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JÁSZ ATTILA

Árgyélus és a kismadár
Püspöky István (1950–2018) és munkái 

„…szabadulni szeretnék a kalitkából, hogy … 
menedéket keressek valahol. De szárnyaim (nem) 

lévén, nem tudok.” 
(PI)

[ÁRGYÉLUS ELSZÁLL]
A történet jelen állása szerint a legendás kalitka üres. Ajtaja nyitva, 

de mindegy is, hiszen eddig is így volt. Árgyélus viszont a rengeteg pró-
bálkozás után, hogy megtanuljon repülni, sikeresen (f)elszállt. Átrepült 
egy másik dimenzióba, így már lényegesen többet tud, mint mi. Az is-
meretlenről, ami mindig is izgatta nyughatatlan művészlelkét. (De hát 
kiét, melyikünkét nem?) Árgyélus tehát átbucskázott saját fején, madárrá 
változott, elszállt a fejünk fölött. Üres a kalitka, amit annyiszor megidé-
zett rajzain…

[MINT A MESÉBEN]
Kelet-Európában kalitkáról beszélni vagy rajzolni azt: egyértelmű 

utalás. A szabadságra természetesen, illetve annak múltbeli korlátozá-
sára is. Leginkább a külső, de ezáltal a belső korlátainkra is, amelyek 
által létezésünk és életünk némileg behatárolódik. Amelyeket az emberi 
természet lényéből adódóan állandóan le akar küzdeni. Mint a mesében. 
Árgyélusként, bárki is legyen éppen, kismadár vagy királyfi. A mese 
üzenete szerint meg kell harcolnunk a világgal és benne önmagunkkal. 
(Leginkább persze önmagunkkal.) Ahogy Püspöky István dokumentál-
ja rajzról rajzra, legkisebb királyfiként szállva szembe mindennel, ami 
igazságérzetét bántja, piszkálja, és ugyanakkor az álom, a látomás árgyé-
lusmadarát röpteti, szabadítja ki folyton magából, mint kalitkából, bör-
tönből. Nemes, nagy feladatok és gyötrődések ezek mindig, de Püspöky 
István bizonyított már, életművét egy gyönyörű albumba is sikerült meg-
álmodnia. Szikár versei is olyanok, mint a képei, szabadon szárnyalóak 
és meglepően ütősek. Még ebben is rokon mesterével, Kondor Bélával. 
Az sem véletlen, hogy állandó beszélgetőtársa a művészet dolgairól Tan-
dori Dezső volt. Soha nem kötötte magát gúzsba, és ha a világ meg is 
próbálta párszor behálózni, nem sikerült. Ez a szabad és fékezhetetlen 
szellem tükröződik lendületes grafikai munkáin is. Püspöky István egy 
javíthatatlan és kategorizálhatatlan szabadulóművész. A konkrétból az 
elvont gesztusba, és vissza. Vonalak és foltok általi szabadulóművész, 
amilyenné minden igazi alkotó ember szeretne válni. Amire nincs re-
cept, ahogy Hamvas Béla mondja. Püspökyé is tökéletesen a sajátja, 
senki más számára nem használható. Ettől azonban csak még nagyobb 
az értéke abszurd világú munkáinak, melyeket hátrahagyott számunkra 
végső szabadulása után.

[VISSZASZÁLL]
A kalitka üres. A közel hetven évig (68) Árgyélus szerepében bolyon-

gó Püspöky István már nincs közöttünk testi valójában, mégse legyünk 
szomorúak. E folyóiratszám oldalain jelen van. És ez a legtöbb, amit az 
ismeretlen világból egy árgyélus kismadár elérhet. Ráül a nyitott ajtajú 
kalitka tetejére. Megtalálta a végső menedéket.
 

[ÖSSZEFOGLALÁS]
Hova lett a kalitkából a madár?
A grafikus fejéből kezén keresztül
a szűzhófehér papírlapokra szállt?
Nem, hanem a kalitka tetejére ült.
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