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Az 1. Budapesti Illusztrációs Fesztivál plakátja, fent kiállítás-részlet, alatta a fődíjas Grela Alexandra munkája

A díjazottak: Jásdi Juli, Kindli Csenge képviselője, Turi Lilla képviselője, Grela Alexandra, valamint Serge Bloch (a zsűri elnöke) és Csányi Dóra,
a Csimota Kiadó vezetője
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Kovács G. Tamás: Revelation (Jelenések könyve), 2015–2019. Herbszt László: Ők is boldogan élnek? A férfi változat. Cser, 2019.

Szöllősi Géza: Hófehérke, 2019.



2019 októberében rendezték meg az 1. Budapesti
Illusztrációs Fesztivált (Billufeszt). A Graphifest
ernyője alatt, a fesztivál fő eseményeként a Magyar
Képzőművészeti Egyetem (MKE) Barcsay-termében
nyílt kiállítás (kiegészülve a  Petőfi Irodalmi
Múzeumban megrendezett irodalmi évfordulós
szerzők műveihez készült illusztrációk tárlatával).
A főszervezők, Révész Emese művészettörténész
és Herbszt László grafikusművész oktatói tevé-
kenységük révén is évről-évre szembesülnek
az illusztrációs szakma aktuális kérdéseivel.
A számos programmal (konferenciával, vitanappal)
kísért fesztivál nyitánya egy 2018. évi kerekasztal
beszélgetés volt, amelyet Révész Emese hívott
életre. A kiemelt szakmai figyelem oka annak a hiá-
tusnak a felismerése volt, amelyet a kortárs illuszt-
rációnak, egyáltalán az illusztrációnak, mint műfajnak
hazánkban kissé mostoha, „megtűrt” szerepe oko-
zott. A másfél évvel ezelőtti (művészek, művészet-
történészek, oktatók, kiadók részvételével lezajlott)
szakmai vita akkor még függőben hagyta egy illuszt-
rációs biennálé létjogosultságát. Ez a feltételes
mód mára eltűnni látszik a kiállítás és a fesztivál
nagy sikerét és az azt övező szakmai és közön-
ségfigyelmet látva.
Maga a kiállítás jellegénél fogva szalonkiállítás volt,
kurátori koncepció közvetítése helyett elsődleges
célja a kortárs illusztráció helyzetbe hozása és egy
olyan seregszemle lehetősége, amely láthatóvá
teszi az alkotókat egymás és potenciális megren-
delőik (pl. a kiadók) számára. A kiállításra négy kate-
góriában – fikciós, tudományos, csendes könyvek
(silent book) és klasszikus művek illusztrációival –
lehetett jelentkezni. Az egyetlen megadott kritérium
a képek konkrét műhöz való kötődése volt. A Magyar-
országon épp csak szárnyait bontogató silent book
(csendes könyv vagy képkönyv) és a mára népsze-
rűségét vesztett szépirodalmi kategória beemelése

a pályázati kategóriák közé egyúttal ösztönző felhívás
volt a hazánkban erősítésre váró műfajok terén.
Már-már közhiedelem, hogy az illusztráció a gye-
rekkönyvek sajátja, s a felnőtteknek szóló könyvekben
szükségtelen a szerepeltetésük. Bár a Billufeszt fel-
hívása közös kategóriában hirdette meg a gyerek
és felnőtt irodalmat, sokatmondó, hogy a benyújtott
és így a kiállításra beválogatott képek túlnyomó
többsége is gyerekkönyv-illusztráció volt. Vannak
ugyan e tendencia reménybeli eltolódására tett biz-
tató kísérletek is; mint Herbszt László Ők is boldogan
éltek? című (meséken alapuló, de alapvetően fel-
nőtteknek szóló) kötethez készült illusztrációi is.
A kifejezetten a felnőtt közönséget megcélzó illuszt-
rációk közül kitűnt a bizarr alkotásaival direkt pol-
gárpukkasztó és tabudöntögető Szöllősi Géza.
A sokoldalú művész munkásságának csak egyik
szeglete az illusztráció. Sokan filmes art directorként
és húsplasztikáiról ismerik, a Roham Magazin művé-
szeti vezetőjeként azonban ő maga is tevékenyen
részt vállalt az illusztrációs szcéna vérfrissítésének
előmozdításában. Kísérletező kedve a számítógépes
grafika végletekig menő kihasználásában is meg-
nyilvánul. Fotó alapú montázsokra generált saját
textúráival síkfelületeken is organikus formákat
teremt és ezeket az élő szöveteket komponálja
zavarba ejtően valósághű, mégis beazonosíthatatlan
„kaotikus rendbe”. Grafikáinak apró mintázatai mesz-
sziről és közelről is jól olvashatóak. Kovács G Tamást
sem illusztrátorként ismerjük elsősorban, erőteljes
hatású linómetszeteit látva mégis remélni lehet,
hogy valamelyik kiadó vállalja munkáinak kiadását
– ahogyan az alapvetően gyerekkönyv-illusztrátor
Buzay István képeivel a Pagonynál már megjelent
a Hogyne szeretnélek? Szonettek három hangra
című kötet.
Az illusztráció műfaji sokszínűségét jelezvén a kép-
regény is helyet kapott a kiállításon: a Belgiumban

Margittai Zsuzsa
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Buzay István: Papolczy Péter, Szabó Lőrinc, William Shakespeare – Hogyne szeretnélek…! Szonettek három hangra. Pagony, 2019. 

Jásdi Juli: Tintaló, 2019. 
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és Franciaországban sikeres Farkas Lajos képei
vagy Cserkuti Dávid révén. Utóbbi nem képregényes
munkával szerepelt, de megszokott magas kvalitású,
alaposan megrajzolt és filmes effekteket idéző
képeket láthattunk tőle. A fesztiválon kiosztott díjak,
így Grela Alexandra (fődíjas), Turi Lilla (pályakezdő
illusztrátori) és Jásdi Júlia (silent book kategóriás)
díjai előremutatóak. Grela Alexandra témájában és
műfajában is elhagyja a hagyományos ifjúsági
illusztrációt Franck Pavloff Barna hajnal című művé-
hez készült papírszínházával. A papírszínház a műfaji
kötöttségek mellett éppannyi szabadságot is ad,
mint a képkönyvek szövegtől mentes világa.
A silent bookok közt megjelentek Rofusz Kinga
lírai szépségű illusztrációi az Otthon című kép-
könyvhöz, amely a formabontó gyerekkönyvek kia-
dását is bátran vállaló Vivandra Könyveknél jelent
meg. Még kiadásra várnak Csibi Boróka festői,
Születésed története című képei, Máray Mariann
nemzetközi sikereket aratott színpompás illusztrációi
és Jásdi Júlia diplomamunkaként készült, témájában
és fekete-fehér, karikatúraszerű ábrázolásmódjában

is vállalkozó szellemű Tintaló című munkája. Utóbbi
– kategóriájának díjazottjaként – a vázlatfüzetek
esetlegességével állít görbe tükröt egy komoly tár-
sadalmi problémának, az alkoholizmusnak, egy-
szersmind ennek magyar vonatkozásaira is reflektál
a magyar kultúra emblematikus helyszíneinek (pl.
Hősök tere) felvillantásával. Girbe-gurba vonalraj-
zainak vizuális megközelítése merőben más irányt
képvisel, mint a témával mindezidáig egyedüliként
foglalkozó magyar gyerekkönyv, A muter meg dzsin-
nek (írta Elekes Dóra. Csimota, 2017), ahol Kun
Fruzsina elmosódott részletrajzai, vad ecsetvonásai
idézték meg az alkoholizmus árnyékában élő gyer-
mek torz világát. Jásdi, színeiben is redukált esz-
köztárában egyedül a könyvkötésen (a hintalovon
félrebillenő borospohárban löttyenő bor) tűnik fel
a vészjósló piros szín. A hol vicces, hol fájdalmas
vallomásokat laza egységbe fűző képek őszinte
reflexióra hívnak. Jásdi így fogalmaz a könyv egyik
képe kapcsán: „A hullámvasutas kép egy az alko-
holbetegség mechanizmusát bemutató rajzok közül.
[…] A képeken több ember viszonyát jelenítettem

Máray Mariann: While You are Asleep, 2019.
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Turi Lilla: Dragomán György:
Jég. Magvető, 2019. 

Rofusz Kinga:
Otthon.

Vivandra, 2018. 

Krizbai Gergely Krizbo:
Fekete-fekete-fekete.
Szentendre,
Magánkiadás, 2018. 
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meg, kevés esetben ábrázoltam egyedül küzdő
embereket, hiszen a függőség a legkevésbé sem
a magány problémája. Aki küzd, annak sokszor
a családja, barátai is küzdenek érte. Ez a folyamat
pedig valóban olyan, mint egy hullámvasút, a kevés-
bé kiszámítható fajtából.”
Technikájában is egyediek a Budapest Bábszínházban
bábkészítőként dolgozó Kocsis Eszter képei, aki
a Plüssinvázió című könyvvel bábtervezőként, sőt
az egyes jelenetek kulisszáinak kialakításánál szín-
padi- és díszlettervezőként is bemutatkozott (Cser
Kiadó, 2018). Az amerikai Ken Derby könyve korábban
külföldön már megjelent illusztrált kiadásban. E sajá-
tosan komor világ azonban, amelynek a kopottas
bábok elidegeníthetetlen szereplői, már teljes egé-
szében Kocsis Eszter invenciója. A könyv művészeti
vezetője és szerkesztője a filmeken és tévésorozatokon
is dolgozó Jeli András, a jeleneteket megörökítő fotós,
Lukács Dávid pedig filmes operatőr. Ebből is fakad,
hogy a statikus, szinte filmből kiragadott pillanatfelvé-
telek és a könyv „szélesvásznú” 16:9-es arányú for-
mátuma is bábfilmes képkivágásokra emlékeztetnek.
A rendkívül időigényes (hamarosan talán reménybeli

reneszánszát élő) technika létjogosultságát éppen
ez a formai megújulás igazolja – ahogyan a 2019. Év
Gyerekkönyve Díj innováció kategóriájának, nemzetközi
szinten pedig a japán JIA Illustration Award nemzetközi
zsűrije 2018. évi különdíjának elnyerése is.
Az előbbi példákon is látható rendkívüli technikai
heterogenitás ellenére a kiállításon printek szere-
peltek. Az eredeti művek mintegy fele digitális, de
akadtak bőven hagyományos technikával készült
képek is (például Rofusz Kinga vagy Grela Alexandra
művei). Kérdésként vetődhet fel, hogy a 70fi100-as
egyenméretben készült tablókon milyen jogon jelen-
hetnek meg autonóm művekként, eredeti kontex-
tusukból kiragadva az  illusztrációk. Érdemes
(a díszvendég) Olaszország illusztrációs kiállításainak
gyakorlatát is végiggondolni, ahol a digitális művek
mellett gyakorta szerepelnek az azokhoz felhasznált
eredeti, analóg technikával készült „műrészletek”.
Jelen esetben a szervezők koncepcióját igazolja,
hogy számos olyan technikai bravúr válik a nagy-
méretű nyomatok által láthatóvá, mely az eredeti
művek kis méreteiben elveszne a néző szeme előtt.
Így például Krizbai Gergely Krizbo papírnyomatos,

Kocsis Eszter: Ken Derby, Lukács Dávid, Jeli András: Plüssinvázió. Cser Kiadó, Budapest, 2018. Editura Casa Romania 2018.
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Cserkuti Dávid: A bolygó hollandi. (R. Wagner operája nyomán írta
Tallián Mariann), Holnap, 20019.

Herbszt László: 
Frankovics György: A bűvös puska.

Móra, 2005

Krizbai Gergely Krizbo: Fekete-fekete-fekete. 
Szentendre, Magánkiadás, 2018. 

Somos Gyula: Gerrit Achterberg:
Az éjszaka üregeiben. Cegléd, 2015. 
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tusrajzos expresszív képei vagy M. Nagy Szilvia
kicsiny kézirajzai, melyek a kiállított méretben átütő
erejűek. Az is láthatóvá vált így, hogy bizonyos eset-
ben a könyvillusztráció plakátként is kiválóan megállja
a helyét (például Herbszt László fentebb említett
képeinél). A nemzetközi vásárok könyves vitrinjeinek
kisméretű illusztrációi előtt kígyózó soroknál pedig
a látogatót is jobban csalogatják a kiállítás keretei
közt könnyebben befogadható tablók.
Az 1. Billufeszt kiállítás ígéret a kortárs illusztráció
beemelésére a hazai oktatási, művészeti és könyv-
kereskedelmi kánonba. A program mintája és pél-
daképe a pozsonyi BIB, s a szervezők nem titkolt
célkitűzése, hogy itthon is hagyományt teremtsenek
egy olyan illusztrációs fesztivállal, amely más orszá-
gok rendszerében már jól mutatja, hogy az ízlés-
és formaalakító törekvés a könyvesboltok kínálatára
is jótékonyan hat.

(1. Budapesti Illusztrációs Fesztivál, 2019. október
11–30. Magyar Képzőművészeti Egyetem)

Máray Mariann: While You are Asleep, 2019.

M. Nagy Szilvia: Jorge Luis Borges: Képzelt lények. 2016–2018.




