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Bálint Endre - a biblikus
Nem ülök azok köú, kik • r(]lSzat 'esdk,
és az ....okokhoz nlnc_ semmi közöm.

26. zsoltár

Az ószövetségi könyvek gondolatait, a belőlük ki
hajtó szövegvariációkat, örömet, fájdalmat, nép és
nemzetségek egyetemessé táguló hangját idézik fel
a festő Bálint Endre munkái a szentendrei, teljes
életművet átfogó, és a két évvel korábbi, vázlato
sabb szombathelyi kiállításon. Mindaz, ami itt és
ott látható volt, még teljesebb képet adott annak,
aki ezt a sajátos alkotót tizenöt éve távolról figyeli.'
Ha> a képek felől - és csak a képek felől - közeli
tünk hozzá, akkor is érzékelhetjük azt a közösségi
vé emelkedő szót, amit a megszólaló a motívumok
új és új rendszerével, gondolatok szerinti választás
sal, múltat idéző újjárendezéssel, távoli idők jelen
né tételével közöl velünk, akik nézzük őt.

Nemc~ak az ismétlődő, szinekbe, formák ba sű
rített múlt egyéni hangja idézi a Biblia világát, ha
nem az a tisztasága is, amely minden vonás, felület
jellemzője, s a teljes élet - emberi - és hit, ami min
den képe mögött áll. Álmai és nyomasztó emlékei
higgadtan is gyakran kiáltások, többek mint pana
szok a panaszfal előtt. A mi velőnkbe is belehatol
az ellenségek gúnyolódása: "Hol maradt Iste
ned?" az Auschwitzi hajnal látomásában, a csont
vázzá lett ember füstté válásában. ebben a "bálinti"
hosszú képben, melyet egy hideg épület vág ketté,
vezetve minket az embertelenből a még embertele
nebb pusztulás felé, hogy csak valami szertefoszló
emlék lebegését lássuk a lángok fölött. Ismét más a
Krematorium, vagy az "Arbeit macht frei" felidé
zett jelmondat-képmutatása, melyben az igazi
"szabadság': a halál, az elviselhetetlen mondat végi
pont, s mögötté a máshonnan vett kérdés: "Miért
tekintesz hát e hitszegőkre, f miért hallgatsz, ami
kor a gonosz f elnyeli a nála ígazabbat?'?

A Marhawagon-lit keserű triptichonja középső

tábláján a csonttá-bőrre silányított emberi alak
egyszerre játékszer - kártyafigura - az elrendelő

erőszak kezében, önmaga és önmaga tiikörképe.
Az óralap - hány százezer, hasonló, felhalmozva!
- kiemelve, mint a megállt idő, rajta mutatók he-

. Iyett fénykép-torzó, a szemek helyén lyukak, és
mindebben az évezredekbe visszanyúló .Jstenünk,
már nem vonulsz együtt seregünkkel. f Hagytad,
hogy meghátráljunk ellenségünk előtt, f és igy gyü
lölőink zsákmányhoz jutottak boldog szivvel."3

De a zsoltárok hangját idézi egy későbbi korból
származó imatöredék is, egy fotomontázsba illesz
tett héber és magyar szöveg: "Azért a tagok, me-

lyeket bennünk felosztottál, a szellem s a lélek, me
lyet belénk leheltél, a nyelv, melyet szánkba he
lyeztél, azok mindnyájan dicsérjék, tiszteljék, ma
gasztalják, dicsőítsék, szetiteljék nevedet, s hódol
janak teneked, királyunk".

Bár látszólag mások, szellemük ben ugyanez jel
lemzi a "hazai" képeket. A haragvó és keserű Bá
lint Endre, a tehetetlenségérn is tenni akaró, kü
lönös erővel kapaszkodott meg párizsi éveiben em
lékeiben, múltban, szülőföldben, "Magyarorszá
gon mindig kitüntettek azzal a számomra akkor is
túlzásnak ható jelzővel, hogy festészetem franciás.
Ötödik éve élek távol a hazámtól és enyéimtől. és
ez idő alatt átalakultam magyar művésszé."4

Ugyanerről beszél a gondolatot tovább folytatva
az Ars poetica helyett egyik részletében: "Párizsi
éveim alatt megőriztem ma~yarságomat, és most
meg kell őrizzem azt, amit Európa bízott rám ... "
Ez a két, akaratlanul is ide kívánkozo idézet kény
szerítő erővel vetteti föl a Bálint Endréhez közeli
tök egyetlen, helyesnek érzett nézőpontját: kép és
írás elválaszthatatlanságát. Mert Bálint Endre
minden írását ugyanaz az ismétlődő múlt jellemzi,
mint a képeit, és egyben kulcsok is képi munkái
hoz. Nemcsak azért, mert motívumairól, színbe és
formába sűrített emlékeiről vall őszinte tisztaság
gal - mint a csalóka című Hazugságok naplójából
kötetben, a folyóiratokban megjelent és megjelenő

Az idők hömpölygésé-ben és az Életrajzi törmelé
kek-ben - hanem azért is, mert markáns mondatai
- "Látod én házakat festek és a föld l,tájait itt a
hold peremén és a f kettős hazátlanságot terítem
magamra, f ha fázok ... "5 -, szavakba foglalt ké
pei - "a reggel kivonszolta a csöndet'< - hasonlóak
festett világához. Mintha ebben is azonos lenne
Chagall-lal, aki hatott rá, vagy - kockáztassuk
meg - az író Sólem Aléhemmel.

Amikor megszólal, igaz ember módján, minden
szava, mondata kendőzetlen- már legrégibb kriti
káitól -, még abban is, amit más letagadna: "in
kább vállalom minden tévedésemmel önmagamat,
mintmások tévedhetetlenségét?", Úgy beszél.mint
aki képtelen bármit is titkolni abból, ami térben és
időben mögéje torlódott, de ugyanakkor - talán
ugyanettől- előtte is tiszta minden út. Arról is vall,
hogy egy gyerekkori hazugsága után hogyan értet- I

te meg az anyai példázatot :'"Tudod fiam - kezdte
mondókáját -, volt egy, rendház valaha régen,
melynek főnökéhez odarohant izgatottan egy
rendtársa és azt közölte, hogy az épület előtt egy
tehén repül. A rendház főnöke odament az ablak
hoz, majd kis idő múltán visszafordult rendtársa
felé és azt mondta: - Valóban! - De hiszen nem is
láttam - szólt a rendtársa. - Lehet - válaszolta a
főnöke -, de én inkább hiszem el, hogy lsten cso
dát művelt, mint azt, hogy egy rendtársam hazu-
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dik !"8 És mert a példa meggyökerezett, azért is
mondja: "iszonyodom a hazugságtól'". Ez az
"iszonyodás" emberi és művészi etikája, munkái
nak ugyanúgy "biblikus" alapja, mint "zsoltáros"
hangja. Motívumrendszere ezért is olvasható. Kü
lönböző helyzetű korpusz-torzói, melyek közül az
elsőt Nagy kereszt-jén látni, és Kiss János M felira
tú sárga lovacskája - egy "felső-magyarországi

szíjgyártómester" sárgára festett bádogcégére.
"Valahogy nem érzem véletlennek, hogy annak
idején azon a lovon és azon a neven akadt fenn a
szemem, amelyik kifejezője egy nemzetet meghatá
rozó egyszerűségnek."10

De egy gyerekkori fénykép bábu-figurája ismét
lődik a Vándorlegény-alakokban: a Vándorlegény
útrakél-eu, a Népfa-n, a Vándorlegény megsiratá
sá-n. Ha a képek figuráit nézzük, gyanítjuk csak,
hogy ez - ő maga. A régi fotó -- bizonyosságot ad.
Öszinteségéhez hozzá tartozik álmainak önleleple
zése: "Volt gyermekkoromban egy piros-sárga
zöld filcszeletekből varrt labdám ... Az ég felé dob
tam, és szentül hittem, hogy valamikor csak felre
pül az égig. Felrepült, de csak negyven évelmúltá
val, amikor ezt a labdát felfestettem egy porosz-kék
színű égre, teliholdként ... "11 Ezek az álmok,
amelyek.ben a tárgyak "mint az ide-oda röpdöső

madarak'tl- találják meg végleges helyüket a Nép
ligeti álom, a Hastingsi házak, a Kastély Blois-ban
valóságon túli valóságában, vagy az Itt már jártam
valaha változataiban.

Emberi nyitottságára jellemzőaz is, ahogy a Vaj
da-hatást örökké hangsúlyozza, szinte felkiáltva, a
Sárospatakonés Zsennyén született --motívumokat
teremtő-, Szentendrén kiállított rajzaival, vagy az
"előzmények"-kel, a Braque és Van Gogh ihlette
képekkel. A Csendélet lámpával és a Kompozáciá
lámpával valóbim előzmények, mert még csak ké
pek, nincs jelen bennük az a később következő, Bá
lint Endrét meghatározó egyéni erő, amely az élet
telent teszi élővé, s amelyekből ez sugárzik felénk:
"Kezemről, ujjamról mirha csepegett, / rá a zárnak
reteszére"!'. Bálint Endrének, amióta valóban Bá
lint Endre, nem a kép a fontos, hanem a tárgyak át
lényegítése. Ezt mutatja fel azokon a deszkacson
kokon, parkett-töredékeken, ajtódarabokon, ame
Iyeknek bevégeztetett, mégis, általa föltámasztat-

tak. Mint a Halál falun, a Csodák csendesen ada
golva, az Itt nyugszik . . . vagy a látszólag jelenték
telenjátéknak tűnő, láncon lógó Lámpás. Másféle
módon lényegíti át a valóságot - a fotók -- montá
isaiban, teremtve velük - általuk - új rendet, alá
vetve gondolatainak. És gyakran él csak montázs
elemekkel, mint az Ablakban egyik mezőjén az új
ságpapír-töredékkel, az egyszerre arccá és lánggá
lett (EU)ROPÉ-val, hogy emlékeztessen és figyel
meztessen. De a vászon is. ugyanilyen tárgy. Arra
vár, hogy életet kapjon tőle: harmonikus álmokat,
múltidézést, szorongások feloldódását. Emlékeket,
vádemlékeket. "Az a deszka vagy kifeszített vá
szon minden esetben egy. új és tiszta élet lehetősé

ge ... "14

A biblikus, a "holtat feltámasztó" Bálint Endre
legösszetettebb, legnagyobb képein az 6- és Újszö
vetség úgy fonódik össze, ahogy lassan kétezer esz
tendeje egy széder-estével az utolsó vacsora. Erre
utal - életrajzi jelenre és örök múltra - az Utolsó
vacsora Zsennyén címe is, vagy a Triptichon szár
nyasoltára, a Szentendre nyolcadik temploma, de a
Leprás angyal, a Roueni látomás és a Csodálatos
halászat is. Mintha mindez abból született volna,
amit csak felvillanó filmkockákból, néhány repro
dukcióból ismerhetünk: a Jeruzsálemi Biblia na
gyon tiszta illusztrációiból. Az 6- és Újszövetség
nek ez az egységes szemléletű összegezése ugyan
úgy előre mutató, mint a rá jellemző keserű sza
vak: "Akármerre nézek, mindenütt rám vigyorog
nak azok a képek, szép szineikkel, amelyek mögött
hiába keresem a hitet, ami képes lenne bárkit meg
váltani'">, Ez a megváltó és panaszos-zsoltáros hit
olvasható a Bálint-képek olyan sorában is, mint a
látszólag mindettől távoli Falak-ban, amely éppen
"egy hitetlen világban élő ember hit után való só
várgása"!".

Az idézetek: I :42. zsoltár - 2: Habakuk könyve l/l --.3:44. zsoltár
-4: Bálint Endre: Párizsi elöadás -- 5: Bálint Endre: Pilinszky Já
nosnak -6: Bálint Endre: Reggeli áhitat --7: Bálint Endre: Ars po
etica helyett -- 8: Bálint Endre: Életrajzi törmelék IV - 9: Bálint
Endre: Ars poetica helyett - 10: Bálint Endre: Párizsi előadás- 11:
Bálint Endre: Életrajzi ffirmelék -12: Izajás jövendölése 16 -- 13:
Énekek éneke. Negyedik ének - 14: Bálint Endre: Ars poetica he
lyett - 15-16: Bálint Endre: Párizsi előadás.

TARBAY EDE

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a 'szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelőmargóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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