
A groteszk szerepe 
Incze János művészetében 

Emberek jönnek-mennek. Köröttük csend. Csendet lehelnek a kicsi 
zömök házak. Mint valami kulisszák. Színifalai az életnek. Annak, ami 
történik velünk. Mert ez a csend nem a tétlenséget, hanem a lassan: höm
pölygő Életet hordja magában. Nincsenek itt tragédiák. Legalábbis a festő 
szeme nem figyel fel rájuk. Csak terhes hétköznapok, futó pillanatok, 
olyanok, amilyenekben mindenkinek van része. Nem vasárnap és nem 
is ünnepnap ez. Hanem csak egy perc, amelyikre jön a másik, a harmadik, 
és ki tudja, még hány. Az ember csak nézi-nézi ezt a finom színekben fosz-
foreszkáló csendet, s azt mondja rá: ilyenek vagyunk! 

Élünk! 

A z 1967—68-as Művészeti Lexikon keveset tud a groteszk fogalom
ról. Legalábbis úgy nem, ahogy azt a mai ember érzi. Mert a szónak az 
ott szereplő jelentése ma már kizárólag csak művészettörténeti jellegű 
(„a régi Róma föld alá került épületeinek a falain talált dekoratív fest
mények nyomán a reneszánszban keletkezett díszítmény elnevezése. 
Fantasztikus növényi és figurális elemeket egyesít könnyed játékosság
gal"). Hiszen az a groteszkség, amely átszövi az egész modern kultúrát, 
művészetet, vajmi keveset kapcsolódik az antik falfestményekhez. 

Ma groteszknek érezünk mindent, ami úgy üt el a szabályostól, 
hogy van benne valami nevetségesen esetlen, különös, furcsa. Kevere
dik benne a komoly a humorossal, a nevetséges az ijesztővel vagy drá
maival. Mély és gondterhelt ez a humor, súlyosabb annál, hogy egyszerű 
élcelődésnek, karikatúrának vehetnők. S mert egymással szembenálló 
lelkiállapotokat, hangulatokat sűrít magába, ellenpontozásosan modern. 
Éreztet valamit korunk ellentétességeiből, kiegyensúlyozatlanságából. 
Amiként az irodalomban is összekeverednek a műfajok, s a tragédiánál 
korszerűbbnek érezzük a tragikomédiát (habár a korszerűség kérdése 
nemcsak műfaji fogalom), úgy a képzőművészetben sem az egyöntetűen 
komoly vagy humoros a legmaibb ízű. (Kivételek természetesen vannak, 
hiszen a mű értékei mindig szentesítik annak jellegét. De ez mit sem 
változtat magán az általánosnak mondható jelenségen.) 

Ha történetiségében vizsgáljuk a mai értelemben vett képzőművé
szeti groteszket, a mélyben gyökerező komolyság és a gondterhelt mosoly 
hordozóját, Hieronymus Boschig, és még inkább idősb Pieter Brueghelig 
kell visszamennünk. Az előbbinél még lidércszerűségbe, fantasztikumba 
vegyülnek a letagadhatatlanul életszagú groteszk vonások, az utóbbi vi
szont már teljes művészetével a valóság talaján áll. Ugyanazt ismerte 
fel, amit kései kortársai: hogy az életben a nevetséges is mindig egy ki
csit komoly, a komoly meg nevetséges. Ezért nyúlnak Gyermekjátékok, 
Közmondások, Parasztmulatság című műveiig vissza a modern művészet 
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ősgyökerei. Nem tagadta meg korát, a reneszánsz kultúrát, de csírájában 
már magába sűrítette azt, ami továbbmutat, amit folytatni lehetett kö
zel négy évszázaddal később. Mindezeket fokozottan elmondhatjuk Goya 
és Daumier művészetéről is. Bennük gyökerezik az egész X X . század. 
Olyanféle szerepet töltöttek be, mint a költészetben Rimbaud. Szinte 
semmit nem adott korunk, amit ne lehetne hozzájuk visszavezetni. Vi
láguk izzó katlan, melyben sírás keveredik a nevetéssel, dráma a szatí
rával. 

A romantika még kedvezett az ellentétek egymásmellettiségének s 
így a groteszknek is (Géricault: Medúza tutajon, Böcklin, Hodler, Rude 
művei), de a realizmus annál kevésbé. Mértéktartás-eszménye, valóság
szerűség-igénye nem engedett torzításokat. Emiatt felejtik el szinte tel
jesen, s kell a X X . századi modern művészet előfutárainak az új harmó
niák keresése közben valósággal felfedezniük a most már újjászületett 
és új értelmet nyert groteszket. Van Gogh görcsös fái és emberarcai va
lósággal vonaglanak (drámai groteszk), Matisse A festő és modellje cí
mű képén visszájára fordul minden (epikus groteszk), Rouault képeiben 
benne van századunk jó néhány Visszássága (kritikai jellegű groteszk). 
A szürrealisták, akiknek a művészete talán a legesszenciálisabban sűríti 
magába ezeket a kettős fogantatású ellentéteket, gyakran inkább a bor-
zadálykeltőt, a hátborzongatóan démonit helyezik előtérbe (Salvador Dali: 
A polgárháború előérzete, Lángoló zsiráf, Picasso: Három zenész). Bár 
a legújabb irányzatok egyikének-másikának ettől elütőek a törekvései 
(konstruktivizmus, szuprematizmus, kinetizmus, op art), azért a groteszk 
hatósugara ma sem csökken (Tomayo: Az énekes, Willem de Koening: 
Asszony — vagy az egész pop art-mozgalom) 

* 

Hazai magyar képzőművészeti életünket általában a súlyosság-igény 
s ebből következően: a komolyság jellemzi. Van valami sorsszerűség, 
komolyan drámai a legjobb művekben. A groteszk csak bele-belejátszik 
némely művészek egyes munkáiba, de általánosnak csak ritkán mond
ható. Gallasz Nándor művészete mindig magábasűrítette ezt a belső ket
tősséget, Mohi Sándornak elsősorban egyes önarcképein fedezhető fel, 
mint valami fájdalmas önirónia, Nagy Imrénél ugyanúgy, de az ő mű
vészetük hatósugarai, akárcsak a Nagy Albertéi, más irányba mutatnak. 
S ha megnézzük, kik azok, akiknél általánosnak mondhatjuk ezt a vonást, 
mindjárt megkapjuk Incze János szellemi rokonait. 

Benczédi Sándor tulajdonképpen akkor fedezte fel, találta meg ön
magát, amikor szabadjára engedte a benne feltornyosuló humort. Kis
plasztikái, egy-két araszos agyagszobrai egytől egyig karikatúra-szerű-
ek. S ha mégsem tarthatjuk őket tipikusan groteszk műveknek, ez abból 
ered, hogy alig van meg az ellenpontozás. Eluralkodik bennük az anek
dotaszerűség, az epikum. Mindig valamin kacagunk, és sohasem lépünk 
túl ezen a jókedven. Ennek ellenére formailag mégis rokona Benczédi 
Incze Jánosnak. Hiszen ugyanolyannak látják mindketten az embert. 
Esetlennek, kissé együgyűnek, megjelenésében „groteszk"-nek. 

Jakabovics Miklós és Paulovics László művészetét szintén áthatják 
a groteszk vonások, de az ő szemléletük sokkal sűrítettebb, elvonatkozta-



Incze János: 
Nagybőgős 
a feleségével 

tóbb, s mint ilyen: jóval kevésbé meghitt, így szintén csak közvetve lehet 
munkásságukat az Inczéével rokonságba állítani. 

Így hát megmarad Incze János nagy magányosnak, művészetünk sa
játos egyéniségének, aki épp különállósága, művészetének egyik irány
zatba sem besorolható eredeti jellege miatt föltétlenül több figyelmet 
érdemel, mint amennyit eddig rá fordítottak. 

Incze János egyedisége több vonásból tevődik össze. 

1. Reális alapállás 
Szorosan kapcsolódik az élethez. A mindennapokhoz. Nincsen egyet

len képe sem, amely ne ebből a kapcsolatból született volna. Az ötletet 
mindig a valóságból meríti. S a célja is az: magán átszűrve közvetíteni 
ezt a valóságot. Hamisítatlanul alkotássá, művészi alkotássá átlényegítve. 
De úgy, hogy ez az alkotás ismét a valóság érzetét váltsa ki a nézőből. 



„Kell nekem a valóság — vallja magáról —, mert a benne látható szí
nek és formáknak inezejánoskép számára való összehordásakor és belőlük 
kép komponálásakor szükséges. A méhet nézd, ez a jó hasonlat, nektárt, 
virágport, nedveket, polent összeeszik, magábagyúrja, forgatja, alakítja, 
és egy új valóság, méz lesz belőle. Ennél többet a művész sem tehet.. . 
Sokszor eltűnődöm Arany Vojtina ars poétikájának a sorain: »nem a 
való hát; annak égi mássa Lesz, a mitől függ az ének varázsa«. Ezt tette 
ő is (milyen jók a versei), ezt tette Mozart (be szép a muzsikája), ezt 
teszi Fülöp Antal Andor (s mennyi sok szép képe van) . . . A számomra: 
nem a valóság hát, hanem annak inczejános-féle mása..." (Incze János 
1969. június 28—29-én kelt leveléből). 

És mégis, vagy: éppen ezért, Incze János képei a valóság leheletét 
árasztják magukból. Nem is akar mást, csak újrakölteni, magán átszűrve 
visszaadni azt, amit az életből, az élettől kapott. Sokszor szinte lépésről 
lépésre nyomon lehet követni a témaválasztást. A kisváros (Dés) és az ott 
látható emberek érdeklik, ezek fogják meg és ösztönzik alkotásra. „Van 
egy kis görbelábú tejesember. Régen ismerem. Hozzánk is hozott tejet. 
De csak most, tegnap reggel láttam meg egy szűk, újonnan kikövezett 
utcán" — magyarázta nekem egy beszélgetésünk alkalmával, s hozzá
tette: „Sokszor megállok, s úgy nézem a megpillantott alakot. Van, akit 
egy kilométeren át is követek, hogy lássam a mozdulatát." Máskor így 
figyeltetett fel a képalkotás folyamatára: „Negyven évig jártam el a Far
kas utcai templom mellett, de csak most lett belőle kép." 

Ha más városba kerül, ott is az ódon — de általában a nem túl nagy 
lélegzetű érdekli. Régi épületek, viskók, fabódék, ritkán: műemlékek. 
Modern blokkokat, palotákat nem találunk a festményein. Vagy ha igen 
(egy-két képen), idegennek, inczejánosiatlannak érezzük. Embertípusai is 
szorosan ehhez a környezethez kapcsolódnak. Falusi parasztok, amint 
csizmásan, átalvetősen megjelennek a városban. Nem úgy mozognak ott, 
mint otthon, a kapa, a kasza vagy a gyeplő mellett. Hanem egy kicsit 
furcsán, szögletesen. A lovacska megijed a kikövezett úttól, s húzatja 
magát gazdájával. Az átalvetőtől félrebillent vállú ember csodálja a ki
rakatokat... És még inkább: kisvárosi emberek. Arad róluk a hétköz
napiság. Télen fáznak, dideregnek, összehúzzák magukat meleg bundáik
ban. Nyáron lobog a fehér ingen a nyakkendő. Cipelik szatyraikat, siet
nek a munkába, vasárnap délutáni sétájuk közben céltalanul őgyelegnek 
az utcán, összetalálkoznak, és osztják egymás között a világ dolgait. 
Magányosan, párosan vagy hármasával jönnek-mennek, megállnak vagy 
elsietnek, Egyszóval: élnek. Itt és így élnek. 

2. Groteszk szemléletmód 
Hogy miért szereti Incze János a groteszket? 
„Hát nem ilyen a világ? — kérdi említett levelében, így folytatva — 

s ha a valóság elemeiből főzök képet, a magam szájaíze szerint, nem 
természetes, hogy (többek közt) ez is belekerül? Sőt: Firenzébe kellett 
menjek, hogy rájöjjek: saját magam is az vagyok! Az Uffiziben — nem 
tudom, mi okból — állandóan filmezik és vetítik a látogatókat. Egy 
képernyőn saját magamat látom! Jó köpcös figura, görbe a háta (apám
tól kezdve mostanig, a feleségemtől állandóan van mit hallanom a ha
nyag, púpos hátamért), jön be a kapun, tétován szétnéz, a jegypénztár 
felé fordul — hátulról most láttam magamat először életemben — a bal 



Incze János: 
Széki ember 
bivalyával 

lábamat éppoly furcsán emelem, mint a p á m . . . — a bal válláról lelógó 
tarisznyán igazít egyet, jobb lábra állva valami könyvre hajol egy asztal 
fölé; a tarisnyája újra lecsúszik — . . . gép iesen ránditja vissza, aztán fur
csán kezd kettesével lüktetni fölfelé a lépcsőkön.. . Groteszk." 

Emberábrázolása egy felismerésen alapul: az életben alig van har
mónia. Inkább a harmóniátlan uralkodik mindenben. Felfogás dolga, 
hogy mit tartunk a szép forrásának. Az ember életének csak egy rövid 
szakaszában érvényesülő, tehát tűnő harmóniát-e, vagy a sokkal általá
nosabb harmóniátlanságot. Az egyediség is mindig ebben a szabályostól 
elütő pontban fogható meg. Ha mind szabályos alkatúak volnánk, nem 
lennének különbségek az emberek között. Ezt tudja, érzékeli Incze Já
nos. Meglátja. S festményein épp ezeket a szabályostól elütő elemeket 
emeli ki. Nem azért, hogy eltávolodjon a valóságtól, hanem hogy épp 
ezáltal kerüljön hozzá közelebb. 

Ezért valósághű — éppen groteszksége révén — ábrázolásmódja. 
Ezért realista a szó igazi értelmében. Az élet lüktet a vásznairól, sajáto-



san furcsa bizarrsággal, komoly mosolyogtatással. Nem vesz bele itt 
az anekdotába még a leganekdotaízűbb történet sem. Az ábrázolás 
örökértékűsége, emelkedett művésziessége felülemeli a képet az egyszerű 
pillanatnyiság-hatáson. Az örök életet érezzük megtestesülve, az örök 
sodrást, áradást, úgy, amint a pillanat mutatja meg számunkra. Mert 
számára a pillanat az örök megtestesítője, megjelentetője. S hogy az em
berei a ma nyelvén beszélnek, az csak emeli az örök hitelességét. 

Hadd idézzünk néhány sajátosan Incze János-i képtémát: 
— esernyő alatt ügyetlenül, esetlenül összebújt pár 
— omló házak, düledező telefonpóznák 
— melles asszony szatyorral 
— oldaltáskás nehézkes paraszt bivallyal 
— régi típusú petróleumos bódé előtt korsóikkal, üvegeikkel sor

ban álló asszonyok, emberek, gyermekek 
— vásári nép a sátrak között 
— bivalyos szán s rajta a sajátos terpeszállásban fogózkodó paraszt 
— emberek az utcán, házaik között, emberek a mezőn, emberek a 

strandon, bizonytalanul billegő tutajon, szekéren, motorkerékpáron, min
denütt, ahol a maguk torz hétköznapiságában megnyilvánulhatnak. 

Ez Incze János világa. Innen merít lélekarcú festészete. 
De groteszksége nemcsak az élet adta témákból táplálkozik. 
3. Játékos ábrázolásmód 
Mintha mindig játszana a vászon mellett. Megőrzött valamit a mű

vészetnek abból a vonásából, amire azt mondjuk: játék. Játék is egy 
kicsit az alkotás. Lelkülete finom derűt, életigenlést áraszt. S átviszi ezt 
képeire is. Megőrzi még kínos vajúdásai közepette is. Megint a levelé
ből idézem: „...keserves egy játék! »Elakadt sorok, társatlan rímek« — 
írja Tóth Árpád. . . . M e n n y i ilyen képem van nekem is: elakadt... 
20—30 vászon a fal mellett... S ha látnád a kínlódásaimat, amikor 
órákon át dolgozom, s a kép egyre rosszabb lesz tőle! Amikor félre kell 
tegyem, és félek többé hozzányúlni, sokszor évekig!... Nevezd játék
nak, nevezd keserves vívódásnak ( a közönséget a produktum érdekli): 
komoly, életbevágó játék a piktúra!" 

Rendszerint rálátásosan ábrázol. De ez a rálátásosság nem a perspek
tíva-törvény szolgai alkalmazása, hanem játék a lehetőségekkel. 

Mert felülről néz (rápillant az életre), eget alig vagy egyáltalán nem 
is mutat. Nagy szerepet kapnak a tetők, épületélek és alapzatok vonalai 
szabálytalan játékukkal. Meseházaknak érezzük őket, olyanoknak, ami
lyenek a gyermeki fantáziában lehetnek. Torz szabálytalanságuk szép
séget áraszt, groteszk derűt, naivul szép örömet. Érezzük: szereti ezt a 
játékot a művész. Boldogan csinálja. Ittasultan áll a vászon mellett. S 
ezt az ihletettséget át tudja vinni a munkára. Innen a mélység. A mű
vészi hatás. 

„Dócziné Berde Amál asszony mondotta nekem: rosszabb ez a pálin-
kaivásnál... Igaza volt! A mai eszemmel így módosítom: rosszabb ez 
kérem a feketekávénál is, sőt a vetélytársánál: a fehérnépnél is. Édes is, 
keserű is, de nem tud nélküle az ember meglenni". 

Állatjai is a mesék világából lépnek a vásznakra. Cirkuszi lépésű 
lovacskák, szamár a maga ügyetlen darabosságával vagy bivaly a súlyos 
testével. 



Megbontott harmóniajúvá harmonizált világ ez, amiben „erők ka
varognak, s torzítják, csavarják a maguk mentébe a látott világ dolgait" 
(László Gyula: Incze János művészete. A kolozsvári 1947-es kiállítás 
prospektusa). 

4. Költői ihletettségű színvilág 
Igen. Ez jellemző Incze János képeire. Mindegyik egy-egy költe

mény, melyen eggyéolvad szín a formákkal: formába öltözik a szín, színbe 
a forma. Sokszor nem is tudjuk, melyiket csodáljuk jobban: a színt-e vagy 
a formát, esetleg a kettőt együtt. Amint összeölelkeznek, képpé olvadnak. 
„Én kolorista lévén, a színeket szeretem jobban, s a magam gusztusa 
szerint használom fel őket, amíg kép nem lesz belőlük" — vallja a maga 
ars poeticájában, az 1969-es levélben. 

Kedvencei: a zöld száz: meg száz változata (van képe, melyet ennek 
az egyetlen színnek a különböző árnyalataival festett meg, és az okker 
hol pirosba, hol sárgába, hol narancsba csapó variációi. Hajdan szürkébe 
ágyazott mindent, újabban szinte teljesen eltűntek vásznairól az akro-
matikus színek. Finom zeneiség, költői lelkület szólal meg ezen a varázs-
ittasult nyelven. 

Élet, mely a lélekben találta meg magát. 
S lélek, mely a vásznakra lehelte arculatát. 

* 

Magányos egyénisége művészetünknek Incze János. De ez a magá
nyosság nem tragikus színezetű, hanem éppen ellenkezőleg: mintegy ér
tékmérője művészetének. Hiszen sikerült olyan egyéni formanyelvet ki
alakítania, amely sajátosan és csakis az övé. 

Épp három évtizedes művészi múlt áll mögötte (első képeit 1939-ben 
festette), s ha életútja nem is volt zökkenőmentes, művészi fejlődése 
nagyjából egyenesvonalú. Korán megtalálta önmagát, s útjáról nem is 
tért le se jobbra, se balra. „Ha bebúj valaki a divatirányzatokba, elvesz 
a tömegben. Piktúrát csinálni csak úgy érdemes, ha az embernek saját 
hangja van. Ezért szeretnék Incze János és csakis Incze János maradni" 
— mondotta legutóbbi találkozásunkkor. 

Munkásságának nincsenek kiemelkedő állomásai, csúcsai. Azok közé 
a ritka egyéniségek közé tartozik, akik mindig a maguk színvonalán al
kotnak. („Vagy hatvan képem van elindítva. Az ötlet, a téma rajtuk van, 
s mint eleven vád, várják a befejezést. Addig nézem, addig dolgozom 
rajtuk, amíg színvonalamon való kép lesz belőlük.") S ez így igaz. Nem 
ad ki a kezéből egyetlen elnagyolt munkát sem. Gyönyörű dolgokat fest, 
kis kincseket, ékszereket, de erejét meghaladó vállalkozáshoz sohasem 
kezdett. Hiszen önmagát adja mindig. A maga világát vallatja. Nem 
megváltónak, hanem csak embernek született. Olyan embernek, aki a 
gyermekek neveléséből s a zenélésből szerezte meg élete során a kenye
rét. S közben álmodozott a szépről. És megtalálta, megmutatta azt. Gyer
meki hite, lelke optimizmussal sugározta be a vásznait. Ezért örvend 
munkássága annyira nagy közkedveltségnek. Lélekmeleg piktúrájának 
a központjában az ember áll. És az emberi táj. Nyelvezetének groteszk-
sége olyan színfolt, egyedi jellegzetesség, mellyel egyben saját korához 
is kapcsolhatjuk. De mindenen felül: művész ő. Nemes, tiszta ember. 

A miénk. 


