárkány felett 
a jókedv ütemeit pengetni. Ráhmer Mária ahhoz 
a nemzedékhez tartozik, mely ezt a muzsikális 
feladatot átérzi. Szívesen ad kisplasztikái figurákat' 
s rajtuk groteszk, tíiownszerű humort. Az utca 
énekeseit, a jazz fúvósait, a táncoló, guggoló, kíván-
csiskodó fiatalságot, a karneváli örömmel jövő 
háromkirályokat, — mindent, amiben a mozdulat 
komikussá dermed. Természetesen bőven formálja 

és égeti a mulatságos állatfigurákat is és a karrika-
túra határáig átstilizálja a démoni nőt is. A masszát, 
mely a paraszti kerámia brutális taglejtéseivel, vas-
tag tömegekben jelentkezik, a színes zománcok 
szinte tavaszi virágzásba borítják. A kékek, rózsa-
színek, a márványnak s pasztellnek lehelletszerű 
finomságai feloldják az olykor kissé elnagyolt for-
mákat. Általában a nálunk most annyira divatos 
bécsi és karlsruhei kerámiának ad visszhangot a 
formákkal való játékában Ráhmer Mária. Az 
a naiv expresszionizmus, mely a parasztfaragások-
ból árad a világba, őt is vonzza, nevetésre készteti 
és mosolygó filozófussá teszi. Kis, dekoratív tár-
gyain ez a közlés mindig eleven, meleg. De, ha 
nagyobb kompozíciókba fog s főleg a használati 
kerámia felé fordul (szökőkút, óra, virágtartó), 
akkor az arányérzék néha kisiklik a kezei alól. 
A kerámia e hasznos élethivatása felé a lassú érlelés 
fogja elvezetni Ráhmer Máriát. A kellemes 
cnsemble a szentkereszthegyi Kratochwill Károly 
elnöksége alatt álló Magyar Iparművészek Országos 
Egyesületének rendezésében került a Nemzeti 
Szalon közönsége elé. N. P. 

TZÖNYVKIÁLLITÁS LYONBAN. Ez év tavaszán 
Herriot-nak, Lyon város polgármesterének kez-

deményezésére modern könyvművészeti kiállí-
tás volt Lyonban. A rendelkezésre álló hely terje-
delme mindössze 23 tárló felállítását engedte meg, 
ugyanennyi nemzet részére. Az utolsó évek tíz 
legszebb magyar illusztrált könyvét a bizottság 
felkérésére N á d a i Pál küldte ki s azok kitűnő 
csoportosításban külön kiállítóasztalban kaptak 
helyet. A magyar könyvművészeti csoportnak a 
tavalyi párizsi nagy nemzetközi kiállítás után ez 
évben is megérdemelt sikere volt francia földön. 

" P l ORÉ-KIÁLLITÁS. Bár csak jövő év január-
jában lesz születésének századik évfordulója, 

a franciák máris kiállításban áldoznak a nagy 
illusztrátor emlékének. A romantika most amúgy 
is divatban van és Dóré ízig-vérig romantikus 
művész. Az idegenszerű elbűvöli, a fantasztikus 
magával ragadja, a nevetés a szertelenségbe ra-
gadja. Ezért volt kongeniális tolmácsa Victor Hugó-
nak, Balzacnak, de Cervantesnek és Rabelais-nek is. 
A tengerben rothadó állatokat éppoly borzalmasan 
tudja odavetni, mint az éjféli látomásokat, a por-
tréin pedig, akár Sarah Bcrnhardot, akár Gustave 
Moreau-t festi, mindig van valami misztikus csodál-
kozás. Nálunk, német közvetítés folytán, inkább 
a népmese-illusztrációit ismerik s annak révén ami 
világhírűvé tette : a biblia-illusztrációk révén. Ez 
utóbbin is szertelen, sokszor túlcirkalmazott, valami 
sajátos arab felfogást egyesít archeológiai tanul-
mányokkal, de a biblia grandiózus egyszerűsége 
hiányzik belőle. Rendkívüli sokoldalúsága mellett 
nagyon termékeny volt. A Petit Palaisban négy 
nagy termet töltenek meg most kiállított művei : 
köztük festmények, szobrok, de főleg fametszetek 
és litók. Ez a kiállítás valószínűleg megindítója 
lesz egy új Doré-értékelésnek, melyet csak fokozni 
fog élete tragikus fináléja. Az ötvenéves korában 
elhalt művész tudvalevőleg szellemi összeroppanás 
áldozata lett, pár nappal azután, hogy egy álarcos-
bálon teljesen bronzszínűre festett testtel jelent meg. 
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