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osszan tartó, súlyos betegség után, 2007. októ-
ber 11-én elhunyt az elmúlt fél évszázad egy je-

lentôs, különös érzékenységû, színháztörténetet író
alkotója, akirôl kevesebbet tudunk, mint illene és kel-
lene, mert soha nem ô volt a mûvészi akciók frontem-
bere. Pedig nélküle – s Breznyik Péter meg Buch mül -
ler Éva nélkül – nem született volna meg az elhíresült
Lakásszínház, nem kaptak volna a Squat Szín ház pro-
dukciói rangos szakmai díjakat, és sok munkatársa
szegényebb lenne mûvészileg és emberileg. 

Rég nem találkoztunk – legtöbbször a szép emlékû
Eckermannban futottunk össze, amíg e sokunk szá-
mára kedves hely még az Andrássy úton létezett –, de
az elmúlt egy évben, amikor az Egyetemi Színpad tör-
ténetével foglalkoztam, gyakran gondoltam rá. Az ô
pályáját is – mint oly sokunkét – meghatározta, hogy
annak a szellemi közösségnek lehetett befogadó és for-
máló-alakító tagja, amely a hatvanas években a másság
kitüntetett helyszínévé vált. Egy idôben kerültünk oda,
mindketten amolyan mindenesek voltunk. Nem tûnt
atléta termetûnek, de a színpad alig mozdítható füg-
gönyét ô tudta a leggyorsabban felhúzni. 

Bár az Egyetemi Színpadon, mint minden színház-
nál, léteztek reszortok, Bálint Pisti nem csupán és
nem elsôsorban színpadi munkás volt. Ruszt József
interjúiban gyakran emlegette, hogy legszigorúbb kri-
tikusainak azokat a mûszaki munkatársait tartotta,
akik – mint Kemény Emil, Kozák Gyula vagy Bálint
István – az Universitas Együttesnél már a próbákon kí-
méletlenül jelezték, ha készülô elôadásaival valami
nem stimmel. Nem elemeztek, csak figyelmeztettek.
Tehették, mert akkor és ott nem volt különbség szí-
nész, asszisztens, ügyelô, világosító-hangosító vagy dí-
szítô-kellékes között. Mindannyian egy közösség tagjai
voltunk, s a jó függönyhúzás itt ugyanolyan rangot
adott, mint a kiemelkedô alakítás. 

S aki az egyik nap díszletet állított, a másikon mû -
sorszerkesztôként vagy debütáló drámaszerzôként
mutatkozhatott be. Mint ahogy tette ezt Bálint Pisti is,
amikor a festô-grafikus Donáth Péterrel közösen meg-
írta két kivégzésre váró rab utolsó óráját bemutató
Náthán és Tibold címû groteszk egyfelvonásosát, ame-

lyet az Universitas Marton László rendezésében muta-
tott be. 

Második darabjának premierjére már nem az
Egyetemi Színpadon került sor. 1969-ben – amikor az
Universitas Együttes tagjainak egy része saját vagy má-
sok akaratából távozott a színpadtól – Halász Péter
megalakította a Kassák Ház Stúdiót. Bálint 1971-ben
csatlakozott a csoporthoz, a Labirintus címû darabjá-
val, amelyben a Minótauroszt legyôzô Thészeusz
maga is emberéleteket követelô szörnnyé válik. Bár
Halászék nem hangsúlyozták, mégis nyilvánvaló volt a
politikai áthallás, miként az egy évvel késôbbi, szintén
Bálint közremûködésével készült A skanzen gyilkosai-
nál is, amelyet azonban a hatalom már nem tolerált.
Az együttes magja féllegalitásba vonult, s a megszüle-
tô Lakásszínház tevékenységében egyenrangú szere-
pet játszott Halász, Bálint és Breznyik Péter – ha csak
a férfiakat említem. Mindeközben azért megjelenhe-
tett Bálint István elsô verseskötete, az Arthur és Franz
(1972).

1976-ban emigrációba kényszerültek. Ki kivándorló
útlevéllel, ki turistaként hagyta el az országot: hat fel-
nôtt meg a gyerekek. Búcsúzóul eljátszották a Három
nôvért. Irinát Halász Péter, Mását Breznyik Péter,
Olgát Bálint István „alakította”, a szöveget Koós Anna
súgta fel nekik, közben Chopin-zene szólt. Fájdal ma -
san groteszk este volt. Mulatságosnak hatott, amint a
szakállas és szemüveges férfiak teázgatás és uborka-
majszolás közben Moszkvába vágyakoznak, de közben
mindenki tudta: a játszók rövidesen Nyugaton találják
magukat.    

Némi hányódás után New Yorkban telepedtek le, s a
Squat Színházzal folytatták, illetve építették tovább azt,
amit a Lakásszínházban csináltak: a hétköznapi és a
teátrális eseményeket egybejátszatták. Berobbantak a
metropolis underground színházi világába. Siker -
elôadásaikkal járták a világot, messzirôl úgy tûnt: be-
futottak, megtalálták helyüket és sajátos hangjukat. 

Bálint – bár bevallása szerint csapnivaló nyelvérzék-
kel rendelkezett – angolul író szerzô lett. Élvezte a
nyelv egyértelmûségét, amelyet hajlamos volt – társai-
val egyetemben – a pillanatorientált New York-i létfor-
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mával azonosítani. Itthon elôadásaik jórészt azért szü-
lettek, hogy a kelet-európai gyakorlattal szemben egye-
nesen beszélhessenek, hogy az elhangzott szó, a fel-
mutatott tett az legyen, ami. Úgy tapasztalták, ez New
Yorkban evidencia, s korábban meg nem élt szabad -
ság érzés töltötte el ôket. 

Ám ez az érzés nem ellensúlyozhatta azt, hogy a
mindennapi megélhetésért kôkemény harcot kellett
folytatni, hogy egyre nehezebb volt újra meg újra
csúcsra jutni, olyat nyújtani, amire folyamatosan oda-
figyelnek az emberek, s mint minden zárt közösség-
ben, ebben is idôvel gyengülni kezdtek az összetartó
erôk. Törvényszerûnek mondható, hogy a színház ket-
tészakadt: 1985-ben Halász Love Theatre néven hozott
létre új formációt, Bálint a Squatot vitte tovább. 

Ez a Squat azonban már nem az volt, mint koráb-
ban. A világ is változott, fogyott a levegô a két utód-
színház körül. Ugyanakkor megnyílt az út visszafelé.
Bálint – apja, a festômûvész Bálint Endre betegsége
idején – már a nyolcvanas években is többször látoga-
tott Magyarországra, de 1989 után egyre gyakrabban s
egyre hosszabb idôre jött Budapestre. Akárcsak
Halász. Nem a honvágy hajtotta ôket, hiszen Bálint azt

vallotta, hogy „mindig ott tartózkodom, ahol dolgom
van”, igaz, azt is: „sokáig nem mertem otthon lenni.” 

Eleinte ingázott New York, Budapest és Európa más
városai között. Olyan elôadás-trilógiát készített elô,
amelynek egyes darabjai ugyanarról szólnak, de ame-
rikai, nyugat- és kelet-európai szemszögbôl bemutat-
va. Ez végül is csak részben született meg, viszont az a
Bálint Pisti, aki egész addigi pályafutása során a ha-
gyományos kôszínházi forma ellen készítette elôadá-
sait, elfogadta Debrecen hívását. Barátai közvetítésével
és Pinczés István felkérésére Csehovval tért vissza a
magyar színházi életbe. Sirályt rendezett. Kicsit más-
ként dolgozott, mint ahogy egy magyar repertoárszín-
házban szokásos, s végül az elôadás sem szokványos

Csehov-interpretáció lett. Már ekkor szeretett volna
Ternyák Zoltánnal dolgozni, erre azonban csak a kö-
vetkezô debreceni munkájában kerülhetett sor: Genet
Férfiak címû mûvét, a Cselédek párdarabját állította
színpadra. 

Ternyákhoz szoros emberi és szakmai kapcsolat
fûzte. Hosszú hónapokon keresztül, a mûvészi és a
terápiás munkát összekapcsolva hozta létre vele
Dosztojevszkij A félkegyelmûjének monodramatikus
verzióját. A fiatalon elhunyt színészre emlékezve írta
le színházi vezérgondolatát: „A színház az együtt!
A színház dialógus és közbeszólás. Mint az élet!” Az
akciók színházától visszatért a szó színházához. 

Már nem angolul írt. Donáth Péterrel verses képre-
gényt adott ki (Hôsleány), Roskó Gáborral pedig a Ki -
kö tôi beszélgetések (2005) címû verssorozatát. Haza té -
rése utáni elsô, újabb költeményeit tartalmazó kötete,
az Egy felelôtlen férfi vallomásai 1996-ban jelent meg, rá
egy évvel pedig Másik János nagylemezéhez (A Másik
– Peepshow-mennyország) tizenegy szöveget fûzött ösz-
sze ciklussá. 

A színházi feladatok egyre ritkábban találták meg.
1998-ban színre állította a Kocsmakutyák címû darab-

ját, szerepelt több filmben, például Jeles András Pár -
huzamos életrajzokjában. 1997-ben ismét összetalálko-
zott Halász Péterrel. A Várszínházban Eötvös Péter két
korai, a hetvenes évek közepén írt egyfelvonásos ope-
ráját rendezték. Halász a Radamest, Bálint a Harakirit,
amelynek szövegkönyvét, Jukio Misima japán író
1971-es öngyilkosságából kiindulva, szintén ô írta. 

Néhány éve még mûsora volt a Tilos Rádióban, idôn-
ként ott hallottam egyéni látásmódú véleményeit hosz-
szú autózások közben. Aztán semmi. 

Érett férfikorának nagy ajándéka volt Gazsi fia, aki
hároméves korában azt kérte tôle: „Apa, élj soká, léc-
ci!” Bálint István e kérést nem teljesítette, nem telje-
síthette. 
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