
- 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.
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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.
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