
A MŰCSARNOKBÓL* 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI T Á R S U L A T KE-
GYELETE I. F E R E N C Z J Ó Z S E F KIRÁLY 
EMLÉKE IRÁNT ÉS HÓDOLÁSA KÁROLY 
KIRÁLY E L Ő T T Hazai művészetünk legelső 
pártfogója és legnagyobb jótevője, I. Ferencz 
József király elhunytának alkalmából, novem-
ber 27-én az igazgatóság, majd december 5-én 
a választmány rendkívüli gyászoló ülésen ál-
dozott a nagy király emlékének és a választ-
mány egyben alattvalói hódolatát is bemuta t ta 
Károly király előtt. 

Az igazgatóság ülésén zólyomi Wágner Géza 
dr. igazgató hosszabb, kegyelettel te l jes beszéd-
ben fonta meg pálmákból, babérokból és virá-
gokból a társulat soha el nem muló hálájának 
koszorúját I. Ferencz József koporsójára. A 
nagy királynak koporsójára, aki már gyermek-
ifjú korában szívére ölelte a művészeteket, mert 
tudta, hogy csak az a nemzet nagy és erős 
amelynek fejlett a művészete. 

Beszédét így fejezte b e : «Ha összehasonlí-
tom művészetünk állapotát az 1860-as évek 
kezdetén mai állapotával és végig nézek tár-
sulatunk fokozatos fe j lődésén : hálásan kell el-
ismernünk, hogy igen zsenge csemetékből te-
rebélyes fák nőttek, melyek máris sokaknak 
nyújtanak árnyékot, fejlődésükre módot és al-
kalmat, mindnyájunknak pedig biztató reményt 
arra, hogy hazai művészetünk fokozatosan el-
éri azt az érvényesülést, elismerést és támaszt , 
amely a kulturális tényezőknek ezen legneme-
sebbjét és legmaradandóbbját méltán megilleti. 

A lezajlott félszázadban társulatunknak leg-
erősebb támasza, legnagyobb pártfogója boldo-
gult nagy királyunk volt. Az Andrássy-úton épült 
Műcsarnokunk létesítése végett a gyűjtést nagy 
összeggel megindította, e műcsarnokot 1878-ban, 
a városligeti műcsarnokot 1896-ban személye-
sen megnyitotta, országos ünnepélylyé avatva 
ezzel fokozatosan fejlődő művészetünk ott-
honainak létesítését. Budapesten időzése idejé-
ben mindenkor megtisztelte látogatásával kiál-
lításainkat, a fővárosi királyi lakot, valamint a 
gödöllői nyári kastélyt magyar művészi alko-
tásokkal ékesítette, civillistája terhére rendesen 

* A h iva ta los rova to t L e s k ő J á n o s t á r su la t i h. t i tkár 

ál l í tot ta ö s sze . 

SAMBUGNAC SÁNDOR A G Y Ő Z T E S 

vásárlásokat té tetet t és kiállításainkon 191 l-ben, 
társulatunk ötven éves fenállása alkalmából, az 
ötezer koronás király-díjat alapította, megen-
gedte, hogy előbb Rudolf t rónörökös, utóbb 
József királyi herceg ő fenségeik társulatunk 
védnökségét elfogadják. 

Példaadásra buzdította mindazokat, akik tár-
sulatunk működését munkával és anyagi áldo-
zattal elősegítették.)) 

Indítványára az igazgatóság a jegyzőkönyvé-
ben örökítette m e g I. Ferencz Józsefnek , a 
nagy királynak emlékét és a társulatnak iránta 
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ő Felsége volt, a ki társulatunk 
alapszabályait szentesítette, aki leg-
elsőként nagyobb összeggel nyitotta 
meg a gyűjtést a régi műcsarnokra, 
amelyet maga nyitott meg, s ő 
avat ta fel az új műcsarnokot is. 

A művészet és társulatunk naggyá-
fejlesztése körüli érdemeit a törté-
net fogja megörökíteni, s mi alá-
zattal csak arra kérjük Fenségedet, 
méltóztassék szívből fakadó őszinte 
részvétünket kegyesen elfogadni és 
Auguszta királyi hercegasszony ő 
Fenségének is átadni. 

zólyomi Wágner Géza igazgató.» 
A táviratra az igazgatóhoz ez a 

válasz érkezet t ; 
((Fogadják mindnyájan mindket-

tőnk hálatelt benső köszönetét, 
József főherceg.» 

A választmány gyászülésén And-
rássy Gyula gróf elnök a követ-
kezőbeszéddel parentálta el a királyt: 

«A magyar művészet legfőbb 
protektorát , legnagyobb jótevőjét ve-
szítette el Ferencz József királyban. 

Az elhúnyt bölcs uralkodó nem 
volt művészi természet, nem volt 

^ A ^ d á É l f - I •.H művészi lélek, nem érzett lelki szük-
I P T I I v * * f H f ' ; séget magát művészi alkotások-

SÉ-̂ UÍ j kai környezni, nem lelt örömet a 
színpompában, formák gazdagságá-

FERENCZY BÉNI KÉT F É R F I A K T , . , , , , 

ban. A luxustol idegenkedett , ízlése 
a puritánságig egyszerű, sőt rideg 
volt. Legjobban bizonyítja ezt la-

való háláját, József főherceghez a társulat kása. Őseitől örökölt fejedelmi palotákban és 
védőjéhez pedig a következő részvét táviratot pompás kastélyokban szerényen húzódott meg, 
in téz te : polgáriasan élt a legegyszerűbb környezetben. 

«A Fenséged védősége alatt álló Országos Lakószobáiban alig volt más, mint az elkerül-
Magyar Képzőművészeti Társulat igazgatósága hetetlenül szükséges bútor. A díszt családjának 
rendkívüli gyászülésben a legnagyobb hálával fényképei képezték s egyhelyütt sem láttam oly 
•emlékezett meg a Fenséged fenkölt rokona és képet, mely csak műbecsénél fogva lett volna 
Auguszta királyi hercegassszony megdicsőült szobájában felakasztva. 
nagyatyja, !. Fe renc József urunk és királyunk Szobájának központja, fődísze, az az íróasz-
•elhunyta alkalmából, ő Felségének arról a jó- tal volt, amely mellett töltötte életét, mely 
ságos atyai szeretetéről, amelylyel hosszú mellé ült már söté t éjszaka, mikor mások még 
uralkodása alatt képzőművészetünket mindég aludtak és mely mellett dolgozott estig, mely 
elárasztotta és a melynek melegében fiatal mű- mellett villásreggelizett egyedül, gyorsan, hogy 
vészetünk oly hatalmassá nőtt, hogy ma már időt ne veszítsen. 
egész Európa ismeri és csodálja. A budai szép palotában olyan szobát lakott ő 
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Felsége, ahol csupa ablak és aj tó van. Az ischli 
kastély, amely sokáig egyedüli magántulajdona 
volt az elhunyt királynak, szintén egyszerű kis 
vadászház, amelyek legfőbb díszét a vadászati 
trófeák képezik. 

Mikor egyszer volt uralkodónk manőver al-
kalmával Tőketerebesre jött az atyámhoz, 
atyám, kinek erős művészi érzéke volt, a király 
lakosztályát szépen rendezte be, mielőtt azon-
ban Ő Felsége jött volna, az udvari furirok 
mindent kitettek, beállították a hálószobába az 
egyszerű keskeny vaságyat, melyhez szokott ő 
Felsége. Kitettek minden szövetet, mindent ami 
luxus és a szoba oly egyszerűvé, rideggé vált, 
mint a minőben ő lakni szokott . 

De mindezek ellenére korántsem állítom, 
hogy Ő Felsége nem érdeklődött volna a mű-
vészet iránt. Nekem többször jutott az a sze-
rencse osztályrészemül, hogy őt vagy mint vá-
lasztmányi tag, vagy mint elnök kisérjem a 
budapesti kiállítások megtekintésénél. Közvet-
lenül láttam, hogy igazi érdeklődéssel nézte a 
sok száz képet meg, avval az egyenlő, minden 
egyes képet figyelembe részesítő kötelességteli 
szorgalommal és kitartással, mely őt minden-
ben jellemezte s megjegyzéseinél látni lehetett, 
hogy van határozott előszeretete, határozott 
művészi ízlése. 

A modern festészetnek nem volt barát ja . 
Teljesen a régi iskola híve volt. Emlékszem, 
egyszer látva egy modern képet, melyet én 
•vásároltam meg, ezt mondta n e k e m : «aber wie 
habén Sie so was kaufen können ?» 

Legfőbb motívuma azon nagy támogatásnál , 
melyben a művészetet részesítette, az a leg-
magasztosabb tulajdonsága volt, mely egész te-
vékenységén végig vonult : a szigorú köteles-
ségteljesítés. Ő átérezte és tudta, hogy a kul-
tura fejlődése nem lehet erőteljes, hogy a nem-
zet élete szegényes, ha nincs művészete és 
tudta azt is, hogy uralkodónak kötelessége jö-
vedelmét akként költeni, erkölcsi befolyását 
akként érvényesíteni, hogy abból tápot nyerjen 
országainak művészete. Ezért tel jesítette ezirá-
nyú kötelességeit ugyanavval a pontossággal, 
alapossággal, szeretettel, amelylyel szemlét tar-
tott a katonáin, intézte aktáit , reggeltől estig, 
tekintet nélkül saját fáradtságára és kényel-
mére. 

A magyar művészet és a Képzőművészeti 

S I D L Ó F E R E N C NŐI AKT 

Társulat sokat köszönhet Ferencz József ezen 
jóakaratának és legfelsőbb kegyének, legyünk is 
érette örökké hálásak, véssük nevét szívünkbe. 
E hálát azonban nemcsak jegyzőkönyvben, sza-
vakban fejezzük ki, hanem tettekben is. Elő-
ször is abban, hogy széles e hazában minde-
nütt példáját kövessük. Munkában, szorgalom-
ban és mindenek felett kötelességtudásban, le-
begjen az ő élete szemünk előtt s utánozzuk 
őt s akkor fogunk hozzá méltók lenni s fogjuk 
az iránta való hűségünket méltóan kifejezésre 
juttatni. 

S bizonyítsuk hálánkat iránta azzal is, hogy 
ragaszkodással, hűséggel, bizalommal fordulunk 
az új király felé, aki minden egyes cse lekede-
tével bizonyítja, hogy mily nagy pietással ra-
gaszkodik elődjének emlékéhez, mily gyermeki 
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A Műcsarnokból 

szeretet kapcsolta az elhúnyt királyhoz, akit 
másrészt az uralkodó is melegen szeretett. Mi-
kor legutoljára kihallgatáson voltam az ősz fe-
jedelemnél, azt monta nekem mai uralkodónk-
ról, hogy «nagyon szeretem őt, nagyon szíve-
sen dolgozom vele, tudom, hogy ragaszkodik 
hozzám és minden izében loyalis s azon lesz, 
hogy segítsen nehéz munkámban.)) 

Az elhunyt király emlékéhez hűk leszünk, ha 
— hazafias rajongással szeretjük új királyun-
kat és ifjú uralkodónk szellemében cselekszünk, 
a midőn elődjét tiszteljük és magasztaljuk. 

Mindkettőjükhöz — és a magyar névhez — 
akkor leszünk méltók — ha a királyhűséget 
a nemzet szeretetével és a törvények tisztele-
tével kapcsoljuk össze. 

Indítványozom, hogy mondja ki a Képzőmű-
vészeti Társulat ragaszkodását és háláját I. Fe-
rencz József király emléke iránt és üdvözölje 
hódolatteljesen az új királyt.» 

A választmány, amelynek tagjai mindannyian 
mély gyászban jelentek meg, Andrássy gróf 
beszédét állva hallgatták és az elnök indítvá-
nyára a választmány a következő táviratban 
fejezte ki részvétét és mutat ta be hódolatát 
IV. Károly királyunk előtt : 

«Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat, melynek választmánya rendkívüli gyász-
ülésen áldozott I. Ferencz József elhunyt kirá-
lyunk és urunk, a magyar művészet legfőbb 
pártfogója emlékének, apostoli királyi Felsé-
gednek megdicsőült nagybátyja halála fölött 
szívből fakadó részvétét fejezi ki. 

Egyben alattvalói hódolattal és hűséggel kö-
szönti apostoli királyi Felségedet uralkodásának 
kezdetén és kéri, fogadja a magyar művészetet 
örökül szívének szeretetébe. 

Gróf Andrássy Gyula.» 
A táviratra az alábbi rendkívül meleghangú 

válasz érkezet t : 
császári és apostoli királyi Felsége szí-

ves köszönetét küldi az Országos Magyar Képző-
művészeti Társulat választmányának I. Ferencz 
József ő felsége elhunyta feletti mély részvétéért. 

ő Felsége az egyidejűleg trónralépése alkal-
mából előterjesztett hódolattal teljes üdvözlést 
élénk megelégedéssel fogadta és biztosítja a 
választmányt, hogy a magyar művészet iránt 
mindég meleg érdeklődéssel fog viseltetni. 

Legfelsőbb parancsra báró Nagy.» 

A választmány a választ lelkes örömmel 
vette tudomásul és annak meghallgatása után 
percekig éljenezte Károly királyt. 

KIRÁLYI KITÜNTETÉSEK A TÁRSULAT 
KEBELÉBEN. Károly király ő felsége, aki biz-
tosította a választmányt, hogy «a magyar mű-
vészet iránt mindig meleg érdeklődéssel fog 
viseltetni)), apostoli magyar királylyá koronázta-
tásának az alkalmából és azóta is kegyes el-
ismerésére méltatta művészeink nagynevű mes-
tereit, társulatunk és egész művészi életünk 
kiváló vezérférfiait és nekik nagyobb kitünteté-
seket adományozott. 

Társulatunk elnökének, Andrássy Gyula gróf-
nak és választmányunk tagjának, Dessewffy 
Aurél grófnak az aranygyapjas rendet, Forster 
Gyula báró alelnöknek a Szent István-rend 
középkeresztjét, választmányi tagjaink közül 
Széchenyi Béla gróf koronaőrnek a Lipót-rend 
nagykeresztjét, Apponyi Sándor gróf tárnok-
mesternek és Szmrecsányi Lajos dr. egri érsek-
nek a vaskoronarend első osztályát adomá-
nyozta. 

Tiszteleti és választmányi tagunkat, Szinyei 
Merse Pál orsz. magy. képzőművészeti főiskolai 
igazgatót, Schulek Frigyes művésztagot és Ber-
zeviczy Albert dr. volt alelnök választmányi 
tagot a Pro Litteris et Artibus díszjelvénnyel 
ékesítette fel, Bárczy István dr. székesfővárosi 
polgármester, választmányi tagot pedig legfel-
sőbb elismerésében részesítette. Választmányunk 
tagjai közül továbbá az állami színházak kor-
mánybiztosát, Bánffy Miklós grófot és Klebels-
berg Kunó gróf államtitkárt a belső titkos 
tanácsosi méltósággal tüntette ki. 

Ugyanitt említjük meg, a király a kultusz-
miniszter előterjesztésére megengedte, hogy a 
budapesti királyi József műegyetem Forster 
Gyula báró alelnököt a műszaki tudományok 
tiszteleti doktorává avathassa. 

F O R S T E R BÁRÓ ALELNÖK ÉS HARKÁNYI 
BÁRÓ VOLT ALELNÖK ÜNNEPLÉSE. Puszta-
kéri Forster Gyula báró, aki több mint 12 
éve alelnöke a társulatnak és aki egyik leg-
első vezető férfia hazai művészetünknek, decem-
berben ülte meg születésének 70-ik évforduló-
ját. Ebből az alkalomból a választmány szere-
tetteljes meleg ünneplésben részesítette. A 
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B É L I - V Ö R Ö S ERNŐ 

választmány szeretetét és nagyrabecsülését 
Andrássy Gyula gróf elnök tolmácsolta Forster 
bárónak, aki oly hosszú idő óta fáradhatatlan 
energiával és lelkes szeretettel munkálkodik a 
magyar művészet, az egész magyar kultúra 
érdekében. Kétszeresen hálásaknak kell lenni 
vele szemben azért — úgymond — mert kora 
ifjúsága óta idejének legnagyobb részét és a 
legjobb tudását a magyar művészet felvirágoz-
ta tására szentelte, amire más komoly férfiak 
közül igen kevesen vállalkoztak, mert ez igen 
nehéz és háládatlan szerep. 

Andrássy gróf javas la tára a választmány 
egyhangú lelkesedéssel és lelkes éljenzés köz-
ben elhatározta, ajánlani fogja a közgyűlésnek, 
válassza meg Forster Gyula bárót, a társulat 
és az egész magyar művészet naggyáfejlesztése 
körül szerzett soha el nem évülő érdemeiért, a 
társulat örökös tiszteleti tagjává. 

A művészek ragaszkodását és hálás elisme-
rését Róna József , a képzőművészek egyesüle-
tének elnöke tolmácsolta Forster báró előtt, s 
a szónok beszéde után a választmány ismétel-

MOSÓLÁNYOK 

ten meleg ovációban részesítet te az ünne -
peltet. 

Ugyancsak decemberben é r te meg Harkányi 
Frigyes báró pártfogó választmányi tag, volt 
alelnök születésének 90-ik évfordulóját. Ebből 
az alkalomból az igazgatóság meleg hangú 
átiratban tolmácsol ta üdvözletét s a választ-
mánynak ezidei első ülésén Fors te r báró alel-
nök emlékezet t meg róla le lkes szeretettel. 

A TÁRSULAT Ú J P Á R T F O G Ó TAGJAI. 
Örömmel közöljük, hogy ebben az évben 
2 0 0 0 — 2 0 0 0 koronás alapí tvánnyal a társulat 
pártfogó tagjai l e t tek : Déri Frigyes kereske-
delmi tanácsos, Glück Frigyes a választmány 
régi tagja, Hatvany Ferenc báró festőművész, 
Littke Ernő gyáros, jánoshalmi Nemes Marcell 
kir. tanácsos, Schossberger Viktor báró a m ű -
csarnoki hadikórház katonai parancsnoka és 
Schuler Gusztáv gyáros. Az ú j pártfogók az 
alapszabályok értelmében egyszersmind a vá -
lasztmány tagjai is. 

400 koronás alapítványt te t t Kontúr Noémi. 
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A Műcsarnokból 

ALAPÍTVÁNY BRUCK LAJOS NEVÉRE 
ÉS ADOMÁNYOK MŰVÉSZI ALAPOKRA 
Néhai Bruck Lajos festőművész árvái ezer 
koronát helyeztek letétbe hadikölcsönben a 
társulatnál nagynevű atyjuk emlékének a meg-
örökítésére. Az összeget a társulat Bruck Lajos 
alapítvány címen kezeli. 

Andrássy Géza gróf választmányi tag a 
művészek háborús segítő bizottsága alapjának 
a javára Munkácsynak egy ifjúkori olajfestésű 
női arcképét adományozta, amelyet 6 0 0 0 
koronáért vásároltak meg. Singer Károlyné, 
Schossberger Klára bárónő festőművésznő 1400 
koronát gyűjtött a hősi halált halt Plány Ervin 
festőművész emlékére és adott a bizottság ren-
delkezésére. Ezer-ezer koronát adott Berzeviczy 
Albert dr. titkos tanácsos, Révay Ferenc báró 
hagyatékából Nóvák István eperjesi püspök, 
Déri Frigyes kereskedelmi tanácsos, ugyan-
ennyit adtak Schwarlz Gyula földbirtokosék és 
ötszáz-ötszáz koronát Hatvany Ferencz báró 
festőművész meg Ernst Lajos muzeumtulajdonos. 

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
Ormody Vilmos főrendiházi tag, vezérigazgató, 
választmányunk tagjának a révén ezidén is 500 
koronát adományozott a társulat kezelése alatt 
álló művészi segély- és nyugdíjaláp javára. 

VÁLTOZÁSOK A TÁRSULAT VEZETŐ-
SÉGÉBEN. A választmány tagja Glück Frigyes 
lemondott a társulati ellenőri tisztségéről s he-
lyébe a választmány Egger Gyulát választotta 
meg. A számvizsgáló bizottság rendes tagjai 
közül Simon Ignácz, a földhitelintézet igazgatója 
tette le mandátumát. Ugy Glück Frigyes ellen-
őri, mint Simon Ignácz számvizsgálói tisztében 
sok éven át, teljesen önzetlenül igen hasznos 
szolgálatokat tettek a társulatnak, amiért nékik 
a társu'at vezetősége e helyütt is őszinte, igaz 
köszönetét nyilvánítja. 

Ugyanitt közöljük, hogy eltávozott számvevőnk 
helyébe a választmány Sipőcz Lászlót, a föld-
hitelintézet kiváló tisztviselőjét választotta meg. 

A KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS EREDMÉNYE. 
A társulat, hogy a művészetet kedvelő közön-
ség olcsó, de komoly értékű és lakásdiszítésre 
különösen alkalmas műalkotásokhoz könnyen 
juthasson hozzá, téli tárlata mellett, a város 
központjában a Kossuth Lajos-utcai Pálffy gróf 

palotában intim jellegű Karácsonyi Kiállítást 
rendezett, december 16-tól január 7-ig. A ki-
állításon elkelt összesen 54 mű 16.020 koro-
náért . 

A kiállítás céljára a helyiségeket a Pálffy 
grófi hagyaték örökösei és zárgondnoka Bernáth 
Géza dr., titkos tanácsos teljesen díjmentesen 
engedte át, amiért nékik a társulat e helyütt is 
őszinte és hálás köszönetét tolmácsolja. 

Ú J DIJAK A TÁRSULATI TÁRLATOKON. 
Wolfner Gyula, a választmány tagja, egy a tavaszi 
tárlatra kitűzendő 3000 koronás díjat adomá-
nyozott, amelyre a művészet követelményeinek 
minden tekintetben megfelelő, tehát abszolút 
becsű művek pályázhatnak, amelyek a magyar 
néplélek komoly, nemes vonásait tükrözik vissza. 
A díj felével festészeti, felével pedig szobrászati 
mű szerzője jutalmazandó. A kitüntetett mű 
megszerzésére a Szépművészeti Muzeumnak van 
elsőbbségi joga. A díjat kilenc tagú pályabiró-
ság itéli ode. Négy művészt és négy műértőt 
a választmány titkosan választ, az egyik mű-
értő pedig a Szépművészeti Muzeum igazgatója. 
A kitüntetett mű minden tulajdonjoggal a szer-
zőé marad. Abban az esetben, ha a kitünte-
tésre érdemes mű nem lenne, a díj a legköze-
lebbi tárlatra tűzendő ki. 

A «Fészek» művészek clubjának választmánya 
Róna József szobrászművész elnöklésével tar-
tott ülésén elhatározta, hogy a képzőművésze-
'tek fejlesztésére egyelőre három éven át, 
évente ezer koronás díjat adományoz. A képző-
művészeti díjat azoknak a művészeknek a 
jutalmazására tűzték ki, akik a társulat tárla-
tain vesznek részt és legelsőbben az idei tavaszi 
tárlaton Ítélik oda valamelyik kiváló alkotás 
szerzőjének. A pályabiróság hét tagból áll s. 
közülök négyet a Club küld ki, hármat pedig 
a társulat választmánya delegál. 

TAVASZI SORSJÁTÉK. A társulat tagjai ja-
vára ez évben rendezendő sorsjáték tavaszi húzása 
március 19-ikén volt Szente Miklós főjegyző, 
politikai biztos és Hedry Aladár dr. kir. köz-
jegyző jelenlétében. Ezen a húzáson a társulat 
16 nyereményértékre felosztva összesen 15.500 
koronát sorsolt ki. A legnagyobb nyeremény 
2000 korona, a legkisebb 800 korona. A nyerő 
tagoknak, akik mindannyian ajánlott levélben 
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kapták meg a nyereményeikről szóló értesítést, 
nyereményeiket feltétlenül a Szépművészeti 
Muzeumban május 13-ig nyitva lévő tavaszi 
tárlaton kell értékesíteniük, mert különben azok 
értéköket vesztik. 

Az ez évi sorsjátékra összesen 30.000 korona 
irányoztatott elő, azonban a választmány fel-
hatalmazást kér a közgyűléstől, hogy mint 
tavaly, a tagdíjbevétel reményelhető emelke-
dése esetében, a tagok között kisorsolandó és 
műtárgyak vásárlására fordítandó nyeremény-
összeget az őszi húzáson megfelelően emel-
hesse. 

AZ 1917. ÉVI TAVASZI TÁRLAT. A tavaszi 
tárlatot a harctéren küzdő József főherceg, 
társulatunk védnökének a képviseletében J an -
kovich Béla dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nyitotta meg a Szépművészeti Muzeum 
városligeti palotájában, március hó 31-én, nagy 
és előkelő közönség jelenlétében. A tárlaton 
ezúttal kiállításra került 393 festmény és 64 
szobor, összesen 457 mű. 

A tárlatnak az első vásárlója Károly király 
őfelsége volt, ami igen nagy örömet keltett 
úgy a művészek, valamint a társulat vezetősé-
gének a körében, ő Felsége az alábbi 5 alko-
tást vásárolta meg budai palotájának ékesíté-
sére 10.000 koronáért. Bosznay Istvántól: Tél 
a Dunán. Olf. Bruck Miksától : Interieur a J á n o s 
főhercegi Orth kastélyból. III. Olf. Edvi Illés Ala-
dártól: Istálló. Vízf. Báró Mednyánszky László-
tól : Pihenés. Olf. Pentelei Molnár Jánostól : 
Almák. Olajf. 

Az állam 12 művet vett meg 28.200 koro-
náért. A megvásárolt művek a következők: 
Béli Vörös Ernőtől : A nagy víznél. Olf. Berán 
Lajostól: Jendrássik tanár arcképe. Bronz pla-
kett. Börtsök Samútól: Téli tájkép. Olf. Kőnek 
Idától: Öreg asszony arcképe. Olf. Koszkol 
Jenőtő l : Könyvtárrészlet a pesti papneveldé-
ből. Pastel. Körösfői Kriesch Aladártól: A nagy-
szalóki csúcs télen. Olf. Ligeti Miklóstól: Károly 
király őfelsége. Márvány. Markó Ernőtől : 
Tabánban minden csendes. Olf. M. Merész 
Gyulától : Akt. Olf. Gy. Sándor Józseftől : Öreg 
város, csendes emberek. Olf. Szentgyörgyi 
Istvántól: Dr. Klima Ilona arcképe. Márvány 
és Wágner Gézától: Egyetemi templom télen. 
Olajf. 

A tárlat nyitva van május 13-ig és megte-
kinthető minden nap 9-től 2 óráig, csütörtökön, 
délután 4-től 7-ig is, vasárnapokon pedig dél-
előtt 9 órától egyfolytában este 7-ig. A belépő-
díj mindég egy korona, csak vasárnap délután 
2 órától este 7-ig 40 fillér. A forgalomba levő. 
jegyek közül csakis az 1917-re kibocsátottak 
érvényesek. 

AZ 1916—17. ÉVI TÉLI TÁRLAT ERED-
MÉNYEI: A téli tárlaton kiállított a lkotások 
közül összesen 83 darab kelt el 93.390 koro-
náért. Károly király 2-t vett 5100 koronáért , 
az állam 5-öt 15.830 koronáért, Budapest 
Székesfőváros 6-ot 5300 koronárt, a Társulat 
Andrássy Dénes gróf alapítványának kamata i -
ból 8-at 10.500 koronáért, a Pesti Műegylet 
alapítványának kamataiból 1-et 2000 koro-
ronáért, magánosok 32-őt 30.910 koronáért é s 
a társulati nyerőtagok 29-et 23.750 koronáért . 

A király megvásárolta Glatter Gyulának: 
Delelő tehenek és dobai Székely Andornak a 
Pozsonyi ghettó című olajfestményét. 

Az állam a következő műveket vette m e g : 
Damkó József tő l : Bánat, kőszobor. Esső-

Erzsébettől: Horthy plakett, vasöntvény. Ke-
ményffy Jenőtő l : Özvegy asszony szobája, olf-
Kukán Gézától: Öreg bakter, olf. és Zala 
Györgytől: Tanulmányfej, márványszobor, 

Budapest Székesfőváros a következő olaj-
festményeket vette meg : 

Barta Ernőtől: Ballerina rózsaszínben. Csánkt 
Dénestől : A Tátra hegységből. Egyed Ernától : 
Fenyőerdő. Komáromi Kacz Endrénétől: Őszt 
pompa. Rudnay Gyulától: Kozák. Szlányi Lajos-
tól : Napfény a fenyvesben. 

Az Andrássy alapítvány kamataiból megvásá-
rolt olajfestmények: 

Benczúr Bélától: Virágház. Berkes Antaltól : 
Andrássy-úti részlet. Gábor Mórictól : Cipra_ 
Kallós Árpádtól: Női akt lila háttérrel. Komá-
romi Kacz Endré tő l : Vizit-szoba. Knoppt 
Imrétől : A család. Rudnay Gyulától: A vén. 
kanász. Udvary Gézától : Vész egy városka 
felett. — A Pesti Műegylet alapítványának 
kamataiból a Szépművészeti Muzeum részére 
Czencz Jánosnak Merengő című olajfestményét 
vették meg. 

Az őszi sorsjátékon nyertes tagok a követ -
kező műveket vásárolták : 
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Abelesz Zsigmond, Reinerné Istvánffy Gabri-
ella, 1. «Heverő angórák» című művét. 

Dr. Ballagi Aladár, Tölgyessy Arthur, 86. 
«Pipacsos rét» című művét. 

Biró Lajos, Wolff Károly, 45. «Szabadságon)) 
című művét. 

Özv. Ghyczy Gézáné, Komáromi Kacz Endre, 
141. ((Malacok az előtérben)) című művét. 

Gnádig Lipót, Csapó Jenő, 211. «Cssndélet» 
című művét. 

Dr. Groag Ernőné, Zorkóczy Gyula, 190. 
«A nagyapó portája» című müvét. 

Gruber Béla, Telkessy Valér, 255. «Alvó nő» 
című művét. 

Dr. Hajdú Dezső, Koszkol Jenő, 11. ((Szoba-
sarok)) cimű művét. 

Dr Hedry Aladár, Béli Vörös Ernő, 15. 
«Mosónők» című művét. 

Dr. Kövér Kálmán, Heyer Arthur, 93. « J ó 
barátok» című művét. 

Lipcsey Péter, Klammer Mariska, 158, «Me-
rengésn című művét. 

Lord Kati, Jendrássik Jenő, 408. ((Táncos-
nő)) című művét. 

Lubi Zsigmond, Semjén Ferenc, 226. ((Olva-
sás közben» című művét. 

Lukács Jenő , Krutsay Ferenc, 74. «Dömös» 
című művét. 

Dr. Makucz Arthur, Erdőssy Béla, 186. ((Fias-
tyúk)) című művét. 

Dr. Nagy Ferenc, Koszkol Jenő, 214. «Inte-
rieur» című müvét. 

V. ker. reáliskola, Keményíti Jenő, 254. 
«Ünnepnapon» cimű művét. 

Reiner Miklós, Gergely Imre, 8. «Vásár» 
című művét. 

Schmidl Igí.ác, Kézdi Kovács László, 127. 
«Erdő mélyén» című művét. 

Stauber József, Márton Ferenc, 111. «St. 
Michelen» című művét. 

Stenzer József, Pentelei Molnár János, 334. 
«Agár» című művét. 

Stoll Béla, Pilch Dezső. 33. «ÖköristáIló» 
című művét. 

Szablya Frischauf Ferenc, Schmidt Oszkár, 
258. «Csendélet» című művét. 

Szalka Jakab , Markó Ernő, 183. «Gellért-
hegyo című művét. 

Szekszárdi úri kaszinó, Szlányi Lajos, 309. 
((Behavazott táj» cimű művét. 
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Dr. Szelényi Aladár, Tölgyessy Arthur, 83. 
«Tavasz» című művét. 

Dr. Tasner Viktor, Mérő István, 377. «Lean-
deres udvar» című művét. 

Wörner Vilmos, Molnár Z. János, 217. 
«Rózsák» című művét. 

Zádor Félix, Gy. Sándor József, 363. ((Gyü-
mölcspiac)) című művét. 

A tárlatra kitűzött állami művészeti nagy 
arany érmet a pályabiróság javaslatára Janko-
vich Béla dr. kultuszminiszter Rippl Rónai 
József festőművésznek adományozta, Feleségem 
című olajfestményeért, az egyik kis éremmel 
Bruck Miksa festőművészt tüntette ki, az Inte- . 
rieur a J á n o s főhercegi Orth kastélyból II. 
című olajfestményeért, a másikkal pedig Edvi 
Illés Aladárt, a Burju című vízfestményeért. 

Az elhunyt Ferenc József királynak 1911- ben 
a társulat fennállása ötven éves jubileumának 
az emlékére alapított 5000 koronás díját Zala 
György nyerte el egy márványból faragott női 
tanulmányfejet ábrázoló alkotásáért. 

A 2000 koronából álló Rökk jutalommal 
Szlányi Lajost, az ismert kiváló tájképfestőt 
tüntették ki egy tátrai képeért. Néhai Ráth 
György 1200 koronás díját Rudnay Gyula kapta 
egy kozákot ábrázoló festményére, a Lipótvárosi 
Casinó 1000 koronás díját Damkó József, a jeles 
szobrászművész «A bánat» című kőszobráért 
Eszterházy gróf 600 koronás akvarelldiját 
Csánki Dénes a Merengés cimű képére és Hal-
mos Izor 500 koronás díját Frank Frigyes egy 
olajfestésű önarcképéért és az Erzsébetvárosi 
Casinó 500 koronás díját Kallós Árpád «Női 
akt lila ruhában» című olajfestményeért. 

Felelős szerkesztő: LYKA KAROLY 

Kiadótulajdonos: S1NGER és WOLFNER 

Budapest, Andrássy-ut 16. 

Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, 

Budapesten. 
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