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Hincz Gyu la művé -
sze te, bár mi lyen

meg lepő, is mert sé ge el -
len ére nincs meg fe le lő -
en el he lyez ve a hu sza -
dik szá za di mo dern mű-
vé szet tör té net ben.1 Mo-
nog rá fu sai nem pró  bál -
ták kon tex tus ban vizs -
gál ni élet mű vét, a kül -
föl di ana ló gi ák és ha tá -
sok em lí té se mel lett ter-
mé szet sze rű leg művé -
sze té nek egye  di sé gét
igye kez tek hang sú lyoz -
ni, pe dig kü lön böző al -
ko tói pe ri ó du sai ban szü-

le tett művei szá mos ro kon sá got mu tat nak kor tár sai
mun ká i val. Fest mé nye i vel szer ve sen kap cso ló dott a két
há bo rú kö zöt ti, il let ve a for du lat évé ig tar tó időszak
mo dern művé szeti kö ze gé be. Kér dés, hogy ne ve mi ért
ma rad ki rend sze re sen a hu sza dik szá zad prog resszív
művé sze i nek fel so ro lá sá ból (pl. Be ne Gé za, Bar csay
Jenő, az „eu ró pai is ko lá sok”), no ha az em lí tett művé -
szek kel egy időben, hoz zá juk kap cso lód va al kot ta
műve it. 

Prob lé mát je lent het a töb bi ek egyér telműbb művé szi
és em be ri ál lás fog la lá sá val szem ben, hogy pá lyá ja nem
csak egy csa pá son ha ladt. Em lít het ném pél dá ul, hogy
az Éco le de Pa ris irány za ta i ra fi gyelő, a hi va ta los ró mai
is ko lá val alap vetően szem be nál ló KUT vá laszt má nyi
tag ja ként Hincz részt vevője volt a negy ve nes évek ben a
8 festő 8 szob rász című Nem ze ti Sza lon ban ren de zett tár -
lat nak, ahol a ró mai is ko lás művé szek egy cso port ja
együtt ál lí tott ki. Egy ko ri ösz tön dí jas ként azon ban so ha
nem fes tett az eta lon ként fel ál lí tott stí lus, az olasz ne ok -
lasszi ciz mus re cept je alap ján, így nem is lett belőle min -
ta szerű ró mai is ko lás.

A hú szas évek vé gétől a Kas sák La jos kö ré hez kö zel -
ál ló művészt 1945 után köz vet le nül Kas sák mel lett ta lál -
juk egé szen 1948-ig, a for du lat évé ig, ahol út ja ik jó időre
szét vál tak. Míg a Bé kás me gye ren élő művé szek több sé -
gé nek (Ga dá nyi, Kas sák) a belső emig rá ció ju tott osz -
tály ré szül, ad dig Hincz be állt a sor ba, és az 1950–60-as

évek el is mert művé sze vált belőle. Töb bek kö zött a Ve -
len cei Bi en ná lék ki emelt és hi va ta los művé sze volt,
több szö rös Kos suth-dí jas, ki vá ló művész. Ez a vá lasz tás
rész ben el tá vo lo dást ho zott azok tól a művész tár sa i tól,
akik kel a két há bo rú kö zött még szo ros kap cso lat ban
volt. A kép azon ban nem ilyen egyér telmű. A hat va nas
évek ben nem csak műve i ben, de sze mé lyi kap cso ló dá -
sa i ban is vissza tért az avant gárd gyö ke rek hez. A ta nít -
vány, Fa jó Já nos há lá val em lé ke zett meg ró la, mi vel
Hincz köz ve tí té sé vel ju tott el mes te ré hez és pél da ké pé -
hez, Kas sák La jos hoz, a hat va nas évek ben. Hincz el -
lent mon dá sos sze mé lyi ség volt, egy el lent mon dá sok -
kal te li kor szak ban. Művei most már pőrén áll nak az
utó kor ítél kező te kin te te előtt.

Ahogy élet raj za sok fe lé ág azik el, úgy művé sze te is
változatos, szá mos stí lus ban fes tett, ké pei egyút tal a
kor szak kur rens művé szi áram la ta i nak vissza tük -
röződé sei. Ha azok ra a kér dé sek re ke res sük a vá laszt,
hogy va jon me lyik az iga zi Hincz, vagy ép pen mi lyen
kor sza ka rep re zen tál ja leg in kább művé sze tét, vagy,
hogy hol van az életmű csú csa, ne he zen tud nánk vá la -
szol ni.2 Utó la go san vissza néz ve szin te min den kor sza -
ká ban ma gas szín vo na lú, in ven ci ó zus műve ket al ko tott,
fest mé nye i nek nagy több sé ge ma is meg áll ja a he lyét.

Életművé nek ta lán leg feltűnőbb kar ak te re az időbe li
be á gya zott ság, a kor szak prog resszív je len sé ge i hez va ló
kötődés, az azok kal va ló vál to zás. En nek lo gi kus kö vet -
kez mé nye volt, hogy a ki hí vá sok ra gyak ran a kor tár sa i nál
ha ma rabb és me ré szeb ben re a gált. A hú szas évek vé gén
ké szült mun ká in szinte az összes iz mus ta nul sá ga fel fe -
dez hető. A szür re a lis ták, a konst ruk ti vis ták, az ab szt  rak -
tok, a pu ris ták ha  tá sai hol szin té zis ben, hol egy-egy irány -
zat rep re zen ta tív ké -
pi meg  ol dá sa i ban
nyi lat koz nak meg. 

A kor tár sa i tól el -
térően azon ban nem
a szo ká sos re cept
alap ján dol go zott.
Nem egy ne ki tetsző
kül föl di irány za tot
vá lasz tott, amely be
meg pró bál ta sa ját
művé sze tét in teg rál -
ni, előbb-utóbb rá ta -
lál va sa já tos ki fe je -
zé si nyel vé re. Hincz
sok fé le ru hát hú zott
fel, de az min dig jól

Időszerű-e a korszerű?

Sugár Kata fotója 1930 körül

Gyár – 1928
tus, pap ír – 98x73 cm

1 A ta nul mány meg írá sá hoz alap vető for rá sul szol gált Hincz Gyu la ké zi rat ban
meg ma radt ön val lo má sa és Ge re vich Éva, Baj kay Éva a művésszel ké szí tett
in ter júi. Pon tos ada ta i kat lásd a me ga dott bib li og rá fi á ban.

2 A mo nog ra fi kus fel dol go zá sok ban a hat va nas évek abszt rakt ké pe it tart ják a
le gé ret tebb mun kák nak. Je len ta nul mány szerzője ez zel az ál lás pont tal nem
ért egyet.
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állt ne ki. Eb ben igen ha -
son lít egy ko ri mes te ré re,
Va szary Já nos ra. Va szary
művé sze té nek be fo ga dá -
sát éppen sok fé le sé ge,
min dig ak tu á lis stí lus vál -
tá sai ne he zí tik meg. Mű -
vé sz  e gyé  ni sé gük ben kö -
zös, hogy ugyan nem vol -
tak újí tók, de az ép pen ak -
tuá lis stí lus irány za to kat
olyan magas szín vo na lon
hoz ták te het sé gük nek kö -
szön he tően, hogy né ha in -
ven ci ó zu sabb művek ke -
rül tek ki az ecset jük alól,
mint a for rá sul szol gá ló

„ere de ti” mes te rektől. Ezál tal megnőtt köz ve títő sze re -
pük je lentősé ge, amely mind kettőjük ese té ben ki emel -
kedő je lentőség gel bírt, lé vén ta ná rem be rek is vol tak.

„Va kí tó te het ség”3

Fóthy Já nos jel le mez te a 25 éves Hincz Gyu lát ezek kel a
sza vak kal, 1929-ben, a Ta más Ga lé ri á ban ren de zett ki ál -
lí tá sa kap csán, ahol elsősor ban Ma le vics ál tal ins pi rált
abszt rakt műve it ál lí tot ta ki. Még a kon zer va tív szem lé -
letű kri ti ku sok is el is mer ték te het sé gét és bíz tak ab ban,
hogy a jövőben ki fog ja bon ta koz tat ni erős ta len tu mát.
Ép pígy hitt ben ne Kas sák La jos, aki Hinc zet 1928-ban a
jövő re mény sé gé nek lát ta. Vég re meg szü le tett az új üs -
tö kös, az új nem ze dék ki vá ló te het sé ge, a vár va várt új
művé szet ki ala kí tó ja és kép vi selője, aki be min den ki be -
le vet he ti bi zal mát, mely a har min cas évektől kezd ve
kü lön böző dí jak ban, ösz tön dí jak ban ki fe je zés re is ju tott.
Úgy tűnt, lé te zik egy olyan művé sze gyé ni ség, aki te het -
sé ge ré vén min den irány ból el fo gad ha tó volt. Hincz pél -
dá ul na gyon jó kap cso lat ban állt Dé si-Hu ber Ist ván nal
és a Szo ci a lis ta Képzőművé szek Cso port já ból szá mos
művésszel, részt vett a Ma dzsar Jó zsef ál tal tar tott sze -
mi ná ri u mo kon. Ugyan ak kor min den művé sze ti konf -
lik tu suk el len ére pre fe rál ta művé sze tét Ge re vich Ti bor,
aki a há bo rú alatt ren de zett utol só Bi en ná lén, me lyen a
szövetségesek már nem vet tek részt, a ró mai is ko lá sok
mel lett meg hív ta Hinc zet is ki ál lí ta ni. A többé ke vés bé
azonos szemléletet képviselő iskolákra, csoportokra
osztott hu sza dik szá za di művé szet tör té net ben te hát na -
gyon nehéz meg ha tá roz ni Hincz Gyu la pon tos he lyét.

Rud nay tól Va szar yig

Bar csay Jenő át kér te ma gát Va szary tól Rud nay Gyu la
osz tá lyá ba, mert úgy érez te, nem kap ja meg tőle azt az

ala pot, ami vel később biz tos kéz zel ka lan doz hat a
művé szet vi lá gá ban. Hincz Gyu lát vi szont Rud nay tet -
te ki fel há bo ro dot tan nö ven dé kei kö zül, mi vel me ré -
szen pá ri zsi ké ket hasz nált a 19. szá za di na tu ra liz mus
szín vi lá ga he lyett - út ja ez után lo gi ku san ve ze tett a Va -
szary-osz tály hoz. Ez zel egy időben a Gra fi kai Tan szék
ve zetője, Ol gyai Vik tor kö ré cso por to su ló Szőnyi-kör fi -
a tal jai mel lett, te ma ti ká ban rész ben hoz zá juk kap cso -
lód va, 1924-től al kot ta lap ja it, me lyek exp resszi vi tá suk -
ban, di na miz mu suk ban kitűntek a tár sa ik kö zül. A hú -
szas évei ele jén já ró, a ge ne rá ci ó já ban (1900 kö rül szü le -
tet tek) a leg fi a ta lab bak kö zé tar to zó Hincz Gyu la olyan
szak mai tö ké le tes ség gel és len dü let tel ké szí tet te el eze -
ket a kar co kat, hogy a mai na pig mél tán tart hat juk őket
a réz kar co ló nem ze dék mun kái kö zött az egyik leg mar -
kán sab bak nak. Me cé ná sa, Ra dos Jenő gyűjtő-műke res -
kedő ál tal Bécsből ho zott Uitz Bé la Lud di ták című réz -
kar cso ro za ta meg ha tá ro zó be fo lyás sal volt a pá lya -
kezdő fi a ta lem ber re, aki ku bisz ti kus-exp ressz ív lap ja i -
nál egyér telműen az ak ti vis ták művé sze ti ha gyo má nya -
i ból in dult ki. Későexp resszi o niz mu sá nak kö szön -
hetően ju tot tak el művei Sche i ber Hu gó köz ve tí té sé vel
Her warth Wal den ber li ni ga lé ri á já ba a hú szas évek vé -
gén. A jól csengő élet raj zi adat mö gött hú zó dó va ló ság
azon ban az volt, hogy a Der Sturm ek kor ra már el ve szí -
tet te ré gi fé nyét, Hincz szá má ra a ki ál lí tás anya gi rá fi ze -
tés sel, ki ál lí tott mun kái nagy ré szé nek el kal ló dá sá val
végződött.

A KUT fi a tal ja i nak a ki ál lí tá sa a Nem ze ti Sza lon ban
(1934)

A be ér ke zett Va szary-ta nít vá nyok se reg szem lé jét je len -
tet te ez a ki ál lí tás, mellyel az UME (Új Művé szek Egye -
sü le te) lé nye gé ben el vesz tet te ko ráb bi művé szi sú lyát a
mo dern művé sze ti élet pa let tá ján. Az egy kor mes ter sé -
ge sen szét sza kí tott KUT új ból egye sült, Hincz Gyu la ré -
gi vá gya tel je sül he tett.4 Már ko ráb ban, 1932-ben sor ke -
rült egy kö zös szem lé re, de an nak le hetősé gét, hogy
szá mos művel, ön ál ló an a főhe lyen je lent kez ze nek az
egy ko ri „sza kad árok”, az 1934-es tár lat hoz ta meg. A
Nem ze ti Sza lon be ve zető ter mé ben Hincz hat képből
ál ló csend élet so ro za ta volt lát ha tó, mel let te és a főte -
rem ben Dé si-Hu ber, Ga dá nyi, Med veczky, Bar csay
művei lóg tak Vilt Ti bor szob ra i val. „Ők öten ad ják meg
az egész ki ál lí tás ve zér szó la mát a nagy szerű Vilt Ti bor -
ral együtt” – ír ta a Pes ti Nap ló kri ti ku sa.5 (Eh hez utó lag
hoz zá te het jük, hogy Be ne Gé za vagy Frey tag Zol tán
művei a to váb bi ter mek ben szin tén en nek az új ge ne rá -
ci ó nak a hang ja it erősí tet ték.) Hincz művé sze tét Ga dá -
nyi é val ro ko ní tot ták a kri ti ku sok, elsősor ban az Éco le
de Pa ris ha tá sát emel ték ki műve ik nél. Művé sze tü ket
gyak ran túl spe ku la tív nak, a ter mé szettől el for du ló nak
te kin tet ték.

A csend élet a leg meg fe lelőbb szü zsé nek bi zo nyult
ah hoz a „la bo ra tó ri u mi mun ká hoz”, mely a fes té szet

Kiállítási plakát – 1929

3 f.j.: Pes ti Hír lap, 1929. má jus 17.
4 El be szé lé se sze rint Va szary Já nos ki vá lá sát a KUT-ból si ker te le nül igye ke zett

meg aka dá lyoz nia 1927-ben. Ge re vich Éva in ter jú ja Hincz Gyulával
5 N.N.: Nem ze ti Sza lon. Pes ti Nap ló, 1934. áp ri lis 15.
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alap vető kér dé se i re ke res te a vá laszt, és a ku bis ták kí -
sér le te i ben je lent ke zett először. A hú szas évek vé gén,
1930 kö rül a ma gyar művé szet ben új ra vi rág zott a
műfaj, így a KUT ki ál lí tá sa in sze replő Mun ka-kör fi a -
tal jai mel lett Hincz nél is meg ha tá ro zó vá vált. Jó ba rát -
ja, Dé si-Hu ber Ist ván a ku biz mus szer kesztő gya kor la -
tá ból ki in dul va al kot ta meg kis sé di dak ti kus ízű so ro -
za tát a Lá tás is ko lá ja című, a csend éle tet ana li zá ló so ro -
za tá ban. Majd az 1933-ban meg je lenő A ma gyar kép ző -
mű vé szet új sza ka sza című ta nul má nyá ban ép pen a
csend  élet je lentősé géről va ló ér te ke zé sé ben a ba rát,
későbbi műte rem szom széd Hincz Gyu la gon do la ta it
vet te se gít sé gül.6 A har min cas évek első éve i ben egy faj -
ta bi zony ta lan ság je lent ke zett az imént em lí tett festők
kö zött, az el kép zel hető foly ta tást il letően. Ek kor Hincz
is úgy gon dol ta már, hogy a csend élet, il let ve a „csend -
éle ti ség” a mo dern művé szet to váb bi fejlődé sé ben el -
vesz tet te sze re pét, más hon nan, az in di vi du a liz mus sal
szem be nál ló alap ról kell az új művé sze tet in dí ta ni.
Hincz ek ko ri ban va ló ban el bi zony ta la no dott a művé -
szet fel ada tát, mi ben lé tét il letően. Ma ga mond ta, hogy
eb ben az időszak ban ke ve set fes tett, in kább a Ja pán ká -
vé ház ba járt, „te o re ti kus haj lan dó sá gú, töp rengő fi lo zo -
fi kus ter mé szetű”7 lé vén, művé sze tel mé le ti kér dé sek -
kel fog lal ko zott, gyak ran ve tet te pap ír ra gon do la ta it,
me lyet Dé si-Hu ber rel kö zö sen meg is be szél tek. Te hát a
ki ál lí tá son be mu ta tott csend élet so ro za ta, mely fel te -
hetően 1933-ból szár ma zik, rész ben az előző kor szak le -
zá rá sá nak is te kint hető.

„Sze rel mes let tem a ter mé szet be”(Hincz)

Kál lai Ernő elősza vá val je lent meg a Mai fi a ta lok című
tár lat ka ta ló gu sa 1938-ban, a Ta más Ga lé ria 100. ju bi lá -
ris ki ál lí tá sa al kal má ból. A ki ál lí tá son Hincz Gyu la is
részt vett két al ko tá sá val. Az 1934-es KUT tár la tán sze -
replő fi a ta lok mel lett Ilos vai Var ga Ist ván, Ke le men
Emil, Pa izs Go e bel Jenő is ki ál lí tott. A ka ta ló gus elősza -
vá ban Kál lai azt a ro man ti kus he vü letű új ge ne rá ci ót

kö szön töt te, mely nek művé sze ti előzmé nyei Bo ha csek
Ede, Ne mes Lam pérth Jó zsef, Gu lácsy La jos és Der ko -
vits Gyu la művé szi szem lé le té ben lel hetők fel. „Va la -
mennyiőjük re jel lemző az a ter mé szet hez va ló ra gasz -
ko dás és em be ri köz vet len ség, amely a ma gyar művé -
szet nek im már száz esz tendő óta nem ze ti ha gyo má -
nya.” Egy faj ta új exp resszi vi tás kép vi selőit lát ta ben -
nük. Az el mé le ti út vesztőkből ki ke rült Hincz szá má ra
is meg ol dást ho zott a ter mé szet ben va ló új bó li me rít ke -
zés le hetősé ge.

Hincz Gyu la a ve le foly ta tott be szél ge tés so rán a
nyolc va nas évek ben már nem em lé ke zett er re a ki ál lí -
tás ra. No ha na gyon je lentős volt ab ból a szem pont ból,
hogy egy kö zös művé szi gon do lat ma ni fesz tá lód ha tott
ben ne, mely im már nem az iz mu sok ta la ján, ha nem a
ter mé szet hez kö ze lít ve ta lál ta meg a ma ga meg fe lelő
ki fe je zé si for má ját. Egy faj ta eg zisz ten ci a lis ta és esszen -
ci a lis ta fes té szet ala kult ki, mely pár hu zam ban ál lít ha tó
Kál lai Ernő bi o ro man ti ka el mé le té vel, me lyet ki-ki a
ma ga tem pe ra men tu ma sze rint ala kí tott. Hincz eb ben a
mezőnyben „va ló szerűtlen” szín har mó ni á i val tűnt ki.
A ve ge tá ció fes té sé nek a leg meg fe lelőbb műfa ja a táj -
kép lett, mely a kö zelgő vi lá gé gés ha tá sá ra egy re in -
kább al kal masá vált az em be ri fé lel mek és szo ron gá sok
ki fe je zé sé re. Ezek a művek mo der ni tá suk el len ére a
leg messzebb re vit ték festőin ket a stí lu sok vi lá gá tól.
Hincz Gyu la Szen tend rén, majd a Ba la ton nál, vé gül Er -
dély ben fes tet te lenyűgözően szép táj ké pe it, me lyek kel
ki ér de mel te a művé sze té re al kal ma zott „érett” jelzőt.

Ter mé sze te sen nem mél tá nyos csak a táj kép ki zá ró la -
gos sá gát hang sú lyoz ni ebből az időszak ból. „A har mó -
nia és a szép ség meg fes té sé nek művé szi gon do la tá nál
min dig vissza nyú lok a ter mé szet hez.” – nyi lat koz ta a
mes ter egy ve le ké szült in ter jú ban (Ge re vich Éva). An -
ci ról, a fel esé géről ké szült sze re tet tel jes port rék, a pá ri -
zsi is ko la könnyed sé gét su gár zó de ko ra tív vi rág csend -
éle tei tar toz nak a pol gá ri ott hon azon ké pei kö zé, me -
lyek 1936-tól, há zas sá ga után ké szül tek. Ugyan ak kor
művé sze té ben bú vó pa tak ként to vább csör ge de zik a kü -
lön böző iz mu sok vi lá ga. Elsősor ban a szür re a lis ta moz -
ga lom ha tá sá ra, már a har min cas évektől kezd ve az em -
be ri ala kot ké pe lem mé transz po ná ló, gyak ran a szür re -
a liz mus ha tá rán já ró ké pe ket fes tett, ne he zen fel fejt hető
je le ne tek kel. Eb be a sor ba tar toz nak a nép vi se let ben
lévő asszo nyok meg je le ní té sei. A nép vi se let be öl tö zött
nőalak ku bis ta csend élet té va ló transz for má ci ó já nak kí -
sér le te Dé si-Hu ber 1930-ban fes tett Szé kely me nyecs ke
című ké pén je lent ke zett. Hincz lé nye gé ben ezt a vo nu -
la tot foly tat ta az amorf for mák ká egy szerűsí tett pa raszt
pár áb rá zo lá sa kor (Fa lu si álom). A „csend éle ti ség” he -
lyett azon ban egy pon to san nem meg ha tá roz ha tó cse -

KUT-vacsora – 1940. május 4.
(Szemközt balról a harmadik Hincz Gyula)

6 Az ere de ti ta nul mányt kö zöl te Tí már Ár pád: Hincz Gyu la ta nul má nya, Dé si
Hu ber Ist ván meg jegy zé se i vel. Ars Hun ga ri ca, 1985/2. 233–235.

7 Kas sák La jos: Képzőművé sze tünk Nagy bá nyá tól nap ja in kig. Ma gyar Műki -
adó, Bu da pest, 1947. 72.



4

lek mé nyen van a hang súly. Az ir ra ci o na li tás je len lé tét a
ké pen sze replő tár gyak ab szurd el he lye zé se is alá tá -
maszt ja. Em lít het jük a negy ve nes évekből sa já tos műte -
rem ké pe it, ahol a sze replők ki ke rül nek a meg szo kott
műter mi kör nye ze tükből, de a kül vi lág is csak je le i ben,
tö re de zett sé gé ben mu tat ko zik (Ak tok táj ban). Ahol nem
meg ha tá ro zott a hely szín, a kint és bent vi szo nya sem
tisz tá zott.

Pár hu za mo san az Eu ró pai is ko lá val

Az 1945–49 kö zöt ti időszak új pe ri ó dust je lent az élet-
műben. Hincz Gyu la az Eu ró pai Is ko lá nak ugyan nem
volt tag ja, de művé szi szem lé let mód já ban erősen köt -
hető a cso port egyes tag ja i hoz. Töb bek kö zött Pi cas so,
Klee, Mi ró művé sze té nek ha tá sa it öt vöz ve ala kí tot ta ki
ké pi vi lá gát (egy fest mé nyé nek jel ze te sze rint 1945-ben
Pá rizs ban járt), mely nek alap han gu la tát a kettősség ha -
tá roz za meg. Egy részt a há bo rú ban el szen ve dett csa lá -
di gyász erup tív ki fe jeződé se i ként ér tel mez hetők
művei (Si ra tás), más részt az új ra kez dés le hetősé géből
adó dó fel sza ba dult ság is jel lem zi eze ket a ké pe ket. A
konst ruk tív szel le mi ségű csend éle tek mel lett a vas tag
fe ke te kon tú rok ból ki a la kí tott ab lak mo tí vum ként szol -
gá ló há ló vagy rács szer ke zet (An ci kert ben), mint az em -
be ri lét fe nye ge tett sé gé nek szim bó lu ma, a rács előtt ta -
lál ha tó fe ke te kon túr ral je lölt csend éle ti kel lé kek a bi -
lincs, lánc, kín zó esz kö zök asszo ci á ci ó ját idé zik fel. A
bé kás me gye ri évek to váb berősí tet ték a „ter mé szet tel
va ló foly to nos együtt élést”8, mely él mény az abszt rak -
ció mö gött hú zó dik meg, és biz to sít ja a foly to nos sá got
az előző időszak kal, ami lé nye gé ben a sze mé lyi kul tusz
ki a la ku lá sá val szűnt meg.

Az avant gárd re ne szán sza

1970-ben a XXXV. Ve len cei Bi en ná lé köz pont ja az ex pe -
ri men tá lis csar nok volt, ahol az egy ko ri avant gárd moz -
gal mak kép vi selői kö zül a konst ruk ti vis ták műve it ál lí -
tot ták ki, mint a mai művé szet előfu tá ra it.9 Az avant -
gárd eu ró pai kon junk tú rá já val egyidőben ezen a Bi en -
ná lén Hincz is egy na gyobb kol lek ci ó val sze re pelt, köz -
tük olyan ké pe ket mu ta tott be, me lyek nek a cí me i ben
két év szá mot adott meg, pél dá ul: 1929–1966.

Hincz először 1926-os eu ró pai kö rút ján is mer te meg
köz vet le nül az avant gárd művé szi áram la ta it (szür re a -
liz mus, konst ruk ti viz mus stb.), me lyek ha tá sa alatt kez -
dett dol goz ni, ezál tal fel ha gyott későexp ressz ív, még az
ak ti vis ta ha gyo má nyok ban gyö ke rező művé sze té vel.
Já té kos ság, di na miz mus, szín rit mus, or ga ni kus és ge o -
met ri kus for mák, de ko ra ti vi tás a főbb jel lemzői Hincz

sa já tos iz mu sá nak, me lyet ma ga ta lá ló an „amőba iz -
mus nak” ne ve zett el. Ek kor fes tett tem pe ra ké pe i vel
szo ro san kap cso ló dott a hú szas évek má so dik fe lé ben
ki tel je sedő abszt rakt eu ró pai irány za tok hoz (Nya ké kes
nő). Az itt fel hasz nált mo tí vu mok kö zött szá mos sa ját ja
ma rad, me lyet non fi gu ra tív kor sza ka i ban új ból és új ból
elővett (sok eset ben ép pen ezért ne héz a Hincz művek
pon tos da tá lá sa). A hat va nas évek ben új ra ál mod ta a
hú szas évek ben el ve szett, vagy ép pen so ha meg nem
szü le tett műve it. Az öt ve nes évek szür ke egy for ma sá ga
után új ra ki szí ne se dett pa let tá ja, a meg úju lás hoz szük -
sé ges erőt a gyö ke rek hez va ló vissza nyú lás ad ta meg
szá má ra. Ez a te vé keny sé ge egy be e sett Kas sák műkö -
dé sé vel, aki szin tén a hat va nas évek ben fes tet te ré gi
kép arc hi tek tú rái szel le mé ben új ké pe it. Ép pígy ele ve ní -
tet te fel a kol lázs műfa ját-tech ni ká ját, mely nek egyik
első ko rai al kal ma zá sa az ő ne vé hez fűződik. Egyút tal
szol gál tak for rá sul abszt rakt ké pe i hez a har min cas
évek ben a Ba u ha us szel le mé ben ké szí tte tett, Ma gyar or -
szá gon szin tén egye dü lál ló nak te kint hető kí sér le ti szín -
pad ter vei, me lyek nek ki tel je sí té sé re életművé nek utol -
só sza ka szá ban ke rült sor.

Kopócsy Anna
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Zsá ko vics Fe renc: Eu ró pa művé sze ti Köz pont ja i ban.
Bu da pest-Pá rizs-Ber lin-Ró ma 1922-1930. Art ma ga zin
II/2. 2004. má jus, 54–56.

DO KU MEN TU MOK
A MA GYAR NEM ZE TI GA LÉ RIA ADAT TÁ RÁ BAN
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8 Szem lé let, be lá tás sal. (Hincz Gyu la festőművész, 1955) In: Roz go nyi Iván:
Pár be széd művek kel. In ter júk. 1955-1981. MTA Művé szet tör té ne ti Ku ta tó
Cso port, Bu da pest, 1988. 319-323.
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Le ány nép vi se let ben – 1930-as évek
olaj, vá szon – 65x50 cm

Szen tend rei ut ca – 1930-as évek
olaj, vá szon – 59x59 cm

Fa lu si álom – 1930-as évek
olaj, vá szon – 60x60 cm

Szí nes fák – 1940-es évek
olaj, vá szon – 55x70 cm

Aktok tájban – 1940-es évek
olaj, vászon – 64,5x70,5 cm

Békásmegyeri táj – 1946 körül
olaj, vászon – 50x59 cm
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Háromszög (Csendélet) – 1929
pasztell, tempera, papír, farostlemez, 97x87 cm

Kompozíció – 1929 – gouache, tempera, papír – 41,3x53,6 cm

Nőalak zöld háttér előtt – 1928 körül
tempera, papír, vászon – 90x68,5 cm
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Kollázs – 1980
akril, papír, rézlemez, vászon – 110x110 cm

Melódia – 1970-es évek
olaj, vászon – 170x110 cm

Tengerpart – 1931
tempera, papír – 18x24,5 cm
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Szentendrei görbe utca – 1936
olaj, vászon – 62x78 cm

Templom – 1930-as évek
olaj, vászon – 73,5x82,5 cm

Körték asztalon – 1940-es évek
olaj, vászon – 47x59 cm

Erdélyi utcarészlet – 1942
olaj, vászon – 50x65,5 cm

Zsögödi temető – 1942
akvarell, tus, papír – 42,8x49,5 cm

Fekete csendélet – 1945–46
olaj, vászon – 49x59 cm
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1904. má jus 17-én szü le tett Bu da pes ten.
1922–1929 kö zött a Ma gyar Képzőművé sze ti Főis ko lá -

ra járt, mes te rei Rud nay Gyu la és Va szary
Já nos vol tak, köz ben Ol gyai Vik tor Gra fi kai
Tan szé két is lá to gat ta.

1926-ban Ra dos Jenő műke res kedő és gyűjtő ré vén
Pá rizs ba ment ta nul má nyút ra. Majd sváj ci
vá ro sok mo dern gyűjte mé nye i vel is mer ke -
dett, vé gül a Ve len cei Bi en ná lé anya gát te -
kin tette meg.

1928-ban az UME (Új Művé szek Egye sü le te) ke re té -
ben ál lí tott ki a bé csi Künst ler bund Ha gen-
ben.

1928-ban rö vi debb ta nul má nyu tat tett Né met or szág -
ban. Sche i ber Hu gó ré vén meg is mer ke dett
Her warth Wal den nel. Ki ál lí tot ta műve it a
Sturm ban, tár la tát Mo holy-Nagy Lász ló
ren dez te.

1929-től a KUT (Képzőművészek Új Társasága) törzs-
tag ja lett. A kö vet kező évek ben sze re pel
rend sze re sen az egye sü let tár la ta in (1929,
1930, 1934, 1936, 1938, 1942, 1943).

1929-ben meg ren dez te első nagy sza bá sú ki ál lí tá sát a
Ta más Ga lé ri á ban Mat tis Te utsch Já nos sal és
Mé szá ros Lász ló val kö zö sen. A tár la ton non -
fi  gu ra tív tem pe ra ké pei és nagy mé retű tus raj -
zai sze re pel tek. Eb ben az évben a Szi  nyei
Mer  se Pál Tár sas ág if jú sá gi dí ját nyer te el.

1929–1932 kö zött abszt rakt szín pad ter ve ket is ké szí tett
1930-ban ró mai ösz tön dí jat ka pott. A ne ok lasszi ciz -

mus he lyett az et ruszk művé szet ha tott
mun ká i ra.

1930-ban meg nyer te töb bed ma gá val a Bu da pes ti Hír -
lap pá lyá za tát.

1930-ban a szen tend rei művész te le pen, a Pá rizs ban
tar tóz ko dó Bar csay Jenő műter mé ben dol -
go zott. Leg kö ze lebb 1935-36-ban járt kint,
de már nem a te lep ven dé ge ként.

1935-ben a KUT vá laszt má nyi tag ja lett.
1937-ben meg kap ta a Szi nyei Mer se Pál Tár sas ág ál tal

ado má nyo zott Zichy Mi hály gra fi kai dí jat.
Ez év ben az Ernst Mú ze um cso port ki ál lí tá -
sán sze re pelt (töb bek kö zött Far kas Ist ván -
nal, Czó bel Bé lá val, Bar csay Jenővel, Egry
Jó zsef fel, Kmetty Já nos sal, Márffy Ödön -
nel).

1938-ban ba la to ni ösz tön dí jas volt. Sze re pelt a Ve len -
cei Bi en ná lén (1942-ben is). Meg kap ta Becz -
kói Bí ró Hen rik dí ját.

1940-ben kö zép is ko lai ta ná ri ok le ve let szer zett a
Képzőművé sze ti Főis ko lán.

1942-ben meg kap ta a szé kely föl di ösz tön dí jat.
1942-ben Szent Mar git alá za ta című mun ká já val első

dí jat nyert.
1943-ban az eg ri püs pök ség Szent Ist ván pá lyá za tán

első díj jal ju tal maz ták
1947–1948 kö zött ko re ai, kí nai és vi et na mi ta nul má -

nyú ton járt.
1946–1949 kö zött a Ma gyar Iparművé sze ti Főis ko la ta -

ná ra
1949–1963 kö zött a Ma gyar Képzőművé sze ti Főis ko la

ta ná ra
1949-ben és 1958-ban Kos suth-dí jat ka pott.
1950-től rend sze res sze replője a Műcsar nok ban ren -

de zett éves Ma gyar Képzőművé sze ti Ki ál lí -
tá sok nak

1952-ben és 1957-ben Mun kácsy-dí jat ka pott.
1958-ban a Brüssze li Vi lág ki ál lí tá son sze re pelt.
1958–1963 kö zött a Ma gyar Iparművé sze ti Főis ko la

Igaz ga tó ja volt.
1958-tól a Ve len cei Bi en ná lék (1960, 1966-1970) rend -

sze res ki ál lí tó ja.
1964-ben ér de mes művész, 1968-ban ki vá ló művész

cím mel tün tet ték ki. Szá mos mu rá lis meg -
ren de lést ka pott az 1945 utá ni időszak ban.
Töb bek kö zött 1956–1959 kö zött ké szül tek a
Fé szek Klub go be lin jei, 1967-ben deb re ce ni
Ag rár tu do má nyi Egye tem go be lin je.

1970-ben a Bu da pes ti Műsza ki Egye tem üveg mo za ik -
já val nagy sza bá sú, az abszt rak ció ha tá rát
érintő kom po zí ci ót ké szí tett. Az 1960-as

Életrajzi adatok
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évektől ke rá mi á kat, kisp lasz ti ká kat is ké szí -
tett. A hat va nas év ti zed nagy gra fi kus nem -
ze dé ké nek egyik meg ha tá ro zó tag ja volt,
már a há bo rú előtt is szá mos il luszt rá ci ót
ké szí tett. Fe le sé ge ha lá la után (1983) nem al -
ko tott to vább.

1986. ja nu ár 26-án hunyt el Bu da pes ten.

Egyé ni ki ál lí tá sai

1929 Ta más Ga lé ria (Mé szá ros Lász ló val, Mat tis 
Te utsch Já nos sal)

1938 Ernst Mú ze um (Do ma novszky End ré vel, Er dey
Dezsővel)

1943 Ta más Ga lé ria Bu da pest (Ak va rel lek és raj zok)
1964 Dü rer Te rem
1968 Petőfi Iro dal mi Mú ze um (köny vil luszt rá ci ók)
1968 Ga le rie de Sa xe, Pá rizs
1971 Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (So mo gyi Jó zsef fel)
1976 CSM FÉM MŰ Nagy té té nyi Gyá ra (Bé ke-so ro zat)

1977 Csont váry Te rem
1980 Vi ga dó Ga lé ria
1981 Gö rög temp lom kiállítóterme, Vác
1983 Új pes ti Mi ni Ga lé ria
1983 Hincz Mú ze um, Vác (Ál lan dó ki ál lí tás)
1984 Ma gyar Mun kás moz gal mi Mú ze um
2004 Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (1922–1930 kö zöt ti mun -

kák)
2004 Kor társ Ga lé ria, BÁV
2004 FSZEK X. Ke rü le ti Főkönyv tá ra (köny vil luszt rá ci ók)

For rás

Baj kay Éva: Hincz Gyu la. Kor társ Ma gyar Művé sze ti
Le xi kon 2., En cik lo pé dia Ki adó, Bu da pest, 2000.
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Művé szet tör té ne ti
Kuta tó in té zet, Le xi kongyűjte mény
Kérdőív Hincz Gyu lá hoz. Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria,
Adat tár, Ltsz.: 19390/1976 

1. Pi é ta – 1925 – réz karc, pap ír – 29x35,2 cm – j.j.l.: Hincz
Gyu la 925 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.: 1927-1854

2. Te me tés – 1925 – réz karc, pap ír – 19,5x20,5 cm – j.j.l.:
Hincz Gyu la 925 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.:
1927-1858

3. Ön arc kép – 1926 – tus, pap ír – 32,2x27 cm – j.j.l.: Hincz
Gyu la 926 – Ma gyar Kép ző mű vé sze ti Egye tem, Ltsz.:
1946/100

4. Ze ne – 1926 – szí nes tus, pap ír, 26,5x38,6 cm, j.j.l.:
Hincz 1926 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.: F.2004.23

5. Es ti fé nyek – 1926 – réz karc, pap ír – 23,8x19,9 cm – j.j.l.:
Hincz Gy. 926 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.:
G.79.94

6. Exp ressz ív táj – 1926 – réz karc, pap ír – 33,2x49,8 cm –
j.j.l.: Hincz Gyu la 926, j.b.l.: Inar tia – Ma gyar Kép ző -
mű vé sze ti Egye tem, Ltsz.: 1663

7. Fér fi fej – 1926 – réz karc, pap ír – 25,8x18,6 cm – j.j.l.:
Hincz Gyu la 926 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.:
G.79.98

8. Kom po zí ció – 1926 – hi deg tű, pap ír – 18x26,4 cm – j.j.l.:
Hincz – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.: G.67.89

9. Ku bis ta akt – 1926 – réz karc, pap ír – 29,5x35 cm – j.b.l.
és j.j.l.: Hincz 26 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.:
G.67.88

10. Női port ré – 1926 – réz karc, pap ír – 23,3x17,3 cm – j.j.l.:
Hincz 926 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.: G.79.97

11. Táj kép – 1926 – réz karc, pap ír – 29,4x35,5 cm – j.j.l.:
Hincz Gyu la 926 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.:
1927-1855

12. Ug ró ló – 1926 – réz karc, pap ír – 23,7x33,8 cm – j.j.l.:
Hincz Gyu la 926, j.b.l.: Ug ró ló – Ma gyar Nem ze ti Ga -
lé ria, Ltsz.: 1927-1852

13. Vágy – 1926 – réz karc, pap ír – 29,7x33,1 cm – j.j.l.:
Hincz Gy. 926, j.b.l.: Vágy – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria,
Ltsz.: G.79.96

14. Kül vá ros – 1927 – szí nes tus, pap ír – 24,2x32,8 cm – j.j.l.:
Hincz 927 – Ma gán tu laj don

15. Nya ké kes nő (Tánc) – 1927 – tem pe ra, pap ír, fa rost le mez
– 118x117 cm – j.j.l.: Hincz 927 – Hincz Gyűj te mény,
Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.: H.110.1.

16. Csend élet fe ke te vá zá val – 1928 – tus, pap ír – 100x115 cm
– j.j.l.: Hincz 28 – Ma gán tu laj don

17. Gyár – 1928 – tus, pap ír – 98x73 cm – j.j.l.: Hincz 28 –
Ma gán tu laj don

18. Kom po zí ció – 1928 – tem pe ra, pap ír – 96x96 cm – j.j.f.:
Hincz 28 – Ma gán tu laj don

19. Ré gi vi lág-Új vi lág – 1928 – tus, pap ír – 88x106 cm –
j.j.l.: Hincz 28 – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú -
ze um, Vác, Ltsz.: H.111.1.

20. Nő alak zöld hát tér előtt – 1928 kö rül – tem pe ra, pap ír, vá -
szon – 90x68,5 cm – j.n. – Ma gán tu laj don

21. Ölel ke zők – 1928 kö rül – ak va rell, tem pe ra, pap ír –

Műtárgylista
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57,8x42,2 cm – j.n. – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.: F.
2004.22

22. Akt há rom ne gyed alak ban (Hát ol da lon két sti li zált alak)
– 1929 – olaj, vá szon – 100x79 cm – j.n. – Hincz
Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.:
92.241.1.

23. Csend élet – 1929 – ve gyes tech ni ka, pap ír – 52x66 cm –
j.j.l.: Hincz Gy. 29 – Ma gán tu laj don

24. Fe ke te fi gu ra – 1929 – kré ta, pap ír – 110x68,5 cm – j.j.l.:
Hincz 29 – Ma gán tu laj don

25. Há rom szög (Csend élet) – 1929 – pasz tell, tem pe ra, pa -
pír, fa rost le mez – 97x87 cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény,
Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.: H.116.1.

26. Kom po zí ció – 1929 – go u a che, tem pe ra, pap ír –
41,3x53,6 cm – j.j.l.: Hincz 929. – Ma gyar Nem ze ti Ga -
lé ria, Ltsz.: 1933-2418

27. Kom po zí ció IV. – 1929 – tem pe ra, pap ír – 39x54 cm –
j.j.l.: Hincz 29 – Ma gán tu laj don

28. Ön arc kép – 1929 – tem pe ra, pap ír – 53x43 cm – j.j.f.:
Hincz Gyu la 929 – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác
Mú ze um, Vác, Ltsz.: H.112.1.

29. Csend élet hang szer rel – 1929 kö rül – pasz tell, pap ír, fa -
rost le mez – 99x68 cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra -
gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.: H.115.1.

30. Abszt rakt csend élet – 1929 kö rül – réz karc, pap ír –
25x34,8 cm – j.j.l.: Hincz Gy. – Ma gyar Kép ző mű vé -
sze ti Egye tem, Ltsz.: 234

31. Ezüst tes tű nő – 1930 kö rül – ce ru za, tem pe ra, ezüst -
fes ték, pap ír – 52,8x36 cm – j.b.l.: Hincz – Ma gán tu -
laj don

32. Gla di á tor – 1930 kö rül – tem pe ra, pap ír – 43x32,2 cm –
j.b.f.: Ró mai jegy zet, Hincz – Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ria, Ltsz.: F. 2004.24

33. Ró mai jegy zet – 1930 kö rül – tem pe ra, pap ír – 67x45 cm
– j.j.f.: Et ruszk víz hor dó, Ró mai jegy zet, Hincz –
Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.:
H.114.1.

34. Ten ger part – 1931 – tem pe ra, pap ír – 18x24,5 cm – j.b.l.:
Hincz 31 – Ki e sel bach Gyűj te mény

35. Akt – 1932 – tem pe ra, pap ír – 45,9x59 cm – j.j.f.: Hincz
Gyu la – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.: 1933-2419

36. Ba la to ni táj (Hát ol da lon er dé lyi kert rész let) – 1930-as évek
köz epe – olaj, vá szon – 59x69 cm – j.n. – Hincz Gyűj te -
mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.: 92.242.1.

37. Kan csós csend élet – 1936 – olaj, vá szon – 98x62 cm –
j.b.l.: Hincz 936 – Ma gán tu laj don

38. Szen tend rei gör be ut ca – 1936 – olaj, vá szon – 62x78 cm
– j.j.l.: Hincz 36 – Fe renczy Mú ze um, Szen tend re,
Ltsz.: 76.48.

39. Csend élet szék kel, kan csó val – 1938 kö rül – olaj, vá szon –
67x79 cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú -
ze um, Vác, Ltsz.: 92.125.1.

40. An ci port ré ja – 1930-as évek – olaj, vá szon – 80x70,5 cm
– j.b.l.: Hincz – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú -
ze um, Vác, Ltsz.: H.23.1.

41. Csend élet – 1930-as évek – olaj, vá szon – 105x80 cm – j.n.
– Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác,
Ltsz.: 92.56.1.

42. Fa lu si álom – 1930-as évek – olaj, vá szon – 60x60 cm –
j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác,
Ltsz.: 92.320.1.

43. Le ány nép vi se let ben (Hát ol da lon kom po zí ció) – 1930-as
évek – olaj, vá szon – 65x50 cm – j.n. – Hincz Gyűj te -
mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.: 92.129.1.

44. Le be gő for mák – 1930-as évek – olaj, vá szon – 99x72 cm
– j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.315.1.

45. Szen tend rei ut ca – 1930-as évek – olaj, vá szon – 59x59 cm
– j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.254.1.

46. Táj fi gu rá val – 1930-as évek – olaj, vá szon – 60x60 cm –
j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác,
Ltsz.: 92.157.1.

47. Temp lom – 1930-as évek – olaj, vá szon – 73,5x82,5 cm –
j.j.l.: Hincz – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze -
um, Vác, Ltsz.: 92.309.1.

48. Er dé lyi táj – 1942 – olaj, vá szon – 100x120 cm – j.b.l.:
Hincz – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.219.1.

49. Er dé lyi ut ca rész let – 1942 – olaj, vá szon – 50x65,5 cm –
j.j.l.: Hincz 42 – Ma gán tu laj don

50. Csík szent do mo kos – 1942 – ak va rell, pap ír – 32,7x43,5
cm – j.b.l.: Hincz 42 – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.:
FK 6639

51. Zsö gö di te me tő – 1942 – ak va rell, tus, pap ír – 42,8x49,5
cm – j.j.l.: Hincz – Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ltsz.: FK
6330

52. An ci a kert ben – 1944–46 – olaj, kar ton – 47x36 cm – j.n.
– Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác,
Ltsz.: H.24.1.

53. In te ge tő – 1944–46 – olaj, vá szon – 49x60 cm – j.n. –
Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.:
H.28.1.

54. Pi ros ka la pos fej – 1945 – olaj, vá szon -70x65 cm – j.n. –
Ma gán tu laj don

55. Vi rág ba hajt az élet – 1945 – olaj, vá szon – 80,5x30,5 cm
– j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: H.54.5.

56. Fe ke te csend élet – 1945–46 – olaj, vá szon – 49x59 cm –
j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác,
Ltsz.: H.25.1.

57. Kom po zí ció (Csend élet) – 1946 – olaj, vá szon – 105x130,5
cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.61.1.

58. Si ra tás – 1946 – olaj, vá szon – 124x80 cm – j.n. – Hincz
Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.: 92.57.1.

59. Bé kás me gye ri táj – 1946 kö rül – olaj, vá szon – 50x59 cm
– j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.155.1.

60. Csend élet – 1946 kö rül – olaj, vá szon – 79x98 cm – j.n. –
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Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.:
92.119.1.

61. Csend élet (Bé kás me gyer) – 1946 kö rül – olaj, vá szon –
75x114 cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác
Mú ze um, Vác, Ltsz.: 92.59.1.

62. Or ga ni kus csend élet – 1946 kö rül – olaj, vá szon – 72,5x98
cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: H.114.1.

63. An ci ge reb lyé zik Bé kás me gye ren – 1946–47 – olaj, vá szon
– 55,5x60,5 cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác
Mú ze um, Vác, Ltsz.: H.22.1.

64. Ak tok táj ban – 1940-es évek – olaj, vá szon – 64,5x70,5 cm
– j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.239.1.

65. An ci – 1940-es évek – szén, pap ír – 59x42 cm – j.n. –
Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác, Ltsz.:
H.26.1.

66. An ci ka lap pal – 1940-es évek – tem pe ra, olaj, fa le mez –
65x45 cm – j.n. – Ma gán tu laj don

67. Csend élet zöld asz ta lon – 1940-es évek – olaj, vá szon –
40x50 cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú -
ze um, Vác, Ltsz.: 92.352.1.

68. Fi gu ra táj ban – 1940-es évek – olaj, vá szon – 80x65 cm –
j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác,
Ltsz.: 457.

69. Gö rög dinnyés csend élet – 1940-es évek – olaj, vá szon –
90x75 cm – j.n. – Ma gán tu laj don

70. Kör ték asz ta lon – 1940-es évek – olaj, vá szon – 47x59 cm
– j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.351.1.

71. Mi ket ten – 1940-es évek – olaj, vá szon – 60,5x80 cm –
j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um, Vác,
Ltsz.: H.29.1.

72. Mű te rem ben – 1940-es évek – olaj, vá szon – 95x55 cm –
j.n. – Ma gán tu laj don

73. Or ga ni kus kom po zí ció – 1940-es évek – olaj, vá szon –
48x38 cm – j.j.f.: Hincz – Ma gán tu laj don

74. Sár ga ka la pos fej – 1940-es évek – olaj, vá szon – 75x60 cm
– j.n. – Ma gán tu laj don

75. Szí nes fák – 1940-es évek – olaj, vá szon – 55x70 cm – j.n.
– Ma gán tu laj don

76. Vi rág cso kor – 1940-es évek – olaj, vá szon – 55x45 cm –
j.n. – Ma gán tu laj don

77. Zöld er dő alak kal – 1940-es évek – olaj, vá szon – j.n. –
35x55 cm – Ma gán tu laj don

78. Asz ta li csend élet – 1960-as évek – olaj, vá szon – 40x50
cm – j.j.l.: Hincz – Ma gán tu laj don

79. Kék-fe ke te fi gu ra – 1960-as évek – olaj, vá szon – 120x75
cm – j.n. – Ma gán tu laj don

80. Öreg pa raszt asszony – 1960-as évek – olaj, vá szon –
150x70 cm – j.n. – Ma gán tu laj don

81. Kék-pi ros – 1970 – ak ril, vá szon – 50x50 cm – j.b.f.: Bé -
két a vi lág nak! – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú -
ze um, Vác, Ltsz.: H.13.5.

82. Ker ge tő – 1931/1972 – tem pe ra, pap ír – 47,5x64 cm –
j.b.l.: Hincz 72 – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú -
ze um, Vác, Ltsz.: H.102.1.

83. Lo va sok – 1979 – réz karc, pap ír – 35x46 cm – j.j.l. a le -
me zen: 1926-1979 – Ma gán tu laj don

84. Kék ala kok – 1970-es évek – olaj, vá szon – 130x105 cm –
j.n. – Ma gán tu laj don

85. Me ló dia – 1970-es évek – olaj, vá szon – 170x110 cm – j.n.
– Ma gán tu laj don

86. 2000-ben – 1970-es évek – réz karc, pap ír – 29x20 cm –
j.j.l. a le me zen: 2000, j.j.l.: Hincz Gy., j.b.l.: 2000-ben –
Ma gán tu laj don

87. Met ro po lis – 1970-es évek – réz karc, pap ír – 38,5x29,5 cm
– j.j.f. a le me zen: 19252627 – Ma gán tu laj don

88. Ten ger alat ti he ge dű – 1970-es évek – réz karc, pap ír –
33x24 cm – j.b.l. a le me zen: Ten ger alat ti he ge dű 1929,
j.j.l.: Hincz Gy. – Ma gán tu laj don

89. Kol lázs – 1980 – ak ril, pap ír, réz le mez, vá szon – 110x110
cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 91.52.147.

90. Vö rös kom po zí ció – 1980 – ak ril, pap ír, vá szon – 110x110
cm – j.n. – Hincz Gyűj te mény, Tra gor Ig nác Mú ze um,
Vác, Ltsz.: 92.66.1.
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Bo rí tó 1. ol da lán:
Nya ké kes nő (Tánc) – 1927 – tem pe ra, pap ír, fa rost le mez

118x117 cm

Bo rí tó 4. ol da lán:
Si ra tás – 1946 – olaj, vá szon – 124x80 cm



Csend élet – 1929 – ve gyes tech ni ka, pap ír – 52x66 cm

Ölel ke zők – 1928 kö rül Ró mai jegy zet – 1930 kö rül
ak va rell, tem pe ra, pap ír – 57,8x42,2 cm tem pe ra, pap ír – 67x45 cm



Csend élet – 1946 kö rül – olaj, vá szon – 79x98 cm

Kom po zí ció (Csend élet) – 1946 – olaj, vá szon – 105x130,5 cm 
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