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Munkáiból már többször hozott képeket az Ország-
Világ. Olvasóink érdeklődése Bauer Soma műkö-
dése iránt mindjobban élénkült, és így helyesnek
véltük az e heti számunkban közölt újabb Bauer
Soma-képekhez a művész egyéniségét és eddigi
érdemdús működését részletesebben megírni.
Bauer Soma megteremtett valódi művész, aki ezt
az adományát szorgalommal és szívós kitartással
tudatos biztossággá, célkitűzéssel párosult lelkes
hivatássá fejlesztette. Hőn szeretett hazájának
büszkesége Bauer Soma, aki a magyar kultúra fej-
lesztésében hűségesen megtette és most is meg-
teszi honfiúi kötelességét.
Bauer Soma rajztanár és festőművész Esztergomban
született; az egri cisztercita-rend főgimnáziumában
tett érettségit, rajztanári oklevelét Budapesten, a Kép-
zőművészeti Főiskolán nyerte. 1885-től működik,
előbb Alsókubinban, ahol kulturális téren, valamint
a magyarosítás érdekében sokat dolgozott; 1888-tól
kezdve pedig félbeszakítás nélkül az újpesti áll. pol-
gári leányiskolánál, hol az iskola életének minden
fontosabb mozzanatában tevékeny részt vesz, sok-
szor rendező, vezető szerepet vállal.
Tevékenysége itt sem merül ki a rohamosan fej-
lődő iskolában előforduló mindennapi és rendkívüli

teendők elvégzésében, s bár ezeket a teendőket is
oly szakavatottsággal, buzgósággal végzi, hogy
a milléniumi és a londoni magyar kiállításon való
részvételével teljes elismerést szerez úgy a polgári
leányiskolának, valamint az újpesti iparos tanonc-
iskolának is, hol 35 éven át mint szaktanár műkö-
dött. E mellett mégis talált időt és módot arra, hogy
művészi tehetségét is fejlessze. Beutazta Közép-Eu-
rópa művészeti középpontjait: járt Németországban,
Bajorországban, Észak-Olaszországban, Svájcban,
Ausztriában, Németalföldön, Angliában, mindenütt
tanulmányozva a rajzoktatás előhaladását, fejlődé-
sét, művészi tárlatokat, s tapasztalatait itthon érté-
kesítve, azokról hetilapokban cikkeket is közölt.
Újpest r. t. városában három ízben rendezett mű-
tárlatokon kiállított arcképei, nemkülönben a buda-
pesti Nemzeti Szalonban és virágcsendéletei,
tanulmányfejei általános tetszést és elismerést sze-
reztek a kiállító művésznek, különösen mint elis-
mert specialista díszoklevelek s hasonló művészies
kiállítású díszművek készítésében arat elismerést,
s ilyeneket néhai I. Ferenc József és az elhunyt Ká-
roly király Őfelségeikén kívül számos főrangú egyén
számára készített díszfeliratokkal szerez magának
jó hírnevet.
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Társadalmi téren is kivette részét a művelődést, ha-
ladást célzó mozgalmakban; szorgalmas. tevékeny
tagja sok kulturális és jótékonysági egyesületnek; tí-
pusa a buzgó tanító, jó ember, gyengéd, önfeláldozó
családapának, szíves, szolgálatkész kollégának, aki
ma is épp olyan lelkesedéssel és szeretettel csügg
pályáján, mint amikor azt megkezdette, így töltött be
38 esztendőt fáradhatatlan munka közepett, üdülést
csak a szeretett és szerető családja körében keresve.
Az elismerés akkor nyilvánult, amikor Ő császári és
apostoli királyi Felsége Bécsben 1916. évi július hó
12-én kelt legfelsőbb elhatározásával buzgó hiva-
tali működésével szerzett érdemei elismeréséül
a polgári iskolai igazgatói címet legkegyelmeseb-
ben magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter felterjesztésével adományozta neki.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 13411/
1923. VI. ü. o. sz. a. a következő leiratot intézi
a nyugdíjba vonuló Bauer Somához:

„Igazgató úr közel négy évtizedes tanári munkás-
ság után nyugalomba helyeztetett. E hosszú időn
át példaadó buzgalommal, kiváló szaktudással és
ezeknek megfelelő eredménnyel látta el a polgári
leányiskolai növendékek oktatását és nevelését.
Amidőn Igazgató úr a tényleges szolgálatból kilép,
kiváló működéséért teljes elismerésemet és őszinte
köszönetemet fejezem ki. Budapest, 1923. január
26. A miniszter helyett: Schwőder h. államtitkár.”
A nyugalomba vonult tanár szabad idejét olykép
értékesíti, hogy különféle aktok, tanulmányfejek,
csendélet-képek és arcképfestészet munkáiban
talál gyönyört és megnyugvást. E lapokban már né-
hány sikerült alkotását bemutattuk a szerény mű-
vésznek, aki dacára előrehaladott korának, fiatalos
hévvel, lelkesedéssel és igazi ambícióval dolgozik,
most még jobban, mint tanári ténykedése alatt.

(Ország-Világ, 1924. június 1.)
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