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gazdasági élet primitív voltát modernül kezdték ki
használni. Ek'kor hangosodtak meg a pesti éjsza
kák és kezdődött a kártyajárás, a mely napról- 
napra nagyobb arányokat ölt. úgy hogy Budapest 
éjszakájának a csókos mulatság mellett egyik jel
lemzője a kártya lett.

A dolognak megvan a maga magyarázata. 
A reális élet kereső utjain a legnagyobb nehézség
gel szerez az ember annyit, a mennyi a tengődés- 
hez elég, mig a festett lap véletlen fordulása köny- 
nyen, minden huzamosabb erőfeszítés nélkül megad 
mindent. A kereső ut elállt ut, mig a kártyaasztal 
ösvényeit a szerencse megnyitja az ember előtt. És 
Budapesten hiába oszlatták föl a kártyabarlango- 
Ikat, hiába tartanak nap-nap után razziákat, a fes
tett lapok szerencsekereke mellett nap-nap után 
több ezer ember veritékezik és dobja oda filléreit 
a zöldasztalra. Évente ezer meg ezer hangtalan, 
névtelen tragédia születik ilyen mód. Tragédiák, 
letörések, összeroppanások, ellobbant életek jelzik 
a kártyának meg a pesti éjszakának hóditó útját. 
Nincs a világnak egy városa sem, a hol annyi ener
gia, életerő pazarolódnék el ebben az irreális irány
ban s mégis halljuk dicséretét nap-nap után a sti-
lustalan, tobzódó, kifestett budapesti éjszakának, 
melynek mámora csaknem mindenkit megfog s 
szerencsések azok, a kik megcsömörlöttek hamaro
san tőle.

Ez a hevenyészett rajz nem meríti ki a buda
pesti éjszakák, mulatságok egész jellemét. Nem aka
runk szólni a bűnökről, ocsmányságokról, a me
lyek, kinövései ennek a mulató, szórakozó, szerencse
kergető stílusnak. Azonban meg kell állapítanunk, 
hogy az uj generáció, melynek életerejét nem kö
tötték le a mulatságok, s a mely fölös energiáját 
a test kultuszának, a sportnak szenteli, lassanként 
kivonja magát a pesti éjszaka hatalma alól és egy 
igazabb, egészségesebb, derültebb szórakozás-stílus
nak veti meg az alapját. Évről-évre kisebb a mu
latók nagypénzt költő köjzönsége, a kártya rabjai, 
ha nehezebben is, de idővel otthagyják a zöldasztaí 
istenasszonyát és talán tiz-tizenöt év múlva kialakul 
a tipikusan pesti szórakozás. Mert az eddigi csak 
Budapesten tartott, de nem itt született, nem itt 
kialakult, idegen, sorvasztó, idegölő szórakozás volt, 
a mely az exotikum lobogó máglyatüzét égette a 
budapesti éjszakában, s ennek szomorú hírével tele
szórta az egész világot.

A z  o s z t r á k a l p e s i  t u r a u t .

- -  Az ötödik szakasz: Bozen—lnnszbrukk, 237 kilo
méter. —

lnnszbrukk , jun. 19.
(Saját tudósítónktól.) A tegnapi, bozen—inn- 

sfchrukki etapp meglepetéssel kezdődött, ö t kilomé
ternyire a starttól, Blurnau mellett az elöljáró ko
csikat föltartóztatták, mert az utat piszkos törme
lék, sáros iszap borította el, úgy hogy lehetetlen volt 
tovább haladni. A meglepett vezetőség nem találván 
más kiutat, megfordittatta a kocsisort s a Park-téren 
uj startot rendelt el. Természetesen uj irányt kel
lett választani s rövid vita után abban állapodtak 
meg, hogy a versenyzők Bozenből egyenesen Me- 
ránba hajtanak. Az ut igy körülbelül száz kilométer
rel megrövidült s elesett a Jaufen-hágó érintése is, 
a mit a legtöbben nagyon sajnáltak.

Ily körülmények közi az ötödik szaikasz az 
egész turaut legkönnyebb és legkellemesebb etappja 
lett. Büntetőpont nagyon kevés esett s csakis olya
noknak volt része benne, a kiknek már amúgy is 
volt a rovásukon s a kiknek más ambíciójuk nem 
maradt, mint hogy a célhoz eljussanak.

A vezetőség dicséretes ügyességgel gondosko
dott róla, hogy az irányváUozás folytán a turautnak 
semmi akadálya se legyem Nagy könnyébbségükre 
volt a versenyzőknek, hogy a tegnapi etappot Éliás 
pármai herceg vezette, a ki egyike a legügyesebb és 
legkörültekintőbb automobil-vezetőknek. A vándor
díjra igényjogosult öt versenyző ez idő szerint még 
mind büntetőpont nélkül halad az utján s valószí
nűen igy is ér a célhoz. A többi versenyző közül 
még harmincegy pont nélkül való motor van, a mi 
kétségkívül sok. Az eredmény valószínűen a három 
utolsó szakaszon fog kialakulni. A Katschbergre 
való erőltetett fölhajtás, a turrachi magaslaton elő

relátható nehézségek s végül a gyorsaságpróba biz
tosan eldönti, hogy a sok jó gép közül melyeik a leg
jobbak.

Innszbrukkba verőfényes szép időben értek a 
versenyzők, csak a hegyek pipáltak erősen. Az első

képviselet: Central Garage Lehel-utca 8.
Telefon szám: 77—20 és 16—29.

Nagy jav ítóm űhely  K á p o s z t á s  I s t v á n  o t t  gépészm érnök 
és V a n  D e r  L a a r  G y u l a  azemélyeB vezetése alatt.

Itt az 1913 évi
„Alpenfahrt team “-dij nyertese, az

4- indu ló  Kocsival 13 dijat 
v itt el, 3 Kocsi bün te tőpon t 
nélKtll futotta be a túrát.

kocsi délután három órakor érkezett s öt órákor 
máj minden gép Innszbrukkban volt. A Kolostor- 
kaszárnya körül a következő büntetőpont nélkül való 
versenyzők voltak együtt:

HAHN ARTHIIRásTARSAI
AUTOMOBIL-OSZTÁLYA

BUDAPEST, Vili., ULL0I-UT 52/B.

. . 1

2 0
mobil, 
felsze
relve

O lcsóbb mint a lótartás! 
Nagyszámú e lők elő  referencia!
Állandó raktár autókban é s  alkat

részekben B udapesten.

Steinheil (Gráf és Stift), Lembacher , (Gráf 
és Stift).

Radley (Rolls-Royce).
Kolowrat (Laurin és Element).
Delmar (Benz).
Armstrong (Armstrong).
Lamberg (Puch), Strauss (Puch), ‘'Hermann 

(Puch), Skorpit (Puch).
Horch (Audi), Graumüller (Audi), Lange 

(Audi), Obruba (Audi), Muri (Audi).
Henschel (Austro-Daimler). a pármai herceg 

(Austro-Daimler), Stoll (Austro-Daimler), Czech 
(Austro-Daimler).

Lange (Protos).
Schneeweiss (Fiat), Marcellino (Fiat), Bettaque 

(Fiat), Malberg (Fiat), Bauernfeind (Fiat), Gruso-
vin (Fiat).

De long  (Minerva), Klinkosch (Minerva)
Koch (Opel).
Parys (Hansa), Köhler (Hansa).
A következő csapatok büntetőpont mente-, 

sek még:

H P 4 hengeres Va-
nadiumacél auto- 

5 ülésesturagép teljesen
4 6 0 0 kor.

Fiat: (Malberg, Marcellino, Bettaque).
Audi:-(Horch, Graumüller. Lange).
Puch: (Strauss, Hermann, Skorpil).
Pallavicini őrgróf. az osztrák automobil-klub 

elnöke Innszbrukkba érkezett. Radley Mr. Freeston 
automobilján még tegnap tovarobogott lnnszbrukk- 
bői. A turrachi magaslatra hajtott föl s ma reggel 
újra a városban volt..

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Istók János művészete.

(Bartha Miklós szobrának leleplezése alkalmából.): 
Irta Csudáky B ertalan .

Szobrászmüvészetünk napról-napra izzó öntu- 
datossággal halad előre. Fényét, tekintélyét, rohamos 
fejlődését, a komoly szavú művészethez illő. tiszta 
ihletű, kvalitásos tehetségek ápolják. Lehiggadt in
tuícióval folyik a munka s az alkotások gazdag belső 
világából, a kivitel művészi tökéletességéből, máris 
az általános elismerés fénye sugárzik értékes mű
vészeink vésőjére, gyors lépésben haladó nemzeti 
kultúránkra.

Az üde levegőjű budai Várkert tövében, mo
dem szobrászatunk szorgalmas, tehetséges művelői
nek pünkösdi tűzzel világított szerény méretű szen
télyei rejtőznek, az itt önmagukba elhelyezkedve élő 
szobrászművészeink közül jelenleg Istók János egyéni
sége lépett előtérbe. Széles körben terjedő művésze
tének aktualitást ad, legújabb s talán legsikerültebb 
alkotása: Bartha Miklós ragyogó tollú publicistánk
nak emlékszobra. Az érzések természetes kifejezé
sére törekvő művész egyénisége tartalmas, vonzó. 
és értékes. Művészetét szembeötlő őszinteség teszi 
szimpatikussá. Minden alkotásában az egészséges 
élet lüktetése válik érezhetővé, s éppen ezért müvei 
erőtőlteljesek. lendületesek. Van bennök gondolat, 
józanságra törekvő eszme s a nemzeti érzésnek sa
játosan egyéni jellegű hangsúlyozása. Legújabb al
kotása a formaérték nagy kiforrottságát hirdeti. 
Gazdag anatómiai ismeretei mellett biztos távlattani 
érzéke is előnyös művészi tulajdonságai közé tarto
zik. Anatómiai tudását, a szimetria megbízható vo
nalrendjét. a perspektivikus helyzetek ismereteinek 
helyes fölhasználását, Istók Jánosnak hosszufalusi 
müfaragászati iskolájában Kupcsay János mestertől 
sajátította el. Itt vált tulajdonává voltaképpen min
den művészi alapismeret, a hol öt esztendőt töltött

A művészet alapos ismereteivel indul ezután 
útnak, világot látni, tovább tapasztalni Münkhenbe 
vezeti szenvedelme, hol a modem, irányitó művészi 
környezetben gyorsan isizmosodik egyénisége. Két 
esztendőt tölt a képzőművészeti akadémián. Irányító 
mestere a nagyhírű Eberle Sirius. Innen Romániába 
megy s Bukarestben sok neves román főur portréját 
készíti el.

A magyar érzés ereje azonban csakhamar ha- 
zaszólitja s históriai olvasmányainak, beható stúdiu
mainak hatására megmintázza a millenáris diszföl- 
vonulás legnevesebb alakjait. Mintegy tizenöt lovas
szobor kerül ki vésője alól, melyek mindegyike a 
megbízók palotáit ékesíti. 1897-ben kiválogatja né
hány értékesebb szobormüvét, bemutatja a magyar 
szobrászati mesteriskola kiváló vezetőjének: Stróbl 
Alajosnak s a mesteriskolába való fölvételét kérel
mezi. Strobl a bemutatott müveket dicsérettel hal
mozza el s a művészt hat esztendőn keresztül beható 
útbaigazításokkal látja el.

A mesteriskola végeztével Istók János már 
mint kész szobrászművész áll előttünk. Tárgya meg
választásában mindig a komoly stúdiumokat keresi 
s nagy mértékben hajlik a históriai irány felé. Mind
máig, bár még csak negyvenesztendős, mintegy húsz 
nagyobbszahásu pályázaton vett részt, több ízben 
nyerte az első dijat és több Ízben kapott kivitelre 
való megbízást. Legjelentősebb alkotásai közül föl
említjük Széchenyi Ferenc grófnak, a Magyar Nem
zeti Muzeum megalapítójának szobrát, Ramzetter 
Vince, Sümeg város nagy mecénásának emlékművét, 
Parittyás Dávid pompás akttanulmányát, és Gam
mel Ferenc altábornagy monumentális síremlékét.

*
Értékes lelki felüdülés minekünk, közönségnek, 

a művészi alkotások születési helyén koronkint el
időzni, Sok kellemesen eltöltött órának emlékét.;
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napsugaras kedvét köszönhetem Istók János szob
rászművészünknek, a kinek kicsiny, de intim érzé
seket kibontó műtermében elmélyedve nagy gyönyö
rűséggel figyelhettem végig, mint születnek, hogyan 
pattannak elő egy művészember érzései, művészeté
nek egyéni kátéba rótt különálló igazságai, sajátos, 
egyéni ízlése, meggyőződése s mindaz, a mi szép, 
nemes és igaz, a mi szűzi tisztaságban fakad az 
isteni szikrával lángra lobbantolt lélekből. Bartha 
Miklós szobrának a teljes kialakulási képe minden
korra ilyen kellemes emlékeim közé fog tartozni. A 
kiváló publicista daliás alakjának megmintázásától 
a művészi formát nyert kész szobornak rendeltetési 
helyén való fölállításáig, szerencsés szemlélője lehet
tem a kivitel, az alkotás minden jellemző fázisának, 
értékes művészi jelenségének.

A közadakozásból létrejött szobor tervpályá
zatán a pályázók közül Istók János szobrász pálya
terve bizonyult a legalkalmasabbnak. A monumen
tális emlékmű Bartha Miklóst álló helyzetben ábrá
zolja, a mint magyar notivumokkal ékesitett asz
talka előtt áll, melyre hevenyészve, de könnyedén, 
nyugalmas vonalrendszerben aláomló köpenyege van 
odavétve. A szobor alakját az alkotó művész úgy 
képzelte el, mintha a nagy szónok impozáns tömeg 
előtt állana s várja az éljenző sokaság lecsendesülé- 
sét. Arcán és egész magatartásán hangsúlyozást nyert 
az ünnepies, a komoly pillanat hatása. Szemében a 
hevület szikrái lobognak, nemes vonásain az önfe
gyelmezettség vasereje érzik, a mely csak a mély 
szántásu elméknek a tulajdona. Élet, beszédes ele
venség, kifejező erő s a belső hevület éreztetése elle
nére mégis nagyszerű nyugalom sugárzik a klasszi
kus szépségű szobor mindeip vonalából. ,

Istók János alkotásán minden lendületes s haj
lékony vonalharmóniába, egységes összefüggésbe 
olvad a szobor másfélszeres életnagyságu alakja a 
szép arkitekturáju talapzattal . A változatos sikfelosz- 
tás, a formák és vonalak mesteri módon való elhe
lyezkedése hozza létre ezt a minden pontról meg
nyilvánuló egységet. Sziluettje is. bármely oldalról 
szemléljük, igen kedvező megoldású.

Bartha Miklós bronz-portréja kifogástalan. Az 
első pillantásra meglátszik, hogy az alkotó művész 
személyes ismerője volt a nagy Írónak és szónok
nak. Azt a Bartha Miklóst ismerte Istók János szob
rászművészünk. a ki a társaságban páratlan elmés- 
séggel, poéiikus finomsággal tudott érvényesülni. És 
ismerte azt a ©arthát is, a ki minden nemzeti 
ügyért csatázó erővel tudott küzdeni, írni, társalogni 
és szónokolni.

Bartha Miklós emlékszobra a Stefánia-ut és az 
István-ut közelében, a ligetnek egyik kisarkalló ré
szén emelkedik. Ezen a helyen a nyolc méter ma
gasságú szobor minden oldalról oly kifejező hely
zetbe került, mintha gondos körültekintéssel éppen 
ennek az emlékműnek a természetéhez szabódolt 
volna. Tudatosan van idehelyezve azért is, mert reg
geltől napestig intenzív megvilágításban látjuk, min
den vonalát tisztán, kifejezetten élvezhetjük.

Istók János szobrász pompás alkotásában 
mindössze egy-két alig érezhető fogyatékosságot lá
tunk. Ilyen például az építészeti rész hibája. A kő
padnak arkiteklonikusan kiképzett párducfejes ösz- 
szefoglaló foglalatját valamivel nagyobb elhajlásu 
rádiuszban szereltük volna látni, mert távolabbról 
szemlélve, az egész műnek jelentős mértékben fo
kozta volna az összefoglaló hatását. De minthogy a 
szobor inkább a közelről való szemléletnek van 
szánva, felépítése ebben a helyzetében is harmoni

kus képet nyújt. A harmonikus hatás fokozásához 
jelentékenyen hozzájárult volna az is. hogy az alsó 
lépcsők nagyobb dimenzióban helyezkedtek volna 
el a szobortól.

Az emlékmű talapzata igen arányos nagyságú 
dombon épült, melynek platójára kétoldalt lépcső 
vezet. Ügyes elgondolásra vall a két kőpad, melyek 
szervesen illeszkednek az egész alkotáshoz, gyara
pítják monumentalitását és szelíd vonalharmóniába 
vonják az egész szobormüvet. Ez a szobor, melynek 
leleplezése junius 21-én megy végbe, esztétikai ékes
sége fővárosunknak, kifejező fejlődési bizonysága 
a modern magyar szobrászművészet egészséges irá,- 
nyu haladásának,

* (Pósa-jubileum .) A Pósa-jubileum-bizottság 
nevében Herczeg Ferenc és Dingha Béla átiratot in
téztek Déri Ferenc dr. tanácsoshoz, a melyben 
Déri Ferenc dr. tanácsosnak, a tanügyi osztály tag
jainak és az összes iskola-igazgatóknak és tanári tes
tületeknek leghálásabb köszönetüket fejezik ki azért 
a páratlan előzékenységért és szeretetért, a mely- 
lyel Pósa Lajos megünneplésében részt vettek. A 
bizottság kéri a tanácsost, hogy ezt a köszönetét 
mindazoknak, a kiket megillet, tudomására hozza. 
Ugyanebből az alkalomból Pósa Lajos, a jubiláns 
költő, is levelet irt a tanácsosnak, a mely igy
hangzik:

Mélyen tisztelt Tanácsos Ur! Betegségem 
miatt csak most tudom szivbeli melegséggel megkö
szönni a megbecsülésnek azt a módját, melyben en
gem a székesfőváros iskolái és ezek élén elsősor
ban mélyen tisztelt tanácsos ur és az iskolák ta
nári testületéi junius 7-én részesíteni kegyesek vol
tak. Szebb, meghatóbb jutalmat, mint a milyen ne
kem jutott, iró nem kaphat. Boldoggá tettek annak 
tudatával, hogy megérezték írásaimnak szellemét, köl
tészetemnek célját. A junius hetediki ünneppel beara
nyozták hanyatló életem hátralévő napjait. Áldja meg 
érte az Isten mind a két kezével. Fogadja leghálá
sabb érzésem, igaz köszönetéin kifejezését, mélyen 
tisztelt tanácsos ur, s legyen kegyes ezt tudtára, 
adni a székesfővárosi iskolák igazgatóinak és tanári 
tstületeinek is. Lekötelezett hive: Pósa Lajos.

Déri Ferenc dr. tanácsos körlevelet intézett az
összes iskolák igazgatóihoz és tantestületeihez, a 
melyben úgy Pósa Lajos, mint az ünneprendező
bizottság köszönetét tudomásukra hozza,

* (Uj tanszékek a  Nemzeti Zenedében.) A 
jövő iskolai évtől kezdve töb uj tanszéket állít a 
Nemzeti Zenede. Az intézet megszervezte az opera- 
iskolát, melyben a növendékek teljes színpadi ki
képzésben részesülnek és az énektanításon kívül 
színpadi játékot, szerepgyakorlatot, szavalást és fo
netikát fognak tanulni. Az operaiskola játékmester
nője Krammer Teréz lesz, az osztásnak vezetésével 
és felügyeletével a választmány Kern Aurélt bízta 
meg. Ezenkívül kariskolát is nyit a zenede igazga
tósága. Ez az iskola kétéves kurzuson templomi és
szinházi karénekeseket fog nevelni. Az iskola vezető
tanára az Operaház volt karigazgatója, Noszeda 
Károly lesz. Ugyancsak szeptember elsején nyilk 
meg az intézet hárfatanszékc is. — Jankovich Béla 
dr. kultuszminiszter most erősitette meg a Nemzeti 
Zenedének azt a régi jogát, hogy művészi oklevele
ket adhasson ki jelesen végzett tanítványainak. 
Ezenkivül megadta azt a kedvezést is a zenedének, 
hogy jelesen végzett zongora- és hegedünövendékei 
közül azok, a kik az országos zenetanárvizsgáló
bizottság előtt zenetanárképesitő-vizsgálatot akarnak 
tenni, a zeneakadémiai tantárgyakból az eddigi négy 
magánvizsgálat helyett egg összevont vizsgálatot 
tehessenek.

* (Szépművészeti Muzeum.) Londonban 
junius 11-én árverezték Brockg Károlynak azokat 
a festményeit, akvarelljeit és rajzait, a melyek a mü- | 
vész egyik angol barátjának, Tarai Wilkinson-nakí' 
tulajdonában voltak. Az árverésen jelen volt Petro- 
vics Elek dr., a Szépművészeti Muzeum igazgatója 
is. A muzeum számára a gyűjteményből sikerült meg- | 
szerezni egy olajfestésü bájos leányarcképet; egy
gazdag akvarell-albumot és egy majdnem kétszáz 
lapból álló toll- és ceruzarajzgyüjteményt. A vásár
lások árát Hatvány Ferenc báró fedezte s igy a gyűj
temény az ő ajándékaképpen kerül a Szépművészeti 
Múzeumba.

* (Győry Ilona előadásai.) Londonból Írják 
lapunknak: Az itteni Royal Society of Literature, 
melynek elnökei Halsbury lord és Sir Edvárd Bra- 
brook, tegnap tartotta meg nagy fénnyel évi lako
máját. Az ilyen lakomákon a társaságnak mindig 
van bizonyos számú külső, meghívott vendége, a ki
ket azután az est folyamán a társaság egyik tagja 
együttesen felköszönl. Erre a vendégek közül kettő- 
nek-háromnak felelnie kell egy úgynevezett after 
dinner speech-ben. Az egyesület választja ki. kik 
mondják ezeket a beszédeket. Az idén a meghívott 
vendégek közül hármat kértek fül: Sarojini Naidu 
hindu írónőt, Gineverné Győry Ilonát és Senhor 
Oliviera Limá-l, Brazília képviselőjét. Győry Ilonát 
az egyesület titkára, Percy Ames dr. a minap igen 
szép levélben üdvözölte abból az alkalomból, hogy 
a Líceum Club-ban Magyarországról hallotta be
szélni; megírta, hogy a Royal Society of Literature 
tagjai is olyan szívesen emlékeznek az ő magyar iro
dalmi előadására, hogy az ősszel ismét hallani óhajt
ják. Az irodalmi társaság ebédje alkalmával mon
dott beszéd után Mr. Simpson, a Poets Club (Köl
tők Klubja) . elnöke azonnal meghívta Győry Honát 
a klub jövő héten tartandó évi estéjére, hogy ott 
halljanak tőle egyet-mást a magyar költészetről.

* (M üvészest.) Az alakulóban levő buda
pesti VII. kér. műkedvelők társasága ma este nyele 
órakor a M. É. M. O. Sz. nagytermében művészi ka
baré-estét rendezett, melynek gazdag műsorából ki
vált Bihari Lewicki Nelli temperamentumos, kedves 
szavalatát és Haut Ernővel előadott pompás tánc
duettjét kell dicsérettel megemlitenünk. Szépen éne
kelt néhány operaáriát Kollmann Emil operaházi 
tag s hatással szavalt néhány költeményt Szendrey 
László. Befejezésül A két süket cimü egyfelvonásos 
francia bohózat került előadásra, melynek négy sze
repében igen ügyesen mozgott a színpadon Zolnay 
Ida. Károlyi Lajos, Szendreu László és Drechsler 
György.

* (Ingó m űem lékeink védelm e.) Ma tar
totta a S z e n t - G y ö r g y - C é h  ötödik rendes évi közgyű
lését. A közgyűlésnek legérdekesebb pontja Teleki 
Domokos grófnak az ingó műemlékeink védelméről 
szóló előterjesztése lett volna. De sajnos, sem a 
javaslat, sem a vita, mely a javaslatot követhette 
volna, valami megfogható konkrét eszmét nem ve
tett fölszinre. Az előadó hazánk megoldatlan művé
szi kérdései közül valóban a legfontosabbak egyikét 
pendítette meg. Az ingatlan műemlékekről még csak 
történik valahogy gondoskodás. Ingó műemlékeink 
azonban kereskedők, ügynökök és spekulánsok 
szabad prédái. Szinte mondhatjuk, hogy nincs 
nap, melyen valamelyik értékes műtárgyunk ne ván
dorolna külföldre művészetünk pótolhatatlan vesz
teségére. A mai sanyarú állapotok ékesszóló vázo
lása után. melyet konkrét példákkal is megvilágí
tott, Teleki gróf rátért indítványára, melyet rövi
den akképp szövegezőit meg: indítson a Szent- 
György-Céh akciót ingó műemlékeink védelmére. 
Hát őszintén szólva: ennél többet vártunk. Legalább 
is valamelyes konkrét gondolat fölvetését szerettük
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napsugaras kedvét köszönhetem Istók János szob
rászművészünknek, a kinek kicsiny, de intim érzé
seket kibontó műtermében elmélyedve nagy gyönyö
rűséggel figyelhettem végig, mint születnek, hogyan 
pattannak elő egy művészember érzései, művészeté
nek egyéni kátéba rótt különálló igazságai, sajátos, 
egyéni ízlése, meggyőződése s mindaz, a mi szép, 
nemes és igaz, a mi szűzi tisztaságban fakad az
isteni szikrával lángra lobbantolt lélekből. Bartha 
Miklós szobrának a teljes kialakulási képe minden
korra ilyen kellemes emlékeim közé fog tartozni. A 
kiváló publicista daliás alakjának megmintázásától 
a művészi formát nyert kész szobornak rendeltetési 
helyén való fölállításáig, szerencsés szemlélője lehet
tem a kivitel, az alkotás minden jellemző fázisának, 
értékes művészi jelenségének.

A közadakozásból létrejött szobor tervpályá
zatán a pályázók közül Istók János szobrász pálya
terve bizonyult a legalkalmasabbnak. A monumen
tális emlékmű Bartha Miklóst álló helyzetben ábrá
zolja, a mint magyar notivumokkal ékesitett asz
talka előtt áll, melyre hevenyészve, de könnyedén, 
nyugalmas vonalrendszerben aláomló köpenyege van 
odavétve. A szobor alakját az alkotó művész úgy 
képzelte el, mintha a nagy szónok impozáns tömeg 
előtt állana s várja az éljenző sokaság lecsendesülé- 
sét. Arcán és egész magatartásán hangsúlyozást nyert 
az ünnepies, a komoly pillanat hatása. Szemében a 
hevület szikrái lobognak, nemes vonásain az önfe
gyelmezettség vasereje érzik, a mely csak a mély 
szántásu elméknek a tulajdona. Élet, beszédes ele
venség, kifejező erő s a belső hevület éreztetése elle
nére mégis nagyszerű nyugalom sugárzik a klasszi
kus szépségű szobor mindeip vonalából. ,

Istók János alkotásán minden lendületes s haj
lékony vonalharmóniába, egységes összefüggésbe 
olvad a szobor másfélszeres életnagyságu alakja a 
szép arkitekturáju talapzattal . A változatos sikfelosz- 
tás, a formák és vonalak mesteri módon való elhe
lyezkedése hozza létre ezt a minden pontról meg
nyilvánuló egységet. Sziluettje is. bármely oldalról 
szemléljük, igen kedvező megoldású.

Bartha Miklós bronz-portréja kifogástalan. Az
első pillantásra meglátszik, hogy az alkotó művész 
személyes ismerője volt a nagy Írónak és szónok
nak. Azt a Bartha Miklóst ismerte Istók János szob
rászművészünk. a ki a társaságban páratlan elmés-
séggel, poéiikus finomsággal tudott érvényesülni. És 
ismerte azt a ©arthát is, a ki minden nemzeti 
ügyért csatázó erővel tudott küzdeni, írni, társalogni 
és szónokolni.

Bartha Miklós emlékszobra a Stefánia-ut és az 
István-ut közelében, a ligetnek egyik kisarkalló ré
szén emelkedik. Ezen a helyen a nyolc méter ma
gasságú szobor minden oldalról oly kifejező hely
zetbe került, mintha gondos körültekintéssel éppen 
ennek az emlékműnek a természetéhez szabódolt 
volna. Tudatosan van idehelyezve azért is, mert reg
geltől napestig intenzív megvilágításban látjuk, min
den vonalát tisztán, kifejezetten élvezhetjük.

Istók János szobrász pompás alkotásában 
mindössze egy-két alig érezhető fogyatékosságot lá
tunk. Ilyen például az építészeti rész hibája. A kő
padnak arkiteklonikusan kiképzett párducfejes ösz-
szefoglaló foglalatját valamivel nagyobb elhajlásu 
rádiuszban szereltük volna látni, mert távolabbról 
szemlélve, az egész műnek jelentős mértékben fo
kozta volna az összefoglaló hatását. De minthogy a 
szobor inkább a közelről való szemléletnek van 
szánva, felépítése ebben a helyzetében is harmoni

kus képet nyújt. A harmonikus hatás fokozásához 
jelentékenyen hozzájárult volna az is. hogy az alsó 
lépcsők nagyobb dimenzióban helyezkedtek volna 
el a szobortól.

Az emlékmű talapzata igen arányos nagyságú 
dombon épült, melynek platójára kétoldalt lépcső 
vezet. Ügyes elgondolásra vall a két kőpad, melyek 
szervesen illeszkednek az egész alkotáshoz, gyara
pítják monumentalitását és szelíd vonalharmóniába 
vonják az egész szobormüvet. Ez a szobor, melynek 
leleplezése junius 21-én megy végbe, esztétikai ékes
sége fővárosunknak, kifejező fejlődési bizonysága 
a modern magyar szobrászművészet egészséges irá,- 
nyu haladásának,

* (Pósa-jubileum .) A Pósa-jubileum-bizottság 
nevében Herczeg Ferenc és Dingha Béla átiratot in
téztek Déri Ferenc dr. tanácsoshoz, a melyben 
Déri Ferenc dr. tanácsosnak, a tanügyi osztály tag
jainak és az összes iskola-igazgatóknak és tanári tes
tületeknek leghálásabb köszönetüket fejezik ki azért 
a páratlan előzékenységért és szeretetért, a mely- 
lyel Pósa Lajos megünneplésében részt vettek. A 
bizottság kéri a tanácsost, hogy ezt a köszönetét 
mindazoknak, a kiket megillet, tudomására hozza. 
Ugyanebből az alkalomból Pósa Lajos, a jubiláns 
költő, is levelet irt a tanácsosnak, a mely igy
hangzik:

Mélyen tisztelt Tanácsos Ur! Betegségem 
miatt csak most tudom szivbeli melegséggel megkö
szönni a megbecsülésnek azt a módját, melyben en
gem a székesfőváros iskolái és ezek élén elsősor
ban mélyen tisztelt tanácsos ur és az iskolák ta
nári testületéi junius 7-én részesíteni kegyesek vol
tak. Szebb, meghatóbb jutalmat, mint a milyen ne
kem jutott, iró nem kaphat. Boldoggá tettek annak 
tudatával, hogy megérezték írásaimnak szellemét, köl
tészetemnek célját. A junius hetediki ünneppel beara
nyozták hanyatló életem hátralévő napjait. Áldja meg 
érte az Isten mind a két kezével. Fogadja leghálá
sabb érzésem, igaz köszönetéin kifejezését, mélyen 
tisztelt tanácsos ur, s legyen kegyes ezt tudtára, 
adni a székesfővárosi iskolák igazgatóinak és tanári 
tstületeinek is. Lekötelezett hive: Pósa Lajos.

Déri Ferenc dr. tanácsos körlevelet intézett az
összes iskolák igazgatóihoz és tantestületeihez, a 
melyben úgy Pósa Lajos, mint az ünneprendező
bizottság köszönetét tudomásukra hozza,

* (Uj tanszékek a  Nemzeti Zenedében.) A 
jövő iskolai évtől kezdve töb uj tanszéket állít a 
Nemzeti Zenede. Az intézet megszervezte az opera- 
iskolát, melyben a növendékek teljes színpadi ki
képzésben részesülnek és az énektanításon kívül 
színpadi játékot, szerepgyakorlatot, szavalást és fo
netikát fognak tanulni. Az operaiskola játékmester
nője Krammer Teréz lesz, az osztásnak vezetésével 
és felügyeletével a választmány Kern Aurélt bízta 
meg. Ezenkívül kariskolát is nyit a zenede igazga
tósága. Ez az iskola kétéves kurzuson templomi és
szinházi karénekeseket fog nevelni. Az iskola vezető
tanára az Operaház volt karigazgatója, Noszeda 
Károly lesz. Ugyancsak szeptember elsején nyilk 
meg az intézet hárfatanszékc is. — Jankovich Béla 
dr. kultuszminiszter most erősitette meg a Nemzeti 
Zenedének azt a régi jogát, hogy művészi oklevele
ket adhasson ki jelesen végzett tanítványainak. 
Ezenkivül megadta azt a kedvezést is a zenedének, 
hogy jelesen végzett zongora- és hegedünövendékei 
közül azok, a kik az országos zenetanárvizsgáló
bizottság előtt zenetanárképesitő-vizsgálatot akarnak 
tenni, a zeneakadémiai tantárgyakból az eddigi négy 
magánvizsgálat helyett egg összevont vizsgálatot 
tehessenek.

* (Szépművészeti Muzeum.) Londonban 
junius 11-én árverezték Brockg Károlynak azokat 
a festményeit, akvarelljeit és rajzait, a melyek a mü- | 
vész egyik angol barátjának, Tarai Wilkinson-nakí' 
tulajdonában voltak. Az árverésen jelen volt Petro- 
vics Elek dr., a Szépművészeti Muzeum igazgatója 
is. A muzeum számára a gyűjteményből sikerült meg- | 
szerezni egy olajfestésü bájos leányarcképet; egy
gazdag akvarell-albumot és egy majdnem kétszáz 
lapból álló toll- és ceruzarajzgyüjteményt. A vásár
lások árát Hatvány Ferenc báró fedezte s igy a gyűj
temény az ő ajándékaképpen kerül a Szépművészeti 
Múzeumba.

* (Győry Ilona előadásai.) Londonból Írják 
lapunknak: Az itteni Royal Society of Literature, 
melynek elnökei Halsbury lord és Sir Edvárd Bra- 
brook, tegnap tartotta meg nagy fénnyel évi lako
máját. Az ilyen lakomákon a társaságnak mindig 
van bizonyos számú külső, meghívott vendége, a ki
ket azután az est folyamán a társaság egyik tagja 
együttesen felköszönl. Erre a vendégek közül kettő- 
nek-háromnak felelnie kell egy úgynevezett after 
dinner speech-ben. Az egyesület választja ki. kik 
mondják ezeket a beszédeket. Az idén a meghívott 
vendégek közül hármat kértek fül: Sarojini Naidu 
hindu írónőt, Gineverné Győry Ilonát és Senhor 
Oliviera Limá-l, Brazília képviselőjét. Győry Ilonát 
az egyesület titkára, Percy Ames dr. a minap igen 
szép levélben üdvözölte abból az alkalomból, hogy 
a Líceum Club-ban Magyarországról hallotta be
szélni; megírta, hogy a Royal Society of Literature 
tagjai is olyan szívesen emlékeznek az ő magyar iro
dalmi előadására, hogy az ősszel ismét hallani óhajt
ják. Az irodalmi társaság ebédje alkalmával mon
dott beszéd után Mr. Simpson, a Poets Club (Köl
tők Klubja) . elnöke azonnal meghívta Győry Honát 
a klub jövő héten tartandó évi estéjére, hogy ott 
halljanak tőle egyet-mást a magyar költészetről.

* (M üvészest.) Az alakulóban levő buda
pesti VII. kér. műkedvelők társasága ma este nyele 
órakor a M. É. M. O. Sz. nagytermében művészi ka
baré-estét rendezett, melynek gazdag műsorából ki
vált Bihari Lewicki Nelli temperamentumos, kedves 
szavalatát és Haut Ernővel előadott pompás tánc
duettjét kell dicsérettel megemlitenünk. Szépen éne
kelt néhány operaáriát Kollmann Emil operaházi 
tag s hatással szavalt néhány költeményt Szendrey 
László. Befejezésül A két süket cimü egyfelvonásos 
francia bohózat került előadásra, melynek négy sze
repében igen ügyesen mozgott a színpadon Zolnay 
Ida. Károlyi Lajos, Szendreu László és Drechsler 
György.

* (Ingó m űem lékeink védelm e.) Ma tar
totta a S z e n t - G y ö r g y - C é h  ötödik rendes évi közgyű
lését. A közgyűlésnek legérdekesebb pontja Teleki 
Domokos grófnak az ingó műemlékeink védelméről 
szóló előterjesztése lett volna. De sajnos, sem a 
javaslat, sem a vita, mely a javaslatot követhette 
volna, valami megfogható konkrét eszmét nem ve
tett fölszinre. Az előadó hazánk megoldatlan művé
szi kérdései közül valóban a legfontosabbak egyikét 
pendítette meg. Az ingatlan műemlékekről még csak 
történik valahogy gondoskodás. Ingó műemlékeink 
azonban kereskedők, ügynökök és spekulánsok 
szabad prédái. Szinte mondhatjuk, hogy nincs 
nap, melyen valamelyik értékes műtárgyunk ne ván
dorolna külföldre művészetünk pótolhatatlan vesz
teségére. A mai sanyarú állapotok ékesszóló vázo
lása után. melyet konkrét példákkal is megvilágí
tott, Teleki gróf rátért indítványára, melyet rövi
den akképp szövegezőit meg: indítson a Szent- 
György-Céh akciót ingó műemlékeink védelmére. 
Hát őszintén szólva: ennél többet vártunk. Legalább 
is valamelyes konkrét gondolat fölvetését szerettük

A záró je lben  levő szám  az előadás kezde
te t je len ti. U. = újdonság. F .  = föliljitás*

J . = jubileum . V. = vendégjáték . fSzimf&ázak e
| y \ f f S 1 n em ze ti Színház | ül. k i r .  O peraház V ígszínház » M agyar S zínház N épopera K irá ly -S z ín h áz B udapesti S zínház F öv.N yári S zínház U rán ia  S zínház  |

— ___________ -
Slilfílist. tlHJJtllll. (a) 

1 «Mute. Jl:t jiddis: 
«UKlíBllt t ’/»8)

- -
Uieutaj {rílji 

Növ. ei'. aclas (3) 
Kapsugd! kiüdssui; (8)

Sínt! dilid: ('A4) 
N é m e t e lő a d á s

(8)

B u d a g y ö n g y e  7,3 
A  n e v e tő  fé rj

(VÄ

Hétfő — — i filinder. iil járkálsz 
meztelenül f - - N apa ugar- 

kisasszony N ém et előadás A nevető  félj -■

Kedd — Tím ár Liza - - .Naps ugar- 
kisasszony N em et előadás Xosca V . - |

Szerda - -
á cilinder. Hit járkálsz 

meztelenül * - -
N.«pa ugar- 

kisasszony N ém et előadás A liliom - i

C sü  törtön - - Az őrnagy ur - -
Nap&ugár-
kisasszony N ém et előadás

T iszt u rak  a  
zárdában

t*ente.1 . . - -
1 «ilinüfr. Ilii jirkdlni

irmetfniU. - - N apsugar- 
kisasszony N ém et előadás A íaun 1

szom bat - - 1 Tündiriiiki lányok. - -
N ap sugár
kisasszony N ém et előadás A haram iak  V.

1

Ü. U.
Vasárnap .

esro
- -

íilnésjisU li viisjjífóidii 
i  tülndcr. Hit jdrkdls: 

■Httlnll 1
- -

B abatündér (Iöt. «If.) 
N apsugár- 
k i .  asszony

N ém et előadás 

N ém et előadás

Orfeusz az 
alvilágban 
Gül-Baba “ 1 f


	BudapestiHirlap_1914_06_1
	BudapestiHirlap_1914_06_2



