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Fuchs Hajnalka: Miasszonyunk hét öröme, 1950 (Budapest)Fuchs Hajnalka: Imádság, 1932

Fuchs Hajnalka: A Jó Pásztor kápolna Esztergomban, 1923 

Fuchs Hajnalka: 
Szent Ferenc halála, 1957 

(Budapest)
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A materializmus korszaka az anarchia uralmát jelenti.
A „lelketlen” anyag szétzüllik, mert nincs egység, nincs
belső szükségszerűség, nincs hit, ami centrálisan, har-
monikusan egybekapcsolná a dolgokat. A társadalom
részekre bomlik. Az élet viszonylataiban felüti fejét
a gyűlölet és az erőszak. A tudományban ellentmon-
dások nyüzsögnek s az ember magasabb ideáljai ku-
fárokká, lelketlen rablókká romlanak.
A materializmus a formák, a teóriák túltengésével
csődbe sodorja korának művészetét is, s ha szabad
magamat így kifejeznem, a művészet rendeltetését, ön-
magát tagadva, tudományos dadogássá torzul. A mű-
vészet elveszti irányító, ösztökélő tendenciáit. Minden
aktivitása a kor tükrözésére irányul s így a fényképező
apparátus nívójára süllyed. Elismerjük, hogy ebben az
irányban is lehetnek szépre és jóra sugalló megnyilat-
kozások, de ezek burkolt és eltorzított formájukban
nem rendelkeznek elég alakító és tömegeket szugge-
ráló erővel. Mert, mit várjunk pl. a kubizmustól, az ak-
tivizmustól, a dadaizmustól s a többi „izmusok”-tól,
amikor ezeket a művészi eszközökkel laboráló „filozó-
fiai meggondolásokat” a halálra érett, hitét vesztett kor
önmaga igazolására hozza létre? Nyilvánvaló, hogy ta-
gadni és nagyszerűt alkotni egyszerre képtelenség!
A művészetnek mindenkor az élet, a világ megszépí-
tésébe vetett hit az alapja, s e nélkül nincs létjogosult-
sága. Hit nélkül a művészet paradoxon.
Korunk művészete elvesztette lábai alól a talajt. A vi-
lágot tagadva képtelen a világot újjá alakítani, meg-
szépíteni és megjobbítani. Elfordult a naturától és
így nem rendelkezik azokkal a tényezőkkel, melyek
általánosan és szuggesztíve új elrendezést hozhat-
nának létre. Az ember belső világa, a magasabb lét-
formák nem érvényesülnek. Hol, merre az út,
a kibontakozás lehetősége, mik lennének az embe-
riség követendő, új ideáljai? Csönd. A művészet nagy
általánosságban nem ad feleletet. Mindezt előrebo-
csátva, annál örvendetesebb látni, hogy itt-ott, legújab-
ban és éppen a világ legborzalmasabban tönkre

szaggatott részein sokat ígérő kezdeményezések csírái
bújnak napvilágra. A háború s a forradalom zülléséből
nőtt ifjú művészek szemében mintha derengene már
az új világ világossága. Mintha hallanánk a szebb kor
hangjait. Az ifjú művészgeneráció csodálattal és hittel
áll a világ nagyszerű pompája előtt, hisz a jobb jövő-
ben és új emberideált építve, mint valami új, modern
Anteusz, a természetből, a múlt nagy művészi értéke-
iből meríti a jövendőt alakító, szépítő erőket. A formák
„lelketlen” uralma megdől, hitetlenül áll velük szemben
az, akit a világokat, embert jobbító és szépítő hit, belső
szükségszerűség ösztökél.
Az új művészeti kibontakozás jeleit mutatja a Kaszi-
nóban megnyílt kiállítás. Fuchs Hajnalka tájképei,
portréi, csendéletei és dekoratív munkái szép ígére-
tek, nagyszerű kezdetek, melyek frissen, nőies finom-
sággal hűen tükröztetik alkotójuk harmonikus belső
világát. Munkái jórészt még a natura jegyében szü-
lettek. Palettája kivált a szürke, a finomabb keverésű
színekben gazdag. Tehetsége a dekoratív munkában
bontakozik elő legtisztábban és ebben az irányban
sejtjük művészetének további útjait. A nyár siratása
című dekoratív rajzával erős komponáló képességről
tesz tanúbizonyságot. A sok szép kép közül kiemel-
jük a Csendet, a Vidám temetőt és a Hétfőt.
A másik kiállító művész, Holló Kornél szobrokkal és
képekkel szerepel. Szobrai még budapesti rendezés-
ben is feltűnést keltenének. Teljesen ura a formának.
Azt hiszem, ez a legjobb, amit egy szobrászról mond-
hatunk. A háromszögbe komponált Tékozló fiú erő-
teljesen juttatja kifejezésre a művész szándékait.
Munkáiban nagy súlyt fektet a zárt, sziluettes kompozí-
cióra (Bőség c. szobra) s az élet feltétlen hangsúlyozá-
sára, amire jó példák a Szent Péter s a Salome. Csodáljuk
a Nárcisz lendülő ívét. Képei közül kivált a Szüret után
címűre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, mely szép szí-
neivel a kiállítás egyik legsikerültebb munkája.

(Esztergom, 1923. december 8.)

B. K.

KÉP-  ÉS  SZOBORK IÁ L L Í TÁS  A KASZ INÓBAN

A Z  „ E S Z T E R G O M ”  T Á R C Á J A
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Örömmel közöljük a következő értesülésünket:
Fuchs Hajnalka a  képzőművészeti főiskola
negyed éves tanárnőjelöltje, a Balassa Bálint Tár-
saság tagja, aki múlt nyáron a helybeli belvárosi
plébánia-templom Mária kápolnájának ornamen-
tális dekoratív díszítéseit tervezte és festette, a Mű-
csarnok jelenlegi kiállításán az ott kiállított
selyembatik, bútortervek és más magyaros jellegű

tervezéseivel lord Rothermere iparművészeti nagy
díját nyerte. A Mária kápolna falfreskójának alko-
tóját, nemessányi Kontuly Béla festőművészt
pedig ugyanennek a freskónak Szűz Mária eljegy-
zését ábrázoló kartonjáért a Benczúr Társaság
első díjjal tüntette ki.

(Esztergom, 1928. május 27.)

K I TÜNTETETT  MŰVÉSZEK

Fuchs Hajnalka: Szentháromság (Csorna) 
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A festészet a dolgok természetes rendje szerint
a naturalista és impresszionista felfogásból áttért
a stilizáló művészetre és így természetszerűleg le-
kívánkozik a vászonról és keresi a falat. Mert a falon
az építészeti adottság és a freskó szűkkörű techni-
kája nyilvánvalóan igazolják a stilizálást.
A falfestés legősibb helyén, a templomban, a kö-
zönség sem veszi a freskó kötött beszédét egzo-
tikumnak, mert nemcsak kíváncsisággal, hanem
a szívével is feléje fordul.
A természetutánzó művészetek uralkodása idején
számba vehetőleg kevés falfestmény készült, mert
a fal síkja a naturalista térhatások érvényesítésére
alkalmas nem volt. A XIX. század művészeti ered-
ményei bár hatalmas lépésekkel vitték előbbre
a piktúrát, kétséget kizárólag nem kedveztek a mu-
rális művészetnek; itt az alkotási lehetőség kifeje-
zetten a stilizálás szükségességén dől el.
Ezzel a felfogással tisztában lévén, lépünk be
a belvárosi plébánia-templom bejárata két oldalán
fekvő kápolnákba és szemléljük meg azok új mű-
vészi díszítéseit.
A Mária-kápolnát uralja Nemessányi Kontuly Béla:
Mária eljegyzését ábrázoló nagy freskója. A sík
falra alkalmazott és a síkfestés minden technikai
tudásával készült hatalmas freskó, bár a szemlélő
szempontjából nagyobb eltávolodási lehetőséget
kívánna, pompásan érezteti szőnyegszerű hatását.
A körbe fogott komponálás kellemesen hangsú-
lyozza a főalak érvényesülését. A kép a hozzá-
hangolt környezetben a ritmushoz kötött, határok
közé zárt, lágyan zengő strófa érzését kelti. Szer-
zője tisztában van azzal, hogy a falra a kötött be-
szédű freskó stílusa, a stilizáló festészet való.
E kápolna ornamentális kiképzése Fuchs Haj-

nalka mesteri elgondolását dicséri. Akantuszokból
szövevényesen kombinált kupolája lágy színhar-
móniában simul a félgömbre. Szerencsés meg-
oldásnak bizonyult az építészeti részek bíbor
sávval való kiemelése.
A gyóntató-kápolna homlok és oldalfalán alkalma-
zott Bűnbánó Magdolna és Krisztus meggyógyítja
az inaszakadtat c. freskók Jánosa Lajos – a Tékozló
fiú megtérését ábrázoló plafonfreskó pedig Szabó
István festő műve.
Jánosa képeiben erős drámai hatás érvényesül
és a komponálás sikerét bizonyítja, hogy a képek
valamennyi szereplője ráirányítja figyelmét a fő-
alakra. Képalkotása még a naturalizmus ízét viseli,
térhatásokat ad, bár nagy igyekezetet és sok pik-
tortudást tár fel.
Szabó plafon-freskója a gondos forma, tanulmá-
nyokba elmélyedő lelkiismeretes festő műve. Opá-
losan vibráló színekben tartott képe részleteiben
nagy értékeket képvisel; gondos munkája a közel-
ből való szemlélésnél is érvényesülne, azonban az
egységbe olvasztó képmegkomponálásra keve-
sebb gondot fordított, bár alakjainak egy síkban
való elhelyezésével kitűnően felfogta és érezteti
a murális művészet lényegét.
E kápolna ornamentális dekoráló része Libor Jolán
és Brieger Klára munkája, kik nagy igyekezettel ipar-
kodtak a templom általános építészeti stílusához
alkalmazkodni: munkájukon pontosan nyomon kö-
vethető a két temperamentum megnyilatkozása,
úgy, hogy az általános kép, a monumentális pikto-
rát is ideszámítva, külön-külön a jól kezdett művész-
elindulások biztató ígéretét adja.

(Esztergom, 1927. október 9.)

Einczinger Ferenc

Ú J  F ESTMÉNYEK  A BELVÁROS I  T EMPLOMBAN


