
� Februárban jártam utoljára Páternél, Balogh Ist ván -
nál. Ugyanazzal a csendes, de nagyon kedves modor -
ral fogadott, mint mindig. A szép, felújított törökbá -
linti parasztház a béke szigete volt, miközben a kana -
pén ülve beszélgettünk, macska mászkált az ölünk ben
és az asztalon. Páter már sok mindenre nem emlé ke -
zett, de hát a kilencvenkettedik évében járt, úgyhogy
ezt meg lehetett érteni. Én régi filmplakátokról, a
Mahir és a Mokép tevékenységérôl, a Hungarian
Foreign Trade és más magazinok illusztrációiról kér -
deztem, Szônyeg-Szegvári Eszter kolléganôm pedig
a Hungexpo és más kiállításokra készült grafikáiról
és a varsói plakátbiennálékról faggatta. Fel is vettük a
beszélgetést, igaz, a macska folyton belegyalogolt a
képbe, és gyakran felpattantunk, leültünk az interjú
során, hiszen hol egy varsói katalógust, hol valami
más emléket kellett elôkapni – mégis, ez a meg ma -
radt utolsó interjú. 

Páter a korábbi években, amikor találkoztunk, soha
nem beszélt sokat, talán a szerénységébôl fakadt, hogy
mindig faggatni kellett. Egyedül a vitorlázásról és az
általa épített gyönyörû hajóról hallottam hosszan me-
sélni. Mivel leginkább tárgyak segítségével tudtunk
emlékeket felidézni, a Papp-csoportról készült képe -
ket vittem magammal, és faggattam. Nem titkoltan
azért is, mert ô volt az egyik utolsó élô tag, akivel
ezekrôl a mûvészekrôl és közös törekvéseikrôl be szél -
getni lehetett. (Köztünk van közülük Zelenák Cres -
cencia grafikusmûvész, aki idén kapott Kossuth-díjat
munkásságáért.) 

Balogh István 1947-ben kezdte meg tanulmányait
a Magyar Iparmûvészeti Fôiskolán (itt ragadt rá a
Páter név egy akkori politikussal való névrokonsága
miatt). Az 1950-es évek elejétôl kezdve tervezett ki -
állítási grafikákat, a Moképnek számos filmplakátot
és más alkalmazott grafikai munkákat. Plakátjait fa -
nyar humora, groteszkre való hajlama és érzékeny
rajzstílusa teszi egyedivé. Motívumait a népmûvé -
szetbôl is meríti, finom fekete vonalkázós rajzai és

plakátosan harsány színei hatásosan kapcsolódnak
össze. Páter a filmplakát nagymestere lett, és a politi -
kai plakáté: soha nem szégyellte, hogy látványos má -
jus 1-jei, április 4-ei és hasonló plakátokat készített –
mindig biztosítottam is róla, hogy ezek szintén nagy -
szerû grafikai munkák.

A magyar plakát nagy generációjának nevezhetjük
azt a nemzedéket, amelynek tagjaival együtt tanult,
alkotott, akikkel megalapítottak két jelentôs alkotó -
közösséget (a Budapestet és a Derkovitsot), illetve
akikkel együtt hozták létre a Papp-csoportot mint
szakmai fórumot. Utóbbiban fôszerepet játszott a
mindenki által „Kisöreg”-nek becézett korszakos mes-
ter Konecsni György, illetve a magyar tervezôgrafika
ugyancsak meghatározó alakja, Papp Gábor. Nem
tudni, hogy a hatvanas-hetvenes években a (tervezô -
grafika számára) kedvezô kultúrpolitika (idegenfor -
galmi nyitás, vásárok, a reklám felértékelôdése), a ren -
geteg bejövô, jól fizetô munka (a kiállításgrafikáktól
a képeslapiparig) vagy a nagy egyéniségek példája és
az intenzív szakmai közélet okozta, hogy a magyar
plakát egyik fénykora bontakozott ki. Élmény lehe tett
a budapesti utca, hiszen az NDK-filmeket éppúgy lát -
ványos plakátok hirdették, ahogy a Sztár kólát vagy a
Szivárvány Áruházat.

Balogh Páterre emlékezünk, de nem véletlenül em-
lítem kortársait, pályatársait és barátait: idén fájóan
sokan mentek el közülük. 2015-ben elhunyt a pop-art
nagyszerû plakátosa, Darvas Árpád. Idén, Páter ha lá la
után tudtuk meg, hogy meghalt Sós László, a So-Ky
tervezôpárosból, a mûvész házaspár a politikai befo -
lyása és hatásos (fôleg politikai, film- és kereskedel -
mi) plakátjai révén is meghatározó szerepet játszott a
hazai tervezôgrafikai színtéren a korszakban. Nem -
rég elhunyt Révész Antal is, aki szintén feleségével,
Wigner Judittal dolgozott közösen többek között
plakátokon, kiállításgrafikákon. Egyre kevesebben
vannak köztünk a nagy generációból, miközben al -
ko tásaik (például a hatvanas évek filmplakátjai) egyre
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keresettebb és drágább mûtárgyakká válnak – remél -
hetôleg ez garancia lesz arra, hogy nem vesznek el.
Az nyugtathat csak meg, hogy az eltûnô generáció
sok mûvét ôrzi több közgyûjtemény (a Magyar Nem -

zeti Galéria, az Országos Széchényi Könyvtár), így sok
plakátjuk továbbra is velünk marad.

KATONA ANIKÓ
mûvészettörténész

Balogh István: Égitestek – földi testek / 
István Balogh: Celestial Bodies and Bodies Terrestrial

[2009] digitális nyomat (Magyar Plakát Társaság, Archívum,
Budapest) / digital print (Archives, Hungarian Poster Association,

Budapest) [100x70 cm]

Balogh István: 1945. április 4. / 
István Balogh: 4th April 1945

[1965] ofszet, kivitelezô: Zrínyi Nyomda, Budapest 
(a mûvész hagyatéka) / offset, executed by Zrínyi Printing Press,

Budapest (from the estate of the artist) [67x47,5 cm]
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