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V. évf. Budapest, 1902. december 15. 6. sz . 

Műcsarnok 
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat hivatalos értesítője 

Választmányi ülés 1902 nov. i3=án. 
Jelen voltak: Basch Gyula, Baronyi Arthur, 

Benkö Kálmán, Bihari Sándor, Bruck Lajos, 
Dudils Andor, Harkányi Frigyes báró, Hauss-
mann Alajos, Jendrássik Jenő, Karlovssky 
Bertalan, Kanti Gyula, Kallós Ede, Knopp 
Imre, Kissely Géza, Lipthay Kornél, Márk 
Lajos, Révai Ödön, Ssmrecsányi Miklós d r , 
Ssüry Dénes, Teles Ede, Vajda Zsigmond, 
Végh Arthur, Zala György és Zemplény 
Tivadar választmányi tagok. A jegyzőkönyvet 
Ambrosovics Dezső dr. titkár vezette. 

Miután az ülésen való megjelenésben az elnök-
ség mindahárom tagja akadályozva volt, a jelen-
voltak egyhangú kérésére Harkányi Frigyes 
báró foglalta el az elnöki széket és a jegyző-
könyv hitelesítésére Bihari Sándor és Lipthay 
Kornél választmányi tagokat kérte föl. 

A napirend előtt az elnök meleg szavakkal 
emlékezett meg Adler Mór festőművész halá-
láról s javaslatára a választmány egyhangúlag 
kimondotta, hogy az elhunyt művész emlékét a 
jegyzőkönyvben is megörökíti. 

Ezután az igazgató jelentése következett, mely 
mindenekelőtt beszámolt az Orvos-Szövetség 
által rendezett műkiállítás eredményéről és beje-
lentette, hogy a Szövetség a tárlat tiszta jövedel-
méből a Munkácsy-szoboralap javára 250 koro-
nát fizetett be a Társulat pénztárába. A Téli 
Kiállításra vonatkozólag a jelentés előterjesztette, 
hogy a kiállításon 157 magyar művész vesz 
részt 710 művvel; jelentette továbbá, hogy a 
Téli Tárlat berekesztése után a Műcsarnok pár 
termében a nemrég elhunyt Tahi Antal festő-
művész hagyatékában talált fesmények, vázlatok, 
tanulmányok és rajzok lesznek kiállítva és hogy 
a Tahi-kiállítás után, február hó második felében 
a Fészek a Műcsarnok összes helységeiben nagy-
szabású művészestélyt fog rendezni. Végül beszá-
molt a jelentés azokkal az intézkedésekkel, 
amelyeket eddig az 1903. évi Tavaszi Nemzet-
közi Kiállítás sikere érdekében foganatosított és 

amelyek remélni engedik, hogy ez a Tárlat 
úgy gazdagság mint eredetiség tekintetében fölül 
fogja múlni az utolsó évek nagysikerű nemzet-
közi kiállításait is. 

Benkő Kálmán igazgatónak az épülő műterem-
ház állapotáról előterjesztett jelentését a választ-
mány minden megjegyzés nélkül tudomásul 
vette. 

A magyar művészeknek az 1904. évi st.-louisi 
világkiállításra leendő meghívása érdekéken a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézendő 
fölterjesztés szövegét a választmány minden vál-
toztatás nélkül elfogadta. 

Ezután a választmány aRökk-díj páfyabíróságába 
a következőket: Benczúr Gyula, Stetka Gyula, 
Ujváry Ignác, Bihari Sándor, Zala György, 
Forster Gyula és Ssmrecsányi Miklós dr., az 
Eszterházy-díj pályabíróságába pedig a követke-
zőket : Basch Gyula, Bihari Sándor, Csók Ist-
ván, Hegedűs László, Zemplény Tivadar, 
Andrássy Gyula gróf és Essterhásy Miklós 
Móric grófot választotta be. 

Az igazgatóság előterjesztése alapján, amely 
szerint Jankó János síremlékére 1418 korona 67 
fillér, Barabás Miklós síremlékére pedig 2066 
korona 48 fillér van együtt a Társulat kezei közt, 
a választmány 1000 koronát szavazott meg a 
Jankó-síremlék céljára rendelkezésre álló összeg 
gyarapítására és megkérte az igazgatóságot, hogy 
foglalkozzék behatóan a két síremlék elkészíté-
sének és fölállításának a módozataival. 

Végül a választmány a Társulatnak, aMúzeumok 
és Könyvtárak Országos Bizottságának a közgyű-
lésén leendő képviseletére Benkö Kálmán, Stetka 
Gyula és Ssmrecsányi Miklós dr. választmányi 
tagokat, a Társulatnak a Nemzeti Múzeum jubiláris 
ünnepségén való képviseletére pedig Bersevicsy 
Albert társulati alelnököt kérte föl. 

Néhány kisebb jelentőségű ügy elintézése és a 
jelentkezett új tagok fölvétele után több tárgy 
nem lévén, az elnök az ülést föloszlatta. 

A M Ű V É S Z E T mel léklete . 
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Vásárlások a Téli Kiállításon. 
A Téli- és a vele kapcsolatos karácsony-újévi 

kiállításon lapunk zártáig a következő vásár-
lások történtek: 

a) A királyi palota vásárlása. 

1. Mednyánszky László báró: „Hegyi tó", 
olajfestmény. 

2. K. Spányi Béla: „Nyires hajnalban", olaj-
festmény. 

3. K. Spányi Béla: „A gájai két királytölgy", 
olajfestmény. 

4. Aggházy Gyula: „Vonós négyes holdvilág-
nál", olajfestmény. 

5. Telepy Károly: „Santa Croce mellől",olaj-
festmény. 

6. Vastagh György id.: „Esti Újság", olaj-
festmény. 

7. Nagy Zsigmond: „Az utolsó darab kenyér", 
olajfestmény. 

8. Vajda Zsigmond: „Pázmán Péter", olaj-
festmény. 

9. Róna József: „Koszorút fonó leány", bronz-
szobor. 

10. BruckLajos: „Könyvtárban", olajfestmény. 
11. Telepy Károly; „Ködoszlás a Balatonon", 

olajfestmény. 
12. Zemplény Tivadar: „Aggódás", olaj-

festmény. 
13. Deák Ebner Lajos: „Vadvirágok", tem-

pera-festmény. 
14. Bihari Sándor: „Programbeszéd", olaj-

festmény. 
15. Telepy Károly: „Juhakol Ventén", olaj-

festmény. 
16. Vastagh György id.: „Szénagyűjtőleány", 

olajfestmény. 
17. Vastagh György id.: „Enyelgés", olaj-

festmény. 

b) Magánosok vásárlása. 

18. Knopp Imre: „Az új kikötő Dordrecht-
ben", olajfestmény. Vevője: Stein Fclix. 

19 Knopp Imre: „A tenger Scheweningen-
nél", olajfestmény. Vevője: Bmmann Marton. 

20 Knopp Imre: „A Maass Dordrechtben", 
olajfestmény. Vevője: Baumann Márton. 

21. Poll Hugó: „Szigliget nyugati oldala", 
pasztell. Vevője : Basch Gyula. 

22. Aggházy Gyula: „Részlet Lovranából", 
olajfestmény. Vevője: özv. Ssontagh Árpádné. 

23. Bihari Sándor: „Zivatarban", olajfestmény. 
Vevője: Kohner Adolf. 

24. Bihari Sándor: „Tanulmány", olajfestmény. 
Vevője: Révai Ödön. 

25. f . Tahi Antal: „Parasztudvar", olajfest-
mény. Vevője: Halássy László dr. 

26 Gyenis János: „A bognár", kőrajz. Vevője: 
özv. Ssontagh Árpádné. 

27. Barta Ernő: Kőrajz. Vevője: Goldberger 
Jenő. 

28. Tolnay Ákos: „Múzsa", pasztell. Vevője: 
Pucher István. 

29. Nagy Lázár: „A tusnádi virágosvölgy", 
olajfestmény. Vevője: Kiss-Faragó Ilona. 

30. Vaszary János: „Esti hangulat", olaj-
festmény, Vevője: Andrássy Gyula gróf. 

31. Peske Géza: „Rajta", olajfestmény. Vevője: 
Frieschmann J. Frigyes. 

32. Poll Hugó: „Balaton", pasztell. Vevője: 
Andrássy Tivadar gróf. 

33. Mendlik Oszkár: „Scirocco", olajfestmény. 
Vevője: Haggenmacher Róbert. 

34. Szinyey-Merse Pál: „Tölgyerdőben", olaj-
festmény. Vevője: Kohner Árpád. 

35. Grünwald Béla: „Ruhaszárítás", olajfest-
mény. Vevője: Szabó Antal. 

36. Poll Hugó: „Badacsonyi hegycsoport", 
pasztell. Vevője: Hertelendy Ferenc. 

37. Poll Hugó: „Kilátás a csetényi dombról", 
pasztell. Vevője: Hertelendy Ferenc. 

38. Csók István: „Öcsényi menyecske", olaj-
festmény. Vevője: Rákosi Jenő. 

39. Nagy Zsigmond: „Iskolakerülők", olaj-
festmény. Vevője: Spitser Ede. 

c) Társulati nyerö-tagok vásárlása. 
40. Szlányi Lajos: „Füzes", olajfestmény. 

Vevője: A várbeli kaszinó. 
41. Knopp Imre: „A Vorstraatshaven Dord-

rechtben", olajfestmény. Vevője: Strasser Lipót. 
42. Knopp Imre: „Est Dordrechtben", olaj-

festmény. Vevője: dr. Janny Gyula. 
43. Kriesch Aladár: „Tájkép", tempera-fest-

mény. Vevője: Machat Ottmár. 
44. K. Kovács László: „Szakadó esőben", 

olajfestmény. Vevője: Vadas József. 
45. Bruck Hermina: „Magány".pasztell. Vevője: 

f Adler Mór. 
46. Tornai Gyula: „Rabszolganő", olajfestmény. 

Vevője: Zipernovssky Károly. 
47. Pállya Celesztin: „Rossz úton", olajfest-

mény. Vevője: Brtíll Gusztávné. 
48. Poll Hugó: „Malom", pasztell. Vevője: 

Ferencsy Imre. 
49. Gergely Imre: „Macskával játszó gyerme-

kek", olajfestmény. Vevője: Virág Mór. 
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50. Mendlik Oszkár: „Egy nyári nap az 
Adrián", olajfestmény. Vevője: Kriegler Miksa. 

51. Innocent Ferenc : „Cantilena", olajfestmény. 
Vevője: Scherr Thoss Béla gróf. 

52. Háry Gyula: „Porto Ré", olajfestmény. 
Vevője: Zalamegye nemesi pénztára. 

53. Telepy Károly: „Az akaratyi szakadék", 
olajfestmény. Vevője: Zalamegye nemesi pénz-
tára. 

Lapunk zártáig a vásárlások végső összege 
62,310 korma, amelyből 40,000 korona a 
királyi várpalotára, 13,110 korona magáno-
sokra és 9430 korona társulati nyerőtagokra 
esik. Elkelt összesen 53 mű, amelyből 17 müvet 
a királyi palota, 22 müvet magánosok és 14 
müvet társulati nyerő tagok vásároltak. 

Társulati hirek. 
— Értesítés Társulatunk tagjainak. Társu-

latunk tagjai ujabb időben mind sűrűbben fordul-
nak a titkán hivatalhoz aziránt, hogy nekik a Téli 
Kiállításra őket megillető 5 darab családtagjegy 
megküldessék. Ezen az úton vagyunk kényte-
lenek tagjaink szives figyelmét arra fölhívni, hogy 
ez a kívánságuk tévedésen alapszik, amennyi-
ben a tagsági jegyükhöz évente mellékeltetni szo-
kott öt darab családtagjegy nem egy egy kiál-
lításra., hanem az egész évre szól s így egy 
év alatt csakis öt darab ilyen jegyre van igé-
nyük. Ezenkívül azonban joguk van évente leg-
följebb húsz darab 40 filléres kedvezményes 
jegyre, melyek az eredeti tagsági jegy fölmuta-
tása ellenében naponta d. u. 5—7 óra közt, Tár-
sulatunk számvevőségénél (VI. Bulyovszky-utca 2.) 
és reggel 9-től d. u. 4-ig kiállítási pénztárunknál 
kaphatók. 

— A Téli Kiállítás Az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat 1902/3. évi Téli Kiállí-
tását november hó 24-ikén nyitotta meg Wlassics 
Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
A kiállításon 157 magyar művész 711 művvel 
vesz részt. A tárlatot a megnyitás napjától lapunk 
zártáig 15.264-en nézték meg, és a 64 illusztrációt 
tartalmazó képes tárgymutatóból ugyanezen idő 
alatt 4500 példány kelt el. A kiállítás 1903 január 
hó 15-ikéig marad nyitva. 

— Fölhasználatlan nvereményértékek. Tár-
sulatunk ama tagjai közül, akiknek számára az 
1902. április 10-én tartott tagsági sorshúzáson 
nyeremény ért ék esett, lapunk zártáig még a követ-

kezők nem használták föl nyereményértéküket: 
V. kerületi föreáltanoda (1000 korona), Har-
kányi Frigyes báró (1000 korona), Szakmáry 
Károly (500 korona), Siliga Ferenc (500 korona), 
Zichy Mihály (500 korona), Bihari Sándor (400 
korona), Hadik Karolina grófnő (400 korona), 
Schmidt Károly (400 korona), Stróbl Alajos (300 
korona), Klinger József (300 korona), Turnovsky 
Jenő dr. (300 korona). Gyulai Pál (300 korona), 
Matuska István (200 korona), Horváth A. János 
(200 korona), f Tisza Kálmán (200 korona), 
Friedrich Vilmos dr. (100 korona), Strasser 
Lipót (100 korona), Geiger Rikhard (100 korona) 
és Schulek Frigyes (50 korona). Miután szabály-
zatunk értelmében a Teli Kiállítás 1903 január 
15-ikén leendő bezárása után a nyerők nye-
reményértékeik érvényesítésére vonatkozó igé-
nyüket föltétlenül elvesztik, fölkérjük fönnebb 
fölsorolt nyerő tagjainkat, hogy igényüket mi-
előbb érvényesíteni szíveskedjenek. 

— Társulati tagjaink száma ez évi január 
elsején, illetve a „Művészet" című illusztrált folyó-
irat első számának a megjelenése óta 1150 nel 
szaporodott, úgy, hogy a tagok száma most 
már közel jár az 5000-hez. 

— Az Orvos-Szövetség által a Műcsarnokban 
rendezett műkiállítás körülbelül 6000 koronát jöve-
delmezett az orvosok özvegyeinek és árváinak 
nyugdíj- és segélyalapja javára. A jövedelemből 
a Szövetség a Munkácsy-szoboralap javára 250 
koronát ajánlott föl. A kiállítást szeptember 
16 ikától október 26-ikáig összesen 29,898-an 
nézték meg. 

— f Tahi Antal hagyatéki kiállítása. Az 
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat igaz-
gatósága megengedte, hogy a Téli Kiállítás 
bezárása után a városligeti Műcsarnok néhány 
termében a nyáron elhunyt Tahi Antal festő-
művész hagyatékában lévő olaj- és vízfestmények-
ből, tanulmányokból, vázlatokból, rajzokból és 
metszetekből külön kiállítás rendeztessék. A kiállí-
tás, mely körölbelül három hétig fog tartani, 
1903 január 25-dike körül nyílik meg és február 
15-ike táján záródik. 

— A kelenhegyi műteremház építése már 
annyira előrehaladt, hogy november 22-ikén 
már a bokrétaünnepet is megtartották. Az épü-
let még ebben az évben tető alá kerül és a 
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tavaszszal teljesen be lesz fejezve, úgy hogy 
1903 őszén átadható lesz rendeltetésének. A mű-
teremház tudvalevőleg tizenkilenc tágas, kényel-
mes és jól világított műtermet foglal magában. 

— Jankó János és Barabás Miklós sír-
emléke. Jankó János, a pár évvel ezelőtt meg-
halt zseniális karrikaturista síremlékére az elhunyt 
tisztelői és barátai 1418 korona 67 fillért gyűj-
töttek össze, amely összeget Társulatunk választ-
mánya legutóbb tartott ülésén 1000 koronával 
megtoldotta és fölhatalmazása alapján az igazga-
tóság Kallós Ede szobrászművészt kérte föl a 
síremlék elkészítésére, aki erre önként ajánlkozott. 
— Barabás Miklós festőművész és Társulatunk 
volt alelnöke síremlékére, az elhunyt műveiből 
annak idején erre a célra rendezett külön kiállí-
tásból és társulatunk adományából összesen 2066 
korona és 48 fillér gyűlt össze. Az igazgatóság 
a síremlék elkészítésére Teles Ede szobrász-
művészt kérte föl, aki a meghívást kész öröm-
mel el is vállalta. 

— A Téli Tárlat kitüntetései. Az 1902/3. évi 
Téli Kiállításon tudvalevőleg a 2000 koronás 
Rökk-jutalom, a Lipótvárosi Kaszinó 1000 koro-
nás díja és a 600 koronás Eszterházy-díj kerül-
tek kiosztásra. Ezek közül elsőnek a Lipótvárosi 
Kaszinó díja került döntésre, melyet az ille-
tékes pályabíróság Ferencsy Károlynak itélt 
oda a „Márciusi est" című olajfestményéért. 
A másik két díj pályabíróságai december hó 

4-ikén tartották döntő ülésüket, amelyen a '2000 
koronás Rökk-jutalmat tizenkét pályázó közül 
egyhangúlag Teles Edének, a 95. kat. szám 
alatt kiállított „Tanulmányfej" cimü szoborműve-
ért, a 600 koronás Eszterházy-díjat pedig szintén 
egyhangúlag Tüll Ödönnek, a 498. kat. szám 
alatt kiállított „Vetélytársak" című vízfestménye-
ért ítélték oda. 

Szerkeszti AMBROZOVICS DEZSŐ titkár. 
Kiadóhivatal: 

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

Országos Magyar 
Képzőművészet i Társulat. 

TÉLI KIÁLLÍTÁS 
a városligeti Műcsarnokban 

1902 november 15-től 1903 január 15-ig. 

Nyitva délelőtt 9-től délután 4 óráig. 

Csütörtökön este 1 l-ig zeneestély. Buffet. 

Belépődíj egy korona. 

Vasárnap délután 2 órától 40 fillér. 

SINQER ÉS WOLFNER KIADÁSA BUDAPESTEN, ANDRÁSSY-ÚT io. 

S z í n e s 
K o n y v e k , 

Egy-egy kötet ára 
1 korona 50 fillér 

A Színes Könyvek k ö t e t e i ki i lön-
külön is minden könyvkereskedés -

ben kaphatók. 

Színes Könyvek cím alatt összegyűjtöttük a modern 
magyar próza új és legjelesebb alkotásait. Tar-

talomban, irányban és kiállításban előkelő gyűjtemény 
ez s minden körülmények között a nemesebb irány-
nak hódolva kívánjuk azt folytatni s csak olyan 
könyveket illesztünk bele, amelyek irodalmi szem-

pontból kiállják a legszigorúbb kritikát. 

Eddig megjelent: 
1—2. köt. Szikra :Ugody Lila. Reg. Árafú'zve 3.— K. 
3—4. » Herczeg Ferenc: Elbeszélések. 

Ára tűzve 3.— » 
5. köt. Malonyay Dezső: Az a szamár 

Domokos , meg a másik Ára fűzve 1.50 » 
6—7. köt. Bársony'stván: Ingovány » » 3.— » 

8. » Gárdonyi Géza :Tizenkét novella. 
Ára fűzve 1.50 » 

9. köt. Lövik K.: Leve les láda. Elbesz. 
Ára fűzve 1.50 » 

10—11. köt. Ambrus Z.: Girolfé-Girofla. 
Regény. Ára fűzve 3.— » 

12—13. köt. Szikra : A betörő. Elbeszélések. 
Ára fűzve 3.— » 

14—15. köt. Pékár Gy : Paszte l lek . Ára fűzve 3.— » 
16. Kabos E. Két halot t regénye. Ára 1.50 » 

Ezt követni fogják: Ambrus Zoltán, Benedek Elek, 
Bródy Sándor, Gárdony Géza, Lövik Károly, Malonyay 
Dezső, Rákosi Viktor. Szomaházy István legújabb 
munkái. Előfizetési ár: 5 köt. 7.50 kor., 10köt. 15.— kor. 

B U D A P E S T I H I B L A P N Y O M D Á J A . 


