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Vertel Beatrix grafikusművész – aki az 1970-es évek
elején végezte főiskolai tanulmányait – a közelmúlt
négy és fél évtizedében csupán néhány kiállítást
rendezett. Mindemellett az alkalmazott grafika, a ter-
vezőgrafika megannyi ágazatában több mint negy-
ven éven át tevékenyen, fontos műveket alkotva
dolgozott: illusztrált mesekönyvet, tervezett plaká-
tokat, készített cég-arculatokat, logókat és emblé-
mákat, foglalkozott kiállítás-grafikával, és a naptárak,
a kisebb kiadványok, a katalógusok mellett immár
jelentős, a közelmúlt egy évtizedében, 2002 óta
kibontakozott könyvtervezői, tipográfusi tevékenység
is gazdagítja pályaképét. Vagyis elmondható, hogy
hallatlan sokágú, zavarba ejtően sokoldalú mun-
kásság Vertel Beatrixé, aki a kíméletlen gyorsasággal
változó igényeknek és feltételeknek, a megrende-
lőknek kiszolgáltatottan is töretlenül valósíthatta
meg művészi elképzeléseit. Már a korai, pályakezdő
alkotóperiódus munkái is széleskörű érdeklődésről
tanúskodnak: a hatvanas-hetvenes évtizedfordulón
megalkotta az első magyarországi óriásplakátnak
minősíthető, 1969-es OMÉK-plakátot – az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra egy,
a korabeli kulturális politikát igencsak ingerlő, de
nemzetközi elismerést hozó szárnyas tehén-kom-
pozícióval hívta fel a figyelmet –, és a kor kultikus
italának, a természetes szőlőszemekből készültnek
hirdetett Traubisoda-üdítő reklámhadjáratát is az ő
kis buborékokban pompázó plakátja szolgálta,
s mindemellett festői és grafikai hatásokban dús-
káló könyvillusztrációkkal kísérte a Hoffmann-mesék
közreadását. Volt, hogy a London nyelvstúdió arcu-
lattervének keretében készült, a brit lobogót idéző
nyelviskola-plakátok borították be Budapest csak-
nem összes hirdetőfelületét, s aztán sorozatban
érkeztek a kereskedelmi plakáthirdetések tervezé-
sére szóló felkérések, s azt, hogy ezeket milyen
szinten teljesítette, azt a békéscsabai alkalmazott
grafikai biennálé-díjak is tanúsítják. Fontos állomás

pályáján a budavári Mátyás-templommal össze-
függő munkák megtervezése és megvalósítása:
a középkori múltú templomról szóló könyv, majd
prospektusok, katalógusok, cd-k sora készült műhe-
lyében. És a Mátyás templom kapcsán már meg is
érkeztünk a könyvek sorozatához – ezek kapcsán
a terveivel elnyert Szép magyar könyv-díjról kell
megemlékeznünk –, amelynek első kötete, nyitó-
állomása az édesapjáról, a kitűnő grafikus és
bélyegtervező művész, Vertel József 2002-ben meg-
jelent albuma, emlékkönyve volt. Ezt követően
művészekről szóló monografikus albumok – többek
között Almásy Aladár, Kárpáti Tamás, Püspöky István,
Szalai Zoltán – kötetét tervezte meg és gondozta,
s ezekkel párhuzamosan az egy-egy tematika köré,
történelmi korszakra, történeti jelenségre, kultúrhis-
tóriai fejezetre emlékező-emlékeztető, fókuszáló
kötetet valósított meg szerzőkkel, írókkal, szerkesz-
tőkkel, fotósokkal, archívumokkal, számítógépes
szakemberekkel, nyomdászokkal együttműködve;
mint a Liszt Ferenc életét és művészetét feldolgozó
évfordulós kiadványt, mint a Szépasszonyok-,
a Közjegyzők-, a Névjegyek-kötetet, vagy mint
a Trianon-könyvet, vagy a kétkötetes, igencsak
súlyos Örök Házsongárd-remeklést. E fantasztikus
aprólékossággal és körültekintéssel, municiózus
fegyelemmel megvalósított könyv-programokban
Vertel Beatrix mint egy karmester a zenekar élén,
minden szólamra, minden hangszerre, minden
megszólalásra állandóan és szigorúan figyelve
működik: meghatározza a formátumot és a méretet,
kiválasztja a legmegfelelőbb papírt, kidolgozza
a tipográfiát, összeállítja a fotóalapú és a grafikai
kivitelű dokumentációs képanyagot, hallatlan körül-
tekintéssel mérlegeli a szöveg és a kép arányát,
kapcsolódását, a formák és a színek hatásainak
érvényesülését: hol hűvös tárgyilagossággal regiszt-
rál, hol váratlan ötletekkel csigázza fel az érdeklődést,
hol fegyelmezetten közöl, hol játékosan csapong.

Wehner Tibor 
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A  V E R T E L  B E A T R I X – P Ü S P Ö K Y  I S T V Á N  M Ű V É S Z H Á Z A S P Á R



P Á RO S  P O R T R É K4 2

Vertel Beatrix könyv-, illetve címlaptervei



4 3W E H N E R  T I B O R

Hangsúlyokat teremt, kiemel, mellérendel, kapcsol,
viszonyít. Alkotói fantáziájának szárnyalását, a rész-
letekben való dúskálásra való kísértést a megjele-
nített tartalom feltétlen szolgálata, és az esztétikai
egység-teremtés tervezői szándéka korlátozza és
foglalja keretbe. A Vertel-műhely, az általában a csa-
ládi vállalkozásként működő, a férj, a grafikus
Püspöky István és a fiú, a fotós Püspöky Apor
művészi tevékenységével fémjelzett Árgyélus
Grafikai Stúdió gondozásában megjelent kötetek
arculata ma már üdítő jellegzetességeikkel emel-
kednek ki a körülöttünk – a mediális közvetítők
agresszivitása ellenére is mind terebélyesebbé váló
– könyvtengerből. És jóllehet a bevezetőben
az alkalmazott grafikus igényeknek, szükségletek-
nek, megrendelőknek való kiszolgáltatottságáról
szóltam, Vertel Beatrix esetében meg kell jegyez-
nünk azt is, hogy van önálló szakmai-tematikai
célkitűzése is: sokszor olyan könyveket készít, ame-
lyeknek programját ő jelölte meg és dolgozta ki,
és megjelentetéséhez tulajdonképpen már csak
a szponzorokat, a támogatókat kell megtalálnia.

Úgy ítélhető meg, hogy ezek a munkák a terve-
zőgrafikus igazi jutalomjátékai: amikor nemcsak
egy külső, idegen ötlet művészi-esztétikai formába
öntése a feladata, hanem amikor a maga valójá-
ban, tartalma és gondolatisága, átérzett célja miatt
is magáénak vallhatja egyszerre műalkotássá és
dokumentummá váló alkotását.
Mint fentebb már jeleztük, Vertel Beatrix szorosan
együttműködik a családi vállalkozásban, az Árgyélus
Grafikai Stúdióban férjével, Püspöky István grafikus-
művésszel, aki azonban a tervek alkalmazott grafikai
megvalósításában, a könyvek megtervezésében és
kivitelezésében nem vesz részt: ő leg  elsősorban
az autonóm grafikai életművét építi. 1979-ben
a budapesti Stúdió Galériában rendezte meg az első
önálló kiállítását, amelyen kifüggesztett egy fekete
szemüvegekkel megrakott szecessziós madárkalit-
kát, és mellette felsorakoztatta azokat a kalitka-raj-
zokat, amelyekkel játékosan és keserűen azt jelez-
te, hogy a korszak és a térség jelképévé ez
a szabad szárnyalást drasztikusan korlátozó tárgy
vált. Az első – komoly kritikai megütközést keltő
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– madárkalitka-rajzok megalkotása és bemutatása
óta látszólagos változásokkal terhes három és fél
évtized pergett le, de a legújabb Püspöky-rajzokon
változatlanul jelen van ez a motívum: a művész
ragaszkodik jelentéshordozó, intenzitását nem vesz-
tő jelképéhez, központi jelentőségű képépítő ele-
méhez. A Püspöky-képvilág azonban természete-
sen nemcsak e tárgy tükröztetésére, a madárkalitka
megjelenítésére szorítkozik, hiszen a lassan a nagy
öregek nemzedékéhez sorolható, egykor Miskolc
vonzáskörzetéből indult grafikusművész alkotásain
fel-feltünedeznek népmesealakok, és e grafikai
munkásság fontos inspiratív forrása a világirodalom
és a kortárs magyar irodalom egy-egy alkotása is.
Persze a hagyományos kategóriákkal, a megszokott
fogalmak használatával – mint amilyen a grafika,
a grafikusművész – óvatosan kell bánnunk, ugyanis
Püspöky István is csatlakozott azon, a múlt század
hetvenes éveiben a magyar grafikában fellépő
művészek csapatához, akik a klasszikus értékeket
és vívmányokat, a hagyományos formákat és esz-
közöket megtartva, de azokat továbbépítve, meg-
újítva készítették, készítik munkáikat. Püspöky István
tusrajzai és monotípiái, sokszorosító technikával
– többek között már számítógéppel is – készített
lapjai szinte sohasem tiszta, egynemű alkotások:

a művész az utólagos beavatkozásokkal, a festői
és a grafikai eszközök és elemek ötvözésével,
az egyediség és a sokszorosítás határvonalait elmo-
só eljárások alkalmazásával különös izzású, feszült
képi világot bontakoztat ki a szemlélő előtt. Líraiság,
eszpresszivitás, szürrealitás – talán e három jel-
lemző segítségével fejthetjük fel legkönnyebben
a Püspöky-művek felületi rétegeit, amelyek e három
attitüd, szemlélet, kifejezésmód szintézisében,
együtthatásában fejtik ki különös hatásvilágukat:
az érzelmek mélységeinek feltárásával és szabad,
korlátozatlan áramlásával, a tudatosságok, a hatá-
rozott szándékosságok és az ösztönösségek,
az önkéntelen kifejezések által egyszerre vezérel-
ten, a valóság és a fantázia határvidékén konkrét
és elvonatkoztatott formára lelvén. Püspöky István
hol a feketés-barnás-vöröses, balladisztikus folto-
kat hangsúlyozó, hol az idegesen vibráló, szálkás
vonalrajzokat kiemelő, a puhaságokat és az éles-
ségeket ütköztető borús látomásai, izgatott emlék -
idézései, a vad kuszaságokba, a nehezen felismer-
hetőségek, a sejtésszerűségek, a nyom   szerűségek
világába kalauzoló grafikai gubancai konkrét való-
ságelemeket, tárgyakat és alakokat idéznek meg
és ugyanakkor megfoghatatlan jelenségeket, gon-
dolati tartalmakat, pontosan leírhatatlan formákká

Püspöky István: Hommage à Radnóti, 1987, színes rézkarc, 54x37,5 cm Püspöky István: Árgyélus-szonettek I., 1980, színes rézkarc, 25x20 cm
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kristályosuló szenvedélyes emóciókat ragadnak
meg. Ezek az érzelmekkel mélyen áthatott, intenzív
hatásvilágot érvényesítő kifejezések egy abszurdi-
tásaival szükségszerűen konfliktusokba keveredő,
súlyos ballasztokkal terhelt – vagy talán az egyen-
súlyaitól veszélyessé fosztott – nyugtalanító világgal
szembesítenek. Ez a nyugtalanító világ: a valóságos
külső színtér és a belső, a háborgó lelki jelenségek
birodalma. Püspöky István 1950-ben Miskolcon
született, ebben a városban ismerkedett meg
a mesterség alapjaival, és a miskolci grafikai műhely
volt több műegyüttese létrehozásának színtere.
Jelentős állomás volt pályáján – sok más szakmai
díj elnyerése mellett – az Országos Grafikai Biennálé
Nagydíja, amelyet 1987-ben kapott meg, s itt, szü-
lővárosában rendezte meg 2003-ban az ez idáig
kifejtett munkásságát összefoglalni hivatott vissza-
pillantó kiállítását is. A három évtizedes termést
szemlézve P. Szabó Ernő művészettörténész álla-
pította meg: „… tovább vezetik ezek a művek
nézőiket a múlt és a jövő titokzatos mélységei
között, a lélek és az élet igazságai felé, amelyek-
nek létezéséről mindannyian tudunk, oly sok
reménytelen igyekezetet fejtve ki birtoklásukért.
A múlt és a jövő közötti pillanatokat megragadva
Püspöky a jelen idő dokumentumaiként készíti
műveit, amelyek vágyakat, készséget, nyitottságot,
odaadást vagy éppen kétségeket fogalmaznak
meg. A lélek és az érzelmek rezdüléseit mutatják
fel, mert alkotójuk ezekben érzi megfogalmazódni
a teljességet, ezekben látja fölvillanni az egymás
mellé kerülő színekben, vonalminőségekben, felü-
leti hatásokban a világ vizuális eszközökkel meg-
ragadható egészét.”

Püspöky István: Római totem, 1985, tus, akril, 100x70 cm

Püspöky István: Római pietà, 1985, tus, akril, 100x70 cm
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Püspöky István: Árgyélus éjszakái II., 2003, monotípia, 118x84 cm
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Püspöky István: Látomás, 2003, monotípia, 59x42 cm


