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BALINT ENDRE

"Bálint Endre született lírikus ..."
(Hamvas Béla)

"A természetet nem szabad összetéveszteni
a valósággal." (Bálint Endre)

"Bálint Endre egész lényét kitárja a cso
dának ; kész befogadni a csodát."

(Szabadi Judit)

Bálint Endre festő, grafikus, 11'0, a
Magyar Népköztársaság érdemes mű

vésze 19H-ben született Budapesten.
Édesapja Bálint Aladár (1881-1924)
volt, a kiváló képzőművészeti és zenei
kritikus, a Nyugat és a Népszava fő

munkatársa, Rippl-Rónai, Gulácsy, Nagy
Balogh János, a Nyolcak piktúrájá
nak, Lechner Ödön épitészetének, Bar
tók muzsikájának egyik legelső híve
és propagátora.

Bálint Endre az Iparművészeti Főis

kola elvégzése után Vaszary János,
majd Aba Novák Vilmos szabadiskolá
ját látogatta. 1938-ban - huszonnégy
éves korában rendezi meg első

gyűjteményes kiállítását a Tamás-galé
riában. Még ugyanebben az évben 
édesapja örökébe lépve - a Népszava
képzőművészeti rovatvezetője lesz. A
szociáldemokrata párt lapjában megje
lent cikkei máig is érvényes jellemzé
sét nyújtják Kernstok, Iványi Grün
wald, Farkas István, Vajda Lajos, Kor
niss Dezső, Paizs-Goebel Jenő művé

szetének ...
A 30-as évek közepén megismerke

dik Vajda Lajossal (1908-1941), a két
világháború közötti magyar képzőmű

vészet egyik legnagyobb egyéniségével;
az ismeretség hamarosan barátságga
mélyül. A második világháború évei
ben az üldözöttek közé tartozott. Mé
gis: rendületlenül dolgozik s a lehető

ségekhez képest kiállít. . . 1942:ben
Ámos Imre műtermében rendez egy
kis kiállítást, s részt vesz a Szocialista
Képzőművészek Csoportjának "Szabad
ság és Nép" című tárlatán is (1942).

A felszabadulás után az "Európai
Iskolá"-hoz, az avaritgarde művészek
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(Gadányi, Anna Margit, Korniss, Szán
tó Piroska, Vilt stb.) tömörüléséhez
csatlakozik. Az 1947-es párizsi szürre
alista világkiállításon az ő (valamint
Bán Béla) műveí képviselik a magyar
festészetet.

1949 és 1956 között ki volt rekesztve
a magyar művészeti életből. 1957 és
1962 között Franciaországban élt. Itt
készítette el - 1958-ban híressé
vált illusztráció-sorozatát a Labérgeríe
kiadó díszes "Jeruzsálemi Bibliá"-já
hoz. (E biblia-kiadást Francois Mauriac
az Express 1959. február 19-i -számá
ban melegen méltatta, s Bálint ötven
színes grafíkáját a középkori katedrá
lisok üvegfestményeihez és freskóihoz
hasonlította.)

1962-ben Bálint Endre hazatért. 1967
ben Esztergomban, 1971-ben Pécsett,
1972-ben a budapesti Műcsarnokban

és 1974-ben a szegedi múzeumban nyílt
gyűjteményes kiállítása. Az elmúlt
években több könyvet illusztrált (Franz
Kafka: "A kastély", Jean Cocteau:
"Veszedelmes éden", Madách: "Az em
ber tragédiája", Pilinszky János: "A
nap születése" stb.).

Munkásságáról két monográfia is
napvilágot látott (Mándy Stefániáé
1967-ben Brugge-ben, Szabadi Judité
1969-ben Budapesten), 1972-ben pedig
a Magvető Kiadónál megjelent a mű

vész tanulmányainak, cikkeinek, tárla
ti beszámolóinak, szépprózai írásainak
és verseinek gyűjteménye ("Hazugsá
gok naplójából").

Az elmúlt év őszéri - 60-ik szüle
tésnapja alkalmából - az Elnöki Ta
nács a Munka Érdemrend arany foko
zatával tüntette ki.

*
Korai festményei re (1934-1954) az

École de Paris (Chagall, Braque) és
Czóbel Béla 1920 körüli stílusa nyomta
rá a bélyegét. E képek legtöbbjét a
művész utóbb megtagadta és' megsem
misítette. Azok a művek ("Petróleum
lámpás csendélet" 1937, "Virágárus
lány" 1945, "Lossonczy Tamásné port
réja" 1945, "Csendélet vázával" 1947,
"Cannes-i halász" 1947 stb.), amelyek
ebből az időszakból fennmaradtak, a
hazai "fauve"-izmus színgazdag, erő

teljes és ízes darabjai, de még csak
nem is sejtetik Bálint későbbi festői

világát.
Mai, érett előadásmódja - egy 1954

ben lezajlott nagy belső válság után





Bálint Endre: Múriu rejl'



- 1955-56-ban kezdett kiformálódni.
A művész ebben a két esztendőben

huzamosabb időt töltött Sárospatakon
és Zsennyén, s itt kezdte kimunkálni
azt a festői nyelvet, amely lírai-nosz
talgikus hangulatokat, emóciókat szó
laltat meg a magyar és szerb népmű

vészet motívumainak, szentendrei, sá
rospataki és zsennyei emlékeknek-él
ményeknek s a szürrealizmus (és rész
ben a konstruktiv irányzatok) eszkö
zeinek szuverén felhasználásával, tel
jesen egyéni összeolvasztásával.

Korábban inkább melankolikus, de
rengő tónusú (újabban azonban egyre
elevenebb, felszabadultabb koloritú) ké
pei amelyeken gyakran jelennek
meg szimbolikus értelmű lények (har
sonát fúvó angyalok, gyászba-dermedt
nőalakok, tetőgeriricen lépkedő lunáti
kus vándorlegények), - égitestek és
korpuszok, - titokzatos épületek, mél
tóságteljes oszlopsorok, málló falak,
düledező palánkok, - mágikus atmosz
férájú tárgyak és állatok (múmia, sír-

.Icövek, gyertyatartó, lófej, repülő macs
ka stb.) - átható erővel sugározzák a
művész sejtelmés álmait, különös vízi
óit, váratlan asszociációit, halálfélel
mét és életvágyát, szorongását és hu
morát, olykor drámai, olykor ironikus,
gyakran mísztíkus és míndig poétikus
érzelmeit és gondolatait.

Picasso egyik - 1926-ban írott 
levelében ez áll: "A művész értse a
módját, hogyan győzze meg a szemlé
lőt költészetének igaz voltáról ..." Bá
lint Endre érti ennek a módját . ..
Olyan chef d'oeuvre-jei, mint az "Itt

már jártam valaha", a "Felszállott a
szépségrnadár", a "Csodálatos halá
szat", a "Van Gogh éjszakája", a "Ha
lál Firenzében", a "Groteszk temetés",
a "Roueni látomás", a "Kastély Blois
ban", a "Szent Márk tér", az "Ikon",
a "Várakozók" vagy "A vasutas álma"
az újabb magyar festészet reprezenta
tív alkotásai, a jelképteremtő erő, a
szerkezeti tisztaság, a magas fokú
mesterségbeli tudás példaképei, a szín
beli és fakturális szépségek tárházai.

Hogy a - fotomontázsokat, kollá
zsokat és "objet"-kat is készítő és ki
állító - kísérletező kedvű, fáradhatat
lan szellemű mester művészetének út
ja a továbbiakban merre felé vezet,
nehéz lenne megjósolni. Maga Bálint
Endre sem oldja fel a talányt ...
Egyik legutóbbi nyilatkozatában ("Sze
szélyes jegyzetek", Fotoművészet, 1975
évi 1. szám) ezt olvassuk: "Soha nem
tudom előre - szerencsére... -, hogy
mit fogok csinálni a következő hóna
pokban. Nem jellemző rám az előre

elhatározottság és a tudatos elterve
zettség ; sokkal inkább ötleteim, indu
lataim és intuícióim mozgatnak (leg
alábbis így gondolom ...), no meg a
fantáziám ..."

A hatvanegy esztendős, pályájának,
alkotóképességének tetőpontjára érke
zett Bálint Endre .Jntuícíója" és "fan
táziája" - aligha kétséges - további
jelentős. izgalmas és szuggesztív alko
tásokkal fogja gazdagabbá tenni művé

szetűnket.

DÉVÉNYI IVAN

Bod~afa-Kri8~tus

POLvAK FERENC FAFARAGŰNAK

Pusztán termett bokornak ága
Arcod, magunkat vallja meg.
Cl5Ontszín-karod: a holdnak ága,
Eleven csillag éj-világa,
bodzavirág a két szemed.

Evégre mennénk puszta látni,
sz.éltől lengetett nád miatt?
Vagy hogy keressük dús virágát,
ernyős-virágos büszke ágát
Annak, Aki a Fán maradt.

A metszőkés a mélybe vágott,
ahol eleven ér fakad,
ahol pihen a' puszta nyája
- lehajlik rá a hold világa
ahol megleled - önmagad.

TÖTH SANDOR
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