
OLVASÓINKHOZ! 
ísztelenül, képek nélkül kerül 
ez a vékony füzet olvasóink 
kezébe. Fájó szívvel forgatjuk 
lapjait. A MAGYAR IPAR-

MŰVÉSZET, mely majdnem negyed-
századon át büszkesége volt szak-
irodalmunknak és a magyar kultú-
rának, most lefogyva, szürkeségében 
hű képét adja szomorúságunknak 
és nagy szegénységünknek. Nem 
rajtunk mult, hogy lapunk ennyire 
megváltozott De éltet minket a re-
mény és rendíthetetlen hittel bízunk 
abban, hogy megtelnek még elapadt 
forrásaink és új erőre kapva, a 
MAGYAR IPARMŰVÉSZET a régi, 
hivatásához méltó díszben és terje-
delemben léphet a magyarság és a 
külföld közönsége elé. Addig is, míg 
elérjük ezt a célunkat, kérjük olvasó-
ink türelmét és hűséges kitartását. 

A SZERKESZTŐ. 



A Z I P A R M Ü V É S Z E T É R T ! 1 
aprói-napra, szinte minden 
társadalmi megnyilatko-
zásban tanúi vagyunk a 
szegény magyar közép-
osztály ideális felemelke-
désének. Ez a háborúban 
elgyötört, forradalmakban 
m e g t é p e t t , anyagiakban 

legmélyebbre csúszott magyar középosztály 
az, amely leghamarább megérti a nemzeti 
kultúrából reá háramló feladatokat. Hol a 
tudomány, hol az irodalom, majd megint 
a jótékonyság intézői fordulnak a jószívé-
hez és erszényéhez. S az idealizmus, 
melyre nevelték, sohasem tagadja meg 
magát. Már a napilapok is megírták azt 
a lélekemelő jelenetet, melynek éppen 
Társulatunk legutóbbi közgyűlésén tanúi 
voltunk. Utalás történik a mi nagy anyagi 
küzködésünkre, bizonytalan költségvetési 
jövőnkre. Es ekkor feláll egy addig nekünk 
jóformán ismeretlen tagtársunk, Schober 
József tisztviselő és a meghatott felemel-
kedésnek nemes példáját nyújtja szavaival. 
Vállalkozik arra, hogy egymaga összegyűjt 
annyit, amennyivel tizennyolcezer K-ás rést 
be lehet tömni. Könnyű a nagy áldozat-
készség azoknak, akiknek birtokuk, vagyo-
nuk, jövedelmük fedezi a nemes elhatá-
rozást. De ime — a ma történelmének 
hétköznapi hőse — Schober József, aki 
nagy szónoklatok és buzdító frázisok he-
lyett feláll, beszél és — cselekszik. Nem 
szólamoktól csepegő jövőre utal, hanem 
a maga megtakarított s a kollégái össze-
rakosgatott pénzeiből gyűjt össze több ezer 
koronát és azóta is szorgalmasan gyűjti 
az új tagokat, kiket jobbára száz koronát 
meghaladó évi tagdíjjal iktatva be a tár-
sulati kötelékbe. Nem csoda, ha ennek a 
felszólalásnak a hatása ott nyomban nagy-
lelkű adományokban gyúlt visszhangra s 
érthető, de a mi viszonyaink közt csodá-
latraméltó, hogy azóta is egyre-másra lép-
nek be az új tagok kisebb és nagyobb 
összegekkel fizetve felül a tagsági járulé-
kokon. Az az akció, amelyet így a lapunk 
legutóbbi számában közölt felhívásunkkal 
megindítottunk, a legjobb eredménnyel 
kecsegtet. A napilapok egy kis töredéke 
— élén a Budapesti Hírlappal és Az Újság-
gal — szíves szóval, nagy megértéssel 
állott mellénk és mutatott rá arra, hogy 

az Iparművészeti Társulatnak és folyóira-
tának támogatása époly becsületügye a 
magyar közművelődésnek, mint irodalmi 
és tudományos intézményeink talpraállí-
tása. És hívó szavának, nemes buzgalmá-
nak visszhangja támadt sok-sok magyar 
olvasó lelkében, akik a maguk nehéz — 
többnyire fix — jövedelméből vonnak el 
valamicskét az iparművészet támogatására. 
Hadd mutassunk még rá arra az örven-
detes tényre, hogy amikor ily fontos kultur-
kérdés körül kell csoportosulni, a magyar 
társadalom minden rétege egyetért és kevés, 
de kiváló képviselőivel szinte vetélkedik 
a buzgalomban. A főúrban épúgy megvan 
az elismerés multunk s a bizalom jövőnk 
iránt, mint a szerény hivatalnokban. És a 
TÉBE százezer koronás adománya, mellyel 
a bankok és takarékok kulturadóját rója 
le irántunk, époly kedves nekünk, mint 
amily megragadó látnunk a segítségünkre 
siető kis asztalosmestereket, az ő ötven 
koronás adományaikkal. Hány ily levélbeli 
felajánlás érkezik hozzánk valamely csön-
des kis pinceműhely mélyéből — egy pár 
koronájában a legszebb példáját nyújtva 
a névtelen, csöndes altruizmusnak. Aztán 
egy szegény művésznövendék küldi el az 
ő húsz koronás adományát, majd valaki 
— maga is pályakezdő iparművész — 
küldi el azt a pár koornát, amelyet va laha 
pályadíjak jutalmául nálunk kiérdemelt. 
A megszállt területről menekült eperjesi 
tanítójelöltek, a miskolci polgári iskolai 
ifjúság gyűjtései mindannyi megható bizo-
nyítékai a társulatunk megbecsülésének. 
A mi csöndes, három és félévtizedes mun-
kánk reflexei ezek a napsugarak, az a 
gondolat könnyíti meg az elfogadásukat, 
hogy jót és nemeset nyújtottunk eddig a 
magyar művészetnek s az a kevély ön-
hittség emel fel a szegénységből, hogy e 
pillanatnyi akadályokat leküzdve, még 
hosszú ideig őrt állhatunk a magyar tehet-
ségek és a magyar művészi ipar érvénye-
sülésének útja mellett. 

Az eddig beérkezett adományokat az 
alábbiakban közöljük: 

100.000 koronát: A Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesülete. 

10.000 koronát: Széchényi Aladár gróf. 
5.000 koronát •' Halmos Izor, Michl Lajos, 

Névtelen. 
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Magyar Iparművészet 
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Í 3.955 koronát (100 svájci frank): Gyöm- rékpénztár r.-t., Magyar Vasúti és Hajózási 

rői M. András. Klub, Nándor Pál. 
Í 3.000 koronát: M. kir. selyemfonódák 200 koronát: Balogh Elemér, Bartóky 
. haszonbérlete r.-t., Wolfner Gyula. József dr., Csernoch János, Eisele Vilmos, 
• 2.130 koronát: Egy társulati tag gyűj- Eördögh János, Fischer Testvérek, dr. Mes-

j tése Kecskeméten. terházy Ernő, Oetl Aladár, Thurnherr Gyula. 
2.000 koronát: Knuth Károly, Magyar- 150 koronát: Martosi Mórocz Dénes. 

i Olasz Bank, Magyar vasművek és gép- 100 koronát: Antalfy Ferenc, Bartho-
j gyárak orsz. egyesülete, Rott Nándor dr. deiszky Béla, borhii Borhy György, Breit-

1.320 koronát: Eleöd Kende. ner Testvérek, Budapesti VII. ker. Erzsébet-
1.000 koronát: Apponyi Sándor gróf, városi kör, Első ceglédi téglagyár r.-t., 

Biró Pál dr., Budapesti építőmesterek ipar- Gosztonyi Tibor, Hirling József, Holitscher j 
testülete, Herceg Esterházy Mária, Fischer Pál dr., Igmándy Aladár, nemesdédi Király • 
Zsigmond, Forgó Miklós, Haas Fülöp és Kálmán, dr. Kunffy Lajos, Kövess Jenő, l 
Fiai, Jungfer Gyula, Luczenbacher Miklós, Majoros Károly, Medvey Lajos, Miskolci -
M. motor- és gépgyár r.-t., Palágyi Ernő, polg. fiúiskola ifjúsága, Mocsáry Dénes, 
Steiner Ferenc, gróf Vay Gáborné, Wellsné. Radó Artúr, Seenger Béla, Urbányi Vil-

600 koronát: Stern Béla. mos, dr. Virava János, Vitályos András, 
500 koronát: Biehn János, Böhm Béla, Wertheim Samu, Zakariás János dr. 

Bründl János, Eperjesi ág. ev. tanítóképző 60 koronát: Mangold Béla Kolos, 
ifjúsága, Fábián Lajos, Fekete Gyula, 50 koronát: Gosztonyi Miklós, Hajts 
Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, likőr- és Jakab, Kretschek K. Antal, Szabó Gyula, 
rumgyár r.-t., Illyési Lajos, Magyar gyár- Szimon István r.-t., Zaláni Béla. 
iparosok orsz. szövetsége, Magyar mező- 30 koronát: Yaxley György, 
gazdasági vegyipar, Milch Ármin, Pongrácz 20 koronát: Beniczky Aladár, Csemez 
János, Schóber József, Spalt János, Szalai István, Udvary István. 
Emil dr.,Törs és Ormai, Váradi L. Árpád dr. Az adományok összege 1921. július hó 

300 koronát: Budapesti vásár- és taka- 10-ig 175.185 korona. 
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