
MŰVÉSZET
HINCZ GYULA festő-
és grafikusművész
1904-ben Budapesten született. A
Képzőművészeti Főiskolát Rudnay
Gyula és Vaszary János tanítványa-
ként 1929-ben végzi. Franciaország-
ban, Olaszországban, Németország-
ban, Vietnamban járt tanulmány-
úton. A két világháború között az
UME (Üj Művészek Egyesülete) és a
KUT (Képzőművészek Űj Társulata)
tagja volt. Gyűjteményes kiállítása
volt 1928-ban Berlinben, 1929-, 1934-
ben a Tamás Galériában, 1938-ban
az Ernst Múzeumban, 1964-ben a
Dürer Teremben, 1968-ban a Petőfi
Irodalmi Múzeumban és Párizsban.
1971-ben a Budapesti Történeti Mú-
zeumban. Kamaratárlata volt 1969-
ben Hajdúszoboszlón, 1974-ben Deb-
recenben, 1975-ben Érden, 1976-ban
Csongrádon, a Csontváry Teremben
és a Nemzeti Galériában. Kiállított
több kelet- és nyugateurópai ország-
ban, az 1960-as és az 1970-es Velen-
cei Biennálékon. 1946-tól az Ipar-
művészeti, 1949—1964-ig a Képzőmű-
vészeti Főiskola tanára, 1958—1964-ig
az Iparművészeti Főiskola igazgatója.
1952—57-ben Munkácsy-díjat, 1958-

ban Kossuth-díjat kapott. 1964-ben
Érdemes Művész, 1968-ban Kiváló
Művész címmel tüntették ki. A Mis-
kolci Grafikai Biennálén 1961-ben
nagydíjat kapott munkáiért.

HINCZ GYULA művészetéről

Rajzírása: gondolkodás. Nemcsak
futkároz a vonal, hanem eszméltet és
gyönyörködtet egyben, — telített
szépséggel és igazsággal. Számára az
egész látóhatár, a teljes horizont az
emberiség—haza szellemi országa.

A humánum polgára, szolidáris min-
den fájdalommal, keserűséggel, tör-
ténjen az erőszak Afrikában, Chilé-
ben, Vietnamban. Művei az egész
Glóbust bejárják, minden emberre
vonatkoznak. Ügy magyar, hogy em-
ber.
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Szimultanizmusa eszmei értelem-
ben szintén nem áll meg az állam-
határnál, minden emberi problémára
választ keres, minden gondra megol-
dást sürget és madarakkal, színes
gépekkel, hevülő piros, zöld, kék,
sárga, fehér futamokkal hirdeti a
béke honosságát minden égtájon.
Művészetének térhódítása ezt az of-
fenzívát sürgeti, hiszen a Béke az
Alkotás, az Ember teremtő korszaka:
a jövő. Művei azért lendülnek, hogy
ez a jövő végleges és közeli jelen
legyen, lehessen.

Formarendje is szimultán. Minden
régi és új festőtechnológiát ismer és
alkalmaz, teljes regiszteren játszik,
hogy a képi gondolat minél változa-
tosabban születhessen meg. Ezzel a
birtokolt teljes apparátussal ural
minden festői, szobrászi, grafikai
műfajt. Ismertek gobleinjei, kerá-
miái, mozaikjai, nagyméretű üveg-
ablakai, építészeti tervei. Ez ritka
jelenség, valóban csak Picasso alko-
tott ennyi közegben. Picasso és
Hincz.

Lenyűgöaő egyidejűsége. Egyszerre
lép ezer hídra, ahogy a fantáziája és
lelkiismerete óhajtja, sürgeti. A kép-
zelet azonnal abba az irányba gyor-
sul, amit a lelkület felfedezett, —
neuralgikus részeket, hogy együtt-
érezzen, új vizuális földrészt, hogy
felfedezze. Bármily ellentmondásos-
nak hangzik, mégis igaz, — amikor
egyszerűsíti a rajzi képletet, akkor
bonyolítja, hogy az eszme minden
síkját megragadhassa. Ebben nincse-
nek nehézségei. A lélek és a szellem
érzékelő radarja magabiztosan irá-
nyítja, s virtuóz technikai felkészült-
sége a gondolkodás minden impera-
tívusát végleges képpé hangszereli,
mely nem más, mint az új gondolat,
új eszme, új kincs festői, szobrászi
teste, — formává hűlt izzó gondolat.
Egyidejűsége horizontális a térben,
minden világtájat pásztáz; de függő-

leges az idősíkot tekintve: a barlang-
rajzoktól a kubizmusig, futurizmusig,
Tatinig mindent számbavesz. Nem
ismétel, nem folytat: teremt. Hincz
Gyula művészete egyszemélyes vi-
lágnyelv, — szinkronban van a föld-
részekkel és a jövővel, nincsenek hi-
ányai, csak teljessége és megoldásai.
Türelmetlen önmagával szemben, lo-
jális az ember árnyalataival, napra-
kész a képzőművészet új térhódítá-
sával, s azonnal birtokba veszi a kö-
zös kincset új alkotásaihoz. Hincz
egyidejűsége polifon jellegű, ellen-
pontozott. Különleges és egyedi egy-
ben az, hogy lényegében már 1929-
ben felveti azon képi ideákat, melyet
az európai szürrealizmus és konst-
ruktivizmus napjainkban old meg.
Hincz képi anyanyelve a kezdettől
máig alig változott a maga állandó
változásában. Voltak gátjai, amit a
római iskola és később az 50-es évek
művészetpolitikája igényelt. Mindez
módosított pályáján, lassította fejlő-
dését. Mivel a formát tekintve több
„hangszeren játszik", remek realista
műveket is alkotott meggyőződéssel
a közmegegyezéses jelek rendszeré-
vel. Azonban az egyszemélyes hinczi-
világnyelvről nem feledkezett meg.
ha el is napolta évekig. Nem ismét-
lődött meg vele Uitz Béla drámája,
aki remek nyitány után más útra
tért. Hincz Gyula mindig visszatalált
önmagához. Azért is, mert kezdettő]
mindmáig lépést tart a nagyvilág
festői, filozófiai, természettudományi
eredményeivel, formanyelvét a meg-
újult értékekhez igazítja. Ellenponto-
zott is az ö egyidejűsége. Hiszen a
történelem heroizmusa takarhat
egyéni gyászt is, ezért e kettős egy-
séggel idézi 1945-öt, a holnap remé-
nyét hordozó „Virágáruslány"-nyal
és a gyászba öltözött Ancikával, aki
szüleit siratta, s aki Hincz Gyula fe-
lesége volt. Amikor eltávozott az
életből, műtermének központja a
halált követő napokban komponált
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„Ancika-oltár", ahol a megüvegese-
dett szemek már az életláng kialvá-
sát, a közeledő elmúlás metamorfó-
zisát tükrözik. Élet és halál egysége
valósul meg a szoborportréban és a
köré gyülekeztetett friss virágokban.

Képzőművészetünk két pillére Bar-
csay és Hincz. Barcsay Jenő alapozó
Mester, ö a mű kiindulópontját sta-
bilizálja integrált alakzataival. Hincz
Gyula felszabadítja a képzeletet szel-
lemi bőségével, irányokat mutat, ös-
vényeket tör. indító Mester, diffe-
renciálja a lehetőségeket, új árnyala-
tokra buzdít. Ami a festészetben
Hincz Gyula, az a szobrászatban Vilt
Tibor, ők ketten a nagy kezdemé-
nyezők. Az irodalmi alkotásokho2
készült kisérő rajzaiban semmi il-
lusztratív jelleg; társalog Vörösmar-
tyval, Shakespeare-al, Anatole
France-al, és rajzaival továbbteremti,
megvilágítja gondolataikat. Hincz
képzelete érzékeny szeizmográf, min-
dent gyűjt, ami a világban történik,
és rendszerbe foglaltan sugározza azt
Valóban egyedülálló bőséggel, hiszen
ő minden percben kész az új műre.
s fantasztikus irammal rendre meg
is valósítja azokat. Minden lényeges
mozzanatot tolmácsol ami a világban
és a csillagközi térben történik. Lá-
tomásai mikroszkopikus és kozmikus
látószögűek. Törvényeket tár fel a
makrokozmozból és az anyag rejtett
leikéből, melyet Ő Babits Mihállyal
ellentétben nem feketének, hanem
sziporkázóan színesnek fedez fel.

Hincz Gyula önmagának és utódai-
nak győztes felderítéseket végez ké-
pi fantáziájának sistergő robbanásai-
val. Gejzírszerű lobogás népesíti be
felületeit, mely nemcsak színes emó-
ció, hanem értelem, képbe költö-

zött intellektus, a világ összegyenle-
gének sugárzását idézi olyan szenve-
déllyel, mely maga a mérték. Fürké-
sző elmével vizsgálja szüntelen a
nagyvilág szellemi közállapotát, s
mindent megragad lehetőségeiből
mely az ő törvénye.

Hincz Gyula Prometheusz-alkat.
Csakhogy nem a tűrő tűz hívője, ha-
nem a teremtő lángé, az gyullad ben-
ne szüntelen. Átalakítja önmagában
a prometheuszi tettet, szellemi ma-
gatartása nem a mártíromságra össz-
pontosul, hanem egy küzdelmes pró-
fétálásra, melyet ő színek, formák
nyüzsgő offenzívajával végez. Szilaj
tűz tombol színfelületein, mint egy
megrázott varazskaleádoszkóp, csak
ez a színbazár gondolat és gondol-
kodás, szenvedély és áhítat. Mélysé-
ge van, nemcsak szivárványíve. A
Mahabharataban is rohantak a tűz-
től, ha Agni, a láng istene végigper-
zselte a tájat. Futottak. Prométheusz
megáll, fogadta a tüzet, feláldozta
magát az emberiségért, ezt ünnepel-
te benne Goethe, Beethoven, Ady.
Hincz nem az önemésztő tűz aposto-
la, hanem a diadalmas tűzé. Ahogy
Sztravinszkij suttogja—harsogja a
„Tűzmadár"-ban és Petőfi Sándor,
aki lángoszlopoknak nevezte a költő-
ket. Ilyen tűznyitó egyetemes kép-
költő Hincz Gyula, szikragyújtó em-
ber, szikralobbantó géniusz, aki a tű-
rő prometheuszi tüzet átalakítja te-
remtő tűzze. Nemcsak tűzfogadó,
tűzviselő, tűztűrő, hanem tűzsugárzó
tűzteremtő művész, — új Promé-
theusz, — aki nem szenvedésre, ha-
nem teremtésre hívja nagy vendég-
ségbe az egész világot.

LOSONCZI MIKLÓS
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