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M ű c s a r n o k 
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat hivatalos értesítője 

Választmányi ülés 1902 jan. 3i=én. 
Jelen voltak: Andrássy Tivadar gróf elnök-

lése mellett Bersevicsy Albert, Balló Ede, 
Beucsúr Gyula, Beyikö Kálmán, Bihari Sán-
dor, Dudits Andor, Haussmann Alajos, Jen-
drassik Jenő, Kallós Ede, Kissely Géza, Lip-
thay Kornél, Ssmrecsányi Miklós dr., Teles 
Ede és Zala György választmányi tagok. Jegyző 
Ambrosovics Dezső titkár. 

Az elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Jendrássik Jenő és Liptliay Kor-
nél választmányi tagokat kérte föl. 

Az ülés első tárgya az igazgató jelentése volt, 
melyet a választmány minden megjegyzés nélkül 
tudomásul vett. 

Utána a Singer és Wolfner cégnek egy a tag-
gyűjtés fokozását célzó beadványa került tárgya-
lás alá, melynek javaslatait a választmány el-
fogadta. 

Özv. br. Lévay Henriimének a férje elhunyta 
alkalmából hozzá intézett részvétiratra adott 
köszönő válasza felolvastatván, tudomásul szol-
gált. 

Végül az ülés 140 új tagot vett föl a Társulat 
rendes tagjai sorába, amire az ülés, több tárgy 
nem lévén, föloszlott. 

Választmányi ülés 1902 márc. 7-én. 
Jelen voltak: Andrássy Tivadar gróf elnök-

lése mellett Balló Ede, Baronyi Arthur, Benkö 
Kálmán, Bersevicsy Albert, Bihari Sándor, 
Dudits Andor, Hammersberg Jenő, Hauss-
mann Alajos, Hegedűs Sándor, Kallós üde, 
Katin Gyula, Kissely Géza, Katona Béla, 
Kammerer Ernő, Mihalik Dániel, Olgyay Fe-
renc, Stetka Gyula, Ssmrecsányi Miklós dr., 

'Jeles Ede, Vajda Zsigmond, Wagner Géza dr. 
és Zemplény Tivadar választmányi tagok, Mé-
száros Ferenc számvevő. Jegyző: Ambrosovics 
Dezső titkár. 

Az elnök a napirend előtt meleg szavakkal 
emlékezett meg Nagy Kálmán szobrászművész 

és Valentiny János festőművész elhunytáról, és 
javaslatára a választmány kimondotta, hogy az 
elhunyt művészek emlékét a jegyzőkönyvben is 
megörökíti. 

Ezután az elnök az ülést megnyitván, a jegyző-
könyv hitelesítésére Kammerer Ernő és Teles Ede 
választmányi tagokat kérte föl. 

A fölolvasott igazgatói jelentés egyhangú tudo-
másulvétele után Benkö Kálmán igazgató a mult 
évi zárószámadásokat s az ezévi költségelőirány-
zatot terjesztette elő, amelyhez többen szólottak 
hozzá. 

Kissely Géza keveselte az előirányzatban a 
művásárlásra fölvett összeget. Hegedűs Sándor 
kérte, hogy a számadások mind vagy nettó vagy 
bruttó alapon készüljenek, az egyes számadási 
táblázatoknál a folyó számok összevágjanak s a 
költségelőirányzat homogén tételei összesítesse-
nek. Az utóbbi fölszólalásra Benkö Kálmán 
igazgató megjegyezte, hogy netto-tételek csakis 
a nyereség-veszteség számlában vannak. 

Katona Béla kifogásolta a drága adminisz-
trációt s annak egyszerűsítését és olcsóbbátételét 
kérte, Hamersberg Jenő pedig ismételte azt a 
kérést, hogy a számadások vagy bruttó vagy 
nettó alapon készüljenek. 

Vajda Zsigmond azt hiszi, hogy a Társulat 
azáltal is nagyobb összegű megtakarításokat 
tehetne, ha a kiállításokra a helybeli művészek 
műveit saját képszállító kocsiján szállíttatná be 
a Műcsarnokba. 

Benkö Kálmán igazgató szerint ennek a javas-
latnak a keresztülvitele nehézségekbe ütköznék, 
mint azt az eddigi tapasztalás bizonyítja. Mind-
amellett az eszmét örömmel üdvözli és kéri a 
művészeket, hogy ebben az irányban tegyenek 
más konkrét javaslatot. 

Ezek után a választmány úgy a zárszámadá-
sokat, mint a költségelőirányzatot tudomásul 
vette s elrendelte, hogy azok a közgyűlés elé 
terjeszttessenek. 

A közgyűlés elé terjesztendő évi jelentés föl-
olvastatván, azt a választmány néhány pótlás 
hangsúlyozásával elfogadta. 

A Társulat által tervezett műteremház ügyében 
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a közgyűlés elé terjesztendő jelentés fölolvastat-
ván, azt a választmány minden megjegyzés nél-
kül elfogadta. 

Az igazgatóságnak a társulati segélykölcsön-
ügy rendezésére vonatkozó javaslatát a választ-
mány rövid eszmecsere után elfogadta s elren-
delte, hogy a közgyűlés elé terjesztessék. 

A választmány az igazgatóság javaslatára az 
1902. évi rendes közgyűlést március 23-dikán 
délelőtt 1 1 órára tűzte ki. 

Néhány jelentéktelen ügy elintézése után a 
választmány az aranyérmek, társulati díj és a báró 
Harkányi Frigyes-féle díj pályabíróságának a 
megválasztására beérkezendő szavazatok össze-
olvasására egy Baronyi Artbur, Lipthay Kornél, 
Mihalik Dániel és Teles Ede tagokból álló 
bizottságot küldött ki. 

Végül a választmány 307 új tagot vett föl 
a rendes tagok sorába, amivel az ülés véget ért. 

Az Országos Magyar Képzőművé-
szeti Társulat 1902. évi rendes köz= 

gyűlése. 
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 

virágvasárnapján, március hó 23-ikán tartotta 
1902. évi rendes közgyűlését, amelyen Andrássy 
Tivadar gróf elnöklése mellett a Társulat ssás-
huss tagja volt jelen. 

Az elnök az ülést megnyitván, mindenekelőtt 
bemutatta a „Budapesti Közlöny" március 9-iki 
számát, amelyben a közgyűlés helye, ideje és 
napirendje közzététett, továbbá konstatálta, hogy 
a közgyűlésre minden tag külön meghívót ka-
pott s hogy a mult évi közgyűlés határozata ér-
telmében a választmányi jelentés és a számadá-
sok minden tagnak a közgyűlést megelőzőleg 
megküldettek s így igazolva van, hogy a köz-
gyűlés minden tekintetben szabályszerűen hiva-
tott össze. 

Ezután az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Elltscher Gyula doktor és Újházi Ferenc tár-
sulati tagokat kérik föl s az ülés jegyzőköny-
vének a vezetésével Ambrosovics Dezső titkárt 
bízta meg. 

A napirend előtt Jeremiás Rezső társulati tag 
az alapszabályokhoz kért szót s előterjesztvén, 
hogy miután a mult évi közgyűlésen az alap-
szabályok 14. §-ának a módosítása alkalmával 
megejtett szavazásnál az alapszabályok által meg-
kívánt kétharmad többség hivatalos kimutatása 
elmulasztatott, kéri, hogy a módosítás érvényte-

lennek mondassák ki és a régi alapszabályok ha-
tálya visszaállíttassák. 

Wagner Géza doktor fölhozza, hogy a sza-
vazás alkalmával olyannyira túlnyomó volt a 
többség, hogy az elnök joggal fölöslegesnek 
tartotta a 2/a többség konstatálását, amelyet 
egyébiránt akkor senki sem is kivánt. Azóta a 
módosított alapszabályokat a belügyminiszter jó-
váhagyta és így kéri, hogy Jeremiás Rezső in-
dítványa fölött a közgyűlés napirendre térjen. 

A közgyűlés csaknem egyhangúlag elfogadta 
Wagner Géza dr. javaslatát és kimondta, hogy 

Jeremiás Rezső indítványa fölött napirendre tér. 
A választmánynak a Társulat 1901. évi mű-

ködéséről szóló jelentését, miután az előzetesen 
minden tagnak külön megküldetett, a közgyűlés 
fölolvasottnak kívánta tekinteni és minden meg-
jegyzés nélkül tudomásul vette. 

Előterjesztetvén á m u l t 1901. évről szóló záró-
számadás és mérleg, fölolvastatván továbbá a 
számvizsgáló bizottságnak ezekre vonatkozó je-
lentése, a közgyűlés ezt egyhangúlag tudomásul 
vette s az igazgatóságnak, illetve a választmány-
nak a fölmentvényt megadta. 

Előterjesztetvén az 1902. évre vonatkozó 
költségelőirányzat, azt a közgyűlés egyhangúlag 
és változatlanul elfogadta. 

A választmánynak a társulati műteremházra 
vonatkozó jelentése fölolvastatván, Fényes Adolf 
társulati tag megjegyezte, hogy tudomása sze-
rint a város a műteremházra vonatkozó építési 
engedélyt megtagadta, s így nem érti a jelen-
tésnek örömteljes hangját. Az ügy állására nézve 
fölvilágosítást és megnyugtatást kért. 

Benkö Kálmán igazgató kijelentette, hogy 
Fényes Adolf fölszólalása nélkül is kötelességé-
nek tartotta volna a közgyűlést a elentés kelte 
óta a műteremházra vonatkozólag történtekről 
fölvilágosítani és a következőket terjesztette elő: 

A székesfőváros a műteremházra vonatko-
zó építési engedély megadását, az Építési 
Szabályok határozott negligálásávál, tényleg meg-
tagadta. Társulatunk ekkor az elutasító határo-
zatot megföllebbezte a Közmunkák Tanácsához, 
amely az elnökség pártoló előterjesztése ellenére, 
a föllebbezést szintén elutasította. Hogy most mi 
fog történni a sérelmes határozat ellen, az még 
nem bizonyos, de reméli, hogy meg fogjuk ta-
lálni az orvoslás módját és a jelentésben jelzett 
időben meg fogjuk kezdhetni az építkezést. Ennek 
alapján arra kérte a közgyűlést, hogy a jelen-
tésben kért fölhatalmazást adja meg. 

A közgyűlés Benkö Kálmán előterjesztését 
megnyugvással vette tudomásul, utasította a vá-
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lasztmányt, hogy keressen orvoslást a sérelmes 
határozat ellen és kimondotta, hogy a választmány-
nak adott korábbi fölhatalmazását oly értelem-
ben módosítja, hogy a választmány az építésre 
fölhasználandó alapok kiegészítéséül az építési 
tőke előteremtése végett 130.000 korona erejéig 
terjedhető kölcsönt vehessen föl s annak bizto-
sítására, ha szükségesnek mutatkozik, a Társulat 
bármelyik ingatlanát leköthesse. 

A választmánynak a társulati segélykölcsön-
ügy rendezése tárgyában előterjesztett javaslatát 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és kimon-
dotta, hogy a segélykölcsönök céljára a Társulat 
vagyonából egy 20.000 koronás alapot alkot, 
melynek alkatrészét képezi a segélykölcsönnek 
ma fönnálló 14.302 koronát tevő összege, s ez 
évenkint 1000 koronával emelhető mindaddig, 
míg a 20.000 koronát el nem éri. Mihelyt elérte, 
ujabb kölcsönök csak a visszafolyt összegekből 
adhatók. Ezenkívül fölhatalmazta a közgyűlés a 
választmányt arra, hogy a segélykölcsönök sza-
bályzatát ehhez képest módosítva megállapíthassa. 

Ezután az elnök a titkár által fölolvastatta 
az alapszabályoknak a tagok választó jogát sza-
bályozó 26. §-át s előterjesztette, hogy a választ-
mány alapszabályszerü kiegészítésére 5 festő-
művész, két szobrászművész és 1 építőművész, 
ezenkívül 8 nem művész tag lesz választandó, 
s fölhívta a közgyűlést a szabályszerű titkos 
szavazás megújítására. 

A közgyűlés az elnök javaslatára: Jámbor 
Lajos, Bruck Miksa, Teles Ede, Vaszary Já-
nos, Zemplény Tivadar, továbbá Forster Gyula, 
Nessi Ernő, Hajduska Emil dr. és Herzog 
Péter tagokból álló két szavazóbizottságot küldött 
ki, mire az elnök az ülést a szavazás idejére 
fölfüggesztette. 

Miután a szavazatok összeolvasása előrelátható-
lag hosszabb időt vesz igénybe, az elnök az 
ülést újból megnyitotta s javaslatára a közgyű-
lés kimondotta, hogy a választások eredménye a 
legközelebbi választmányi ülésen hirdettessék ki. 

Erre az elnök mély megindulással terjesztette 
elő, hogy ebben a pillanatban vette a szomorú 
hirt, hogy Tisza Kálmán v. b. t. tanácsos, volt 
miniszterelnök és Társulatunk érdemes pártfogó 
tagja meghalt. Meleg szavakkal méltatta az el-
eihunytnak Társulatunk körül szerzett kiváló ér-
demeit és javaslatára a közgyűlés kimondotta, 
hogy Tisza Kálmán érdemeit a jegyzőkönyvben 
is megörökíti, az elhunyt ravatalára koszorút 
helyez, családjához pedig részvétiratot intéz. 

A folyó évi zárószámadások megvizsgálására 
a közgyűlés az elnök indítványára egyhangúlag 

Glatz Henrik, Mitterdorfer Gusztáv és Kainrath 
Alajos rendes, és Németh Titusz és Gyulányi 
Béla póttagokból álló bizottságot küldte ki. 

Az alapszabályok 30. §. 5. pontja értelmében 
beadott indítványok nem lévén, az elnök az 
ülést föloszlatta. 

Választmányi ülés 1902 márc. 27=én. • 
Jelen voltak: Andrássy Tivadar gróf elnök-

lése mellett Berzeviczy Albert dr., Benkö Kál-
mán, Baronyi Arthur, Bihari Sándor, Dndits 
Andor, Diener Dénes József, Hammersberg 
Jenő, Jendrássik Jenő, Kann Gyula, Knopp 
Imre, Karlovssky Bertalan, Kiszely Géza, Kal-
lós Ede, Lechner Ödön, Ligeti Miklós, Lipthay 
Kornél, Márk Lajos, Mthalik Dániel, Stetka 
Gyula, Szmrecsányi Miklós dr., Teles Ede, 
Ujváry Ignác, Vajdi Zsigmond, Vaszary János, 
Wagner Géza dr., Zala György és Zemplény 
Tivadar választmányi tagok. Jegyző: Ambrozo-
vics Dezső titkár. 

Az elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Diener Dénes József és Vaszary 
János választmányi tagokat kérte föl. 

Az 1902 március 23-ikán tartott kiküldött két 
szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvei fölol-
vastatván, a választmány tudomásul vette, hogy 
a közgyűlés a lelépett választmányi tagok helyébe 
a következőket választotta meg a választmány 
tagjaivá: 

Művészek: Ujváry Ignác, Vaszary János, 
Dndits Andor, Jendrássik Jenő, Márk Lajos, 
Kallós Ede, Ligeti Miklós és Schulek Frigyes. 

Nemművészek: Berzeviczy Albert, Wagner 
Géza, Benke Gyula, Katona Béla, Hegedűs 
Sándor, Dessewff'y Arisztid, Teleki Géza gróf 
id., és Végh Arthur. 

A választmány az egyes bizottságok megvá-
lasztására fölszólíttatván, azokat titkos szavazás 
utján a következőleg választotta meg: 

Miivásárló bizottság: Andrássy Gyula gróf, 
Andrássy Tivadar gróf, Basch Gyula, Ber-
zeviczy Albert, Dndits Andor, Forster Gyula, 
Kammerer Ernő, Stetka Gyula, Szmrecsányi 
Miklós dr., Ujváry Ignác, Zala György és 
Vaszary János. 

Gazdasági bizottság: Baronyi Arthur, 
Benke Gyula, Benkö Kálmán, Hammersberg 
Jenő, Lukács Antal, Schmidt József és Wekerle 
Sándor. 

Jogi bizottság: Forster Gyula, Katona 
Béla, Lipthay Kornél, Szűry Dénes, Végh Arthur. 
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Megjegyzendő, hogy a jogi bizottságba a 
választmány eredetileg Hammersberg Jenőt is 
beválasztotta, aki azonban arra való hivatkozás-
sal, hogy nem tartja helyesnek, ha valaki két 
bizottságban is benne van, a tagságról lemon-
dott s így helyette a választmány Szüry Dénest 
választotta be a jogi bizottságba. 

Az egyes szakbizottságok és bizottságok a 
megalakulásra fölszólítatván, előadóikat a követ-
kezőleg választották meg: . 

Festészeti szakbizottság. Előadó: Ujváry 
Ignác, helyettes eladó: Vaszary János. 

Szobrászati szakbizottság: Előadó: Zala 
György, helyettes előadó: Kallós Ede. 

Miivásárló bizottság: Előadó: DudilsAndor, 
helyettes előadó: Basch Gyula. 

Gazdasági bizottság: Előadó: Benkő Kál-
mán, helyetles előadó: Baronyi Arthur. 

Az építészeti szakbizottság és a jogi bizottság 
nem alakulhatott meg, mert az elsőből két, a 
másodikból pedig csak egy tag volt jelen. Ennek 
következtében a választmány az igazgató és a 
helyettes igazgató megválasztását is a jövő ülésre 
halasztotta, amikor előzetesen az említett két bi-
zottság meg fog alakulni. Addig is a Társulat 
ügyeinek a vezetésével az eddigi igazgatóságot 
bizta meg. 

Társulati ellenőrré a választmány közfelkiáltás-
sal ismét Benke Gyulát választotta meg. 

Ezután a választmány a Ráth-díj pályabíró-
róságába a következőket: Jendrassik Jenő, 
Knopp Imre, Kallós Ede, ülgyay Ferenc, 
Baronyi Arthur, Katona Béla, Kammerer 
Ernő, Ráth György és Szmrecsányi Miklós; 
az Eszterházy-díj juryjébe pedig a következőket: 
Basch Gyula, Bihari Sándor, Csók István, 
Hegedűs László, Zemplényi Tivadar, Andrássy 
Gyula gróf és Eszterházy Miklós Móric gróf, 
választotta be. 

Az április 10-ikén tartandó tagsági sorsolásra 
a választmány ellenőrző közegül a Társulat 
igazgatóságát küldötte ki, és fölhatatmazta az 
igazgatóságot arra, hogy a sorsolásban azokat 
az új tagokat is részeltethesse, akik a mai nap-
tól a sorsolás napjáig még a Társulat tagjainak 
a _sorába lépnek. 

A napirend után Zala György kért szót és 
előterjesztette, hogy a Társulat annak idején őt 
és Lechner Ödön műépítészt küldte ki a Kossuth-
manzolenm pályabíróságába, mely eljárását a 
mult napokban befejezte. Kötelességének tartja 
a választmánynak, mint megbízójának bejelen-
teni, hogy miután úgy ő, mint társa, Lechner 
Ödön, az első díj odaítélése után arról győződtek 

meg, hogy a díj odaítélésénél nem a művészi, 
hanem egyéb szempontok voltak irányadók, in-
díttatva érezte magát arra, hogy a jury ülését 
Lechner Ödönnel együtt elhagyja, a jury-tag-
ságról lemondjon és a pályabíróság további eljá-
rásában részt ne vegyen. Kéri ennek tudomásul-
vételét. 

Wagner Géza dr., aki a jurynak, mint a 
székesfővárosiuképzőművészeti bizottság kiküldötte, 
szintén tagja volt, hosszasabban válaszol Zalának 
és elmondja a jury eljárásának a részleteit. 

Andrássy Tivadar gróf elnök nem tartja 
helyesnek azt, hogy a Társulat választmánya 
egy független palyabíróság eljárását bírálat tár-
gyává tegye. 

Márk Lajos és Vajda Zsigmond az ellen-
kezőt vitatják. 

Diener Dénes József szerint a választmány 
köteles megbízottjait minden sérelemmel szem-
ben megvédelmezni. 

Berzevicsy Albert előadja, hogy Zala György 
igen helyesen, nem kivánt egyebet, mint hogy a 
választmány, két kiküldöttjének az eljárásáról 
előterjesztett jelentését tudomásul vegye. Ennél 
tovább, nézete szerint, a választmány nem is 
mehet. Sőt, szerinte még afölött sem szabad 
a választmánynak szavaznia, vájjon az ügy 
vagyis a Kossuth-mauzoleum pályabírósága el-
járásának a tárgyalása ide tartozik-e vagy sem. 

Hammersberg Jenő hasonló értelemben nyi-
latkozik. 

Andrássy Tivadar gróf elnök kijelenti, hogy 
az ügy tárgyalását meg nem engedheti s ha a 
választmány azt ennek dacára kívánná, kész el-
hagyni az elnöki széket és állásáról lemondani. 

Ligeti Miklós fölvilágosításképpen előadja, hogy 
a művészek meg akarnák fölebbezni a jury ítéle-
tét, de nem tudják hová. 

Bihari Sándor azt hiszi, hogy vagy a Magyar 
Országos Képzőművészeti Tanácshoz vagy a 
Magyar Képzőművészek Egyesületéhez. 

Diener Dénes József a következő indítványt 
terjeszti a választmány elé: 

Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat választmánya a Kossuth-síremlék bizott-
ságba kiküldött tagjainak előterjesztéséből 
megdöbbenéssel értesült róla, hogy a pálya-
tervek elbírálásánál nem az ilyen pályázatnál 
természet szerint egyedül illetékes művészi 
szempontok voltak a döntők. A választmány 
megbízván a biráló bizottságba kiküldött tag-
jainak művészi elfogulatlanságában, jogosnak 
ismeri el eljárásukat, s a maga részéről is 
szükségesnek tartja, hogy a pályázat elbírálása 
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körül történtek reparáltassanak. Éppen ezért 
három napon belül előterjesztést fog tenni a 
főváros törvényhatósági bizottságnak, kérvén 
tőle, hogy a sérelmet szenvedett pályázó mű-
vészek beadványa értelmében a biráló bizottság 
Ítéletet megdöntse, már azért is, mert az elbí-
rálás körül még szabályellenességek is tör-
téntek. Egyúttal megkéri a fővárost, hogy az 
ujjabb elbírálásnál a művészeti vélemény ér-
vényesülését biztosítsa a bírálóbizottságnak 
olyan összeállítása által, amilyen Európa-
szerte, hazánkban is, művészeti pályázatoknál 
szokásos. 
Hammersberg Jenő hangsúlyozza, hogy mi-

után a választmány tagjai a beérkezett pálya-
műveket nem látták, az ügyhöz nem is szólhat-
nak hozzá. Ellenzi az indítvány tárgyalását. 

jendrassik Jenő kérdi, hogy melyik volna az a 
fórum, ahol a sérelemre orvoslást lehetne keresni ? 

Hammersberg Jenő szerint a székesfőváros 
tanácsa. 

Zala György arra kéri a választmányt, hogy 
egyelőre vegye tudomásul az ő jelentését és majd 
ha megtalálja azt a formát, amely mellett az 
ügyben állást foglalhat, vegye elő a kérdést újra. 

A választmány Zala jelentését tudomásul veszi. 
Diener Dénes József előadja, hogy miután a 

Társulat választmánya nem tartjamagát illetékesnek 
a művészet ügyeinek a támogatására, sőt az erre 
célzó törekvéseket erőszakkal meghiusítja, vá-
lasztmányi tagságáról lemond. 

Választmányi ülés 1902 április 3=án. 
Jelenvoltak: Andrássy Tivadar gróf elnök-

lése mellett Andrássy Gyula gróf, Bersevicsy 
Albert, Baronyi Arthur, Basch Gyula, Bcnkö 
Kálmán, Benke Gyula, Desseiíijjy Arisztid, 
Forster Gyula, Haussmann Alajos, Hammers-
berg Jenő, Jendrassik Jenő, Katona Béla, 
Knopp Imre, Kammerer Ernő, Kallós Ede, 
Kanti Gyula, Kissely Géza, Lipthay Kornél, 
Lukács Antal, Lechner Ödön, Márk Lajos, 
Révai Ödön, Schmidt József, Ssmrecsányi 
Miklós, Ssiiry Dénes, Teles Ede, Ujváry Ignác, 
Vassary János és Zala György választmányi 
tagok. Jegyző: Ambrosovics Dezső titkár. 

Az elnök távollétében az ülést Bersevicsy 
Albert alelnök nyitotta meg és a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Andrássy Gyula gróf és Hanss-
mann Alajos választmányi tagokat kérte föl. 

Időközben megérkezett Andrássy Tivadar 
gróf elnök és fölolvastatta Wagner Géza dr. 

levelét, amelyben bejelenti, hogy a választmányi 
tagságról lemond. Az elnök, akinek fölszólalá-
sához Bersevicsy Albert és a művészek nevé-
ben Zala György is csatlakoztak, annak a né-
zetének adott kifejezést, hogy tekintettel azokra a 
kiváló érdemekre, amelyeket Wagner Géza dr. 
a Társulat körül szerzett, kísérletet kellene tenni 
az iránt, hogy a választmány őt lemondásának 
a visszavonására rábírja. Javaslatára a választ-
mány egyhangúlag kimondotta, hogy Wágner 
lemondását nem veszi tudomásul, iránta továbbra 
is bizalommal viseltetik s levélben fölkéri őt, 
hogy lemondását visszavonva, a választmány 
kebelében továbbra is megmaradjon. 

A műépítészed szakbizottság és a jogi bizott-
ság a megalakulásra fölszólíttatván, a követke-
zőleg választotta meg előadóját, illetve helyettes 
előadóját: a műépítészeti szakbizottság előadója 
Lechner Ödön, helyettes előadója Kann Gyula, 
a jogi bizottság előadója Katona Béla, helyettes 
előadója Lipthay Kornél lett. 

Ezután a választmány a Társulat igazgatójává 
25 szavazattal Benkö Kálmánt, és helyettes 
igazgatójává 15 szavazattal Zala Györgyöt vá-
lasztotta meg. 

A választás megejtése után Benkö Kálmán 
igazgató meleg szavakkal mondott köszönetet a 
választmány ismételt bizalmáért, és egyelőre tel-
jes általánosságban arra kérve a választmányt, 
hogy foglalkozzék a társulati szervezet egysze-
rűsítésének az eszméjével, úgy magát, mint 
igazgató-társait a választmány további jóindu-
latába ajánlotta. 

A napirend után Ujváry Ignác arra kérte a 
választmányt, hogy Diener Dénes Józsefnek a 
választmányi tagságról a mult ülésen történt le-
mondását ne vegye tudomásul, és őt levélben 
kérje föl elhatározásának a megmásítására, amit 
a választmány titkos szavazás útján szótöbb-
séggel el is határozott. 

Végül még 129 új tagot vettek föl, mire, több 
tárgy nem lévén, az elnök az ülést föloszlatta. 

A társulati sorsjáték húzása. 
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 

által, tagjai javára rendezett sorsjáték húzását, 
amelyen ötven nyereményértékre fölosztott 
23.750 korona került kisorsolásra, csütörtökön, 
április hó 10-ikén délután 3 órakor tartották 
meg a városligeti Műcsarnok tanácskozó termében. 

A társulati tagok, a nekik előre megküldött 
lajstromban előre jelzett számokkal vettek részt 
a sorsolásban, amelyen jelen volt a Társulat 
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igazgatósága, Görget István kir. közjegyző, és 
Eöry Gyula dr. a VI. ker. elöljáróság részéről. 

A húzás eredménye a következő volt. 

s 

•M-'S A nyerő tag neve 
• 

i ijere-
ménjf értéke 

1 7702 Kriegler Miksa 2000 
2 687 Zalamegye nemesi pénztára . . 1500 
3 10714 Scherr-Thoss Béla gróf 1500 
4 7068 Kézmárszky Tivadar dr 1000 
5 4708 V. ker. Főreáltanoda 1C00 
(1 183 Harkányi Frigyes báró 1000 
7 1570 Nádler Róbert 800 
8 1579 Neogrády Antal 800 
9 9124 Natter Ferenc 800 

10 1006 Lvka Döme 800 
11 11615 Szakmáry Károly 500 
12 11053 Siliga Ferenc 500 
13 709 Zichy Mihály 500 
14 8361 Machat Ottomár 500 
15 12672 Vadas József dr 500 
lfcí 13605 Tost Gvula 500 
17 1737 Ujváry Ignác 500 
18 155 Első Magyar Alt. biztosító társaság 500 
19 604 Szmrecsánvi Pál 400 
20 1282 Bihari Sándor 400 
21 11240 Stadler Teofor 400 
22 5587 Hadik Carolina grófnő 400 
23 32a5 Várbeli Casino-Egyesület . . . . 400 
24 10783 Schmidt Károly 400 
25 449 Premontrei rend, Jászóvár . . . . 400 
26 11189 Sólyom Gyula 400 
27 1913 Adler Mór 400 
28 12293 
29 12908 Virág Mór dr 300 
30 13341 Zipernovszky Károly 300 
31 1685 
32 7279 Klinger József 300 
33 11446 Strasser Lipót 300 
34 12555 
35 5131 Gerőfi Arnold 300 
36 5540 Gyulai Pál 300 
37 3131 Brüll Gusztávné 300 
38 11271 Steln Félix 300 
39 8583 Matuska István 200 
40 1178 Trencsén vármegye 200 
41 6231 Horváth A. János 200 
42 627 f Tisza Kálmán 200 
43 6501 Janny Gyula dr 200 
44 4458 Ferenczy Imre 100 
45 4900 Friedrich Vilmos dr 100 
46 2684 Benacsek Béla 100 
47 11448 Strasser Lipót 100 
48 5043 Geiger Richárd 100 
49 8202 Lotz Károly 100 
50 1656 Schulck Frigyes 50 

Azok a tagok, akiknek számaira nyeremény-
érték esett, azok fejében a mostani Tavaszi 
Nemzetközi és az 1902/3. évi Téli Kiállításon 
választhatnak a kiállított és eladóknak jelzett 
magyar művek közül. 

Vásárlások a Tavaszi Nemzetköz i 
Kiállításon. 

Lapunk zártáig a Tavaszi Nemzetközi Kiállí-
táson a következő vásárlások történtek: 

1. Brown Aus t en , Thomas : „Birkacserény hold-
vi lágnál" . Ola j fes tmény . Vevője : Baronyi Ar thur . 

2 . Haynes, S. A r t h u r : „A ta r ló" , o la j fes tmény. Ve-
v ő j e : Majovszky Pá l dr. 

3. Hall, Ol ivér : „Fa t anu lmány" , kőnyomat . Ve-
v ő j e : Majovszky Pá l dr. 

4. Hall, Olivier: „Br idgenor th" , kőnyomat . V e v ő j e : 
Majovszky Pá l dr . 

5. Hall, Olivier : „Bridgenorth n y u g a t felől", k ő n y o -
mat . Vevője : Majovszky Pál dr. 

6. Háry G y u l a : „St. Gregorio és a Grand Hote l " , 
o la j fes tmény. V e v ő j e : N. N. 

I . Gaul, A u g u s t : „Fiatal o r o s z l á n " , b ronzszobor . 
Vevő je : Bodon Ká ro ly dr. 

8. Stuck, F r a n z : „Tavasz", o la j fes tmény. V e v ő j e : 
esetei Herzog Lipót . 

9. Háry G y u l a : „Titus d iadal íve (Collosseum)," 
o la j fes tmény. V e v ő j e : Gráner Géza. 

10. H á r y G y u l a : „Colosseum a mons Pa la t ínussa l" , 
o la j fes tmény. V e v ő j e : N. N. 

I I . Stróbl Zsóf ia : „Ábrándozás " , o la j fes tmény. 
Vevője : Saxlehner Árpád. 

12. Háry G y u l a : „Tata v á r a " , o la j fes tmény. V e v ő j e : 
Hauszmann A l a j o s . 

13. K. K o v á c s László: „Téli reggel", o la j fes tmény. 
Vevője : Térey G á b o r dr., társ . nyerő tag. 

14. Kalmár E l z a : „Salome", bronz . Vevő je : Basch 
Gyuláné. 

15. Háry G y u l a : „Részlet a I ' i t t i -parkból" , o la j fes t -
mény . V e v ő j e : Benacsek Béla társulat i nyerő tag. 

16. Barcza L a j o s : „ T a n u l m á n y f e j " , gypsz. V e v ő j e : 
Wolfner T i v a d a r . 

17. Basa J e n ő : „Polit ikus", o la j fes tmény. V e v ő j e : 
Sttosser A l f réd . 

18. P r i e s t m a n n Bertram: „Esti szürkület" , olajfest-
mény. V e v ő j e : Hadik Barkóczy Endre gróf. 

A budai kir. várpalota számára: 

19. Sku te tzky Döme: „Rézolvasztás" , o la j fes tmény . 
20. Torna i Gyu la : „ H á r e m ő r " , o la j fes tmény. 
21. Torna i G y u l a : „Olcsó szőnyeg" , o la j fes tmény . 
22. Jászai Józse f : „A v a d á s z " , o la j fes tmény. 
23. Nádler Róber t : „Kairói kávéház" , o la j fes tmény. 
24. Nádler Róbert : „Kis-Oroszi melletti részlet", 

o la j fes tmény. 
25. Nádler Róbe r t : „ T a k á c s h á z Gossensassban" , 

o la j fes tmény. 
26. N e o g r á d y Antal : „Ősz-u tó" , o la j fes tmény. 
27. V a s z a r y J ános : „Részes a ra tók" , o la j fes tmény . 
28. Mendl ik Oszkár: „Hul lámtörés" , o la j fes tmény. 
29. A g g h á z y Gyula: „Ho ldas é j " , o la j fes tmény . 
30. Brunn ingen i Flesch Ludmi l la : „A m u n k á n á l " , 

o la j fes tmény. 
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31. U j h á z y Fe renc : „Csendélet" , o la j fes tmény. 
32. Telepy Káro ly : „A Balaton Fonyódná l " , olaj-

festmény. 
33. H á r y Gyu la : „A Canal Grandé" , o la j fes tmény . 
34. H á r y Gyula : „Részlet Ti ro lból" , vízfestmény. 
35. H á r y Gyu la : „A Márkus- templom k a p u j a Ve-

lencében", vízfestmény. 
36. H á r y Gyu la : „Részlet a szent-Márk templomból" , 

vízfestmény. 

Lapunk zártáig a vásárlások összege 40.3S3 
korona 76 fillér, amelyből 11.797 korona 76 
fillér külföldi művészek javára, 28.586 korona 
magyar művészek javára esik. 

Társulati hírek. 
Szobrot Munkácsynak! 

A Munkácsy-szoboralap javára ujabban a kö-
vetkezők írtak alá: 

Deés alispáni hivatala gyűjtői vén: 90.70, Pilitz 
Antal dr. Veszprém 2.— 

Tipka Antalné gyűjtése: Tipkáné Mátéffy 
Irma 2.— Terley Gyula 10.— Aradszky Márk 
1.— Reisner Lajos 5.— Összesen: 18 korona. 

A „Műcsarnok"-nál eddig bejelentett adomá-
nyok összege az eddig kimutatott .30.367 korona 
02 fillérrel együtt 30.477 korona 70 fillér. 

* 

A kegyeletes célra a legcsekélyebb adományt 
is hálás köszönettel fogadjuk és kérjük az ada-
kozni szándékozókat, hogy az emlékszoborra 
szánt összeg nagyságát a „Műcsarnok" szer-
kesztőségével (Városliget, Műcsarnok) közölni, 
magát a pénzt pedig az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat számvevőségéhez 
(VI., Bulyovszky-utca 2.) küldeni szíves-
kedjenek. 

A „Műcsarnok" szerkesztőségénél bejelnntett 
adományokat, mint eddig, úgy ezentúl is, érte-
sítőnkben nyilvános fogjuk nyugtázni és a Magyar 
Földhitelintézetnél fogjuk letétbe helyezni. 

— A Nadányiné-féle ösztöndíjat a Társulat 
igazgatósága az 1902. évre három pályázó közül 
Boruth Andor fiatal festőművésznek adomá-
nyozta. 

— Feszty Árpád kiállítása. Feszty Árpád 
„Krisztus temetése" című nagyszabású hármas. 
képének és a hozzá készült tanulmányoknak és 
vázlatoknak a kiállítása, mely január hó 25-ikén 
nyilt meg, március ll-ikén záródott. Ez alatt az 

idő alatt a tárlatot 50.952-en nézték meg s a 
nyers bevétel belépő-jegyekből és a ruhatárból 
20.899 korona és 70 fillér volt, amelyből társu-
latunkra 2090 korona esik. A művész vázlatai-
ból és tanulmányaiból összesen 44 darab kelt el 
3665 korona értékben. 

— A Tavaszi Nemzetközi Kiállítást az első 
hat napon összesen 7433-an látogattak. A csü-
törtöki első zeneestélyen a látogatók száma 2381 
volt. A 60 filléres képes tárgymutatóból, mely 
mely ezúttal 64 illusztrációt tartalmaz, az első 
hat nap alatt közel 3000 példány kelt el. 

— Szavazás a Műcsarnokban. Miután a 
Tavaszi Nemzetközi Kiállítás nem április 1-én, 
hanem csak április 5-ikén nyilt meg, az állami 
aranyérmek, a Társulati díj és a Harkányi Frigyes 
báró-féle díj pályabíróságára április 14-ike helyett, 
bezárólag ápril 19-ikén délután 6 óráig adhatók 
be szavazatok az Országos Magyar Képzőművé-
szeti Társulat titkári hivatalában (Városliget, 
Műcsarnok). A 180 szavazatra jogosított mű-
vész közül lapunk zártáig 79-en adták be sza-
vazatukat. 

Szerkeszti A M B R O Z O V I C S D E Z S Ő titkár. 

Kiadóhivatal: 

Singer és Wolfner , Budapest , VI., Andrássy-út 10 

Országos Magyar 
Répzőmú'uészeti társulat . 

üouaszí nemzetközi kiállítás 
a uárosligeti Műcsarnokban 

1902 április hó 5- tő l 
1902 május hó 15-ig. 

nyitna délelőtt 9 - tő l 
délután 6 óráig. 

Csütörtöhön este 11-ig zeneestély. 

Buffet. 

Belépődíj egy horona. 

Uasárnap délután 1 órától 4 0 fillér. 
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HERCZEG FERENC 
M U N K Á I . 

p Ü Z E T E S vállalatot indítunk s ezúttal is 
igaz szellemi gyönyörűséget kívánunk 

szerezni szives és hű olvasóinknak. 
A fiatal magyar írógárda nemes briga-

gadérosa, Herczeg Ferenc válogatott, java-
munkáit szedtük ötvenfilléres füzetekbe, hogy 
az olvasó így együtt kapja teljes sorozat-
ban azt, amit apránkint megszeretett. 

Jó közönségünk érdeklődéséből ezúttal 
se kérünk többet, mint amennyivel oly kész-
ségesen szokta kitüntetni kedves íróját. 

Az első füzetekben a Gyurkovics-fiukat 
és Szabolcs házasságát adjuk. 

SÍNGER és WOLFNER 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, Andrássy-út 10. sz. 

Minden füzetben folyóiratszerüen két regényt köz-
lünk. Ha a regény teljes, az illető ívek önállóan, 
külön kötetbe köthetők. Egy egy füzet 3 ívből áll. A 
füzetek minden könyvkereskedésben megrendelhetők. 

R U D A P E S T I H I R L A P N Y O M D f . jA 


