
Vargáné Nagyfalusi Ilona: Batikképek Apátfalváról 

2013 szeptemberében az apátfalvi Faluház aulájában elhelyezésre került egy hét részből 
álló művészeti alkotás. Az egyenként két négyzetméter nagyságú batikok az előtér szemközti 
falát borítják. A hét képben Apátfalva népművészete jelenítődik meg.  

Kós Károly építész írta az alábbi sorokat: „Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden 
nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok. Ugyanezt látjuk északon és délen 
minden olyan nemzetnél, akihez mi tanulni járunk, hogy hazajőve lebecsülhessünk mindent, 
ami a miénk, merthogy itthon nincsen készen akkora kultúra, akkora művészet, mint amilyent 
hozhatunk könnyen, készen külföldről. Mert nekünk azt előbb csinálnunk kellene. Mert össze 
kellene szednünk nagy fáradsággal az ország minden részéről a széjjelszórt köveket, hogy 
azokkal a magunk képére építhessünk. És ehhez hit is kellene, és nagy fanatizmus is, és 
rettenetesen sok munka..." 

Apátfalva néprajzi kincsei is az idézet szerinti széjjelszórt kövek. 
Sokan sokféleképpen igyekeztek az elmúlt évtizedek alatt a köveket egységes egésszé 
összeépíteni. Gondoljunk csak a néptáncosokra, az énekesekre a pávakörből, vagy a 
citerásokra, Puszta Manci néni honismereti szakkörére, a Móricz Ágnes vezetésével elkészült 
Bíbic könyvekre és még hosszasan sorolhatnánk.  

Most a képzőművészek ismét hozzájárulnak ehhez a hagyományokat átörökítő munkához, 
s témául falunkat, Apátfalvát választották.  
A hagyományápolás és hagyományőrzés ma divatos fogalmak, de a hagyomány nem beteg, 
hogy ápolni kelljen, és nem rab, hogy őrizni kelljen. Mi dolgunk van akkor nekünk, a 
hagyomány ismerőinek 2013-ban? 

Át kell adni a fiatalabb nemzedékeknek a néphagyományt. Különösen az apátfalvi nép 
hagyományát, mely olyan gazdag.  

"Minden közösség annyit ér, amennyit múltjából felvállalni és megőrizni képes, mert 

értelmes jelent megélni és jövőt építeni másképpen nem lehet." 

Kovács László fazekas 

A hét alkotó méltán lehet büszke művére. Ezek a batikképek talán a legnagyobb 
hatásfokkal tudják majd hagyományt átadó munkánkat segíteni. Havonta többször is látva 
rögzül majd a gyerekekben a helyi népviselet, a falu fontos épületeinek képe. S az alkotók 
keze nyomán elkészült képek egymás mellett, mint az összerakott kövek kapcsolódnak egy 
művé. A batiknak egy sajátságos ódon hangulata van, ám a több képen is feltűnő citromsárga 
szín üdévé, reménykedővé teszi az ábrázolást.  

A parasztházat ábrázoló képnél különösen szépen van összeillesztve az oromzat és a nap 
sugarai, de gondolhatunk akár a szentháromságból áradó életerőre is, vagy az Istenszemre 
(hagyományos deszkamotívum), mely ránk az égből figyel, és gondos apa módjára vigyáz.  

A tiszta földszínek is erősítik a földműves életmódhoz illő ábrázolást. Számomra külön 
kedvesek a képek, mert a tárgyi néprajz területeit ölelik fel.  
A Szent Mihály Templom, a Nepomuki Szent János Harangláb, a parasztház fűrészelt 
deszkaoromzattal, a felvetős párnavég mind aprólékosan kidolgozottak, valósághűek.  
A fiatal házaspár képe felhívja figyelmünket arra, hogy a tárgyak mellett az élet és a család 
mint örök érték sem feledendő.  



A mai világban sok művész alkotásait képtelenek vagyunk értelmezni, annyira modernek. 
Ez a hét alkotás mindenki számára jól érthetően, torzításmentesen ábrázolja az apátfalvi 
hagyományt. Köszönjük Borsi Sándor művésztanár segítő munkáját.  

A batikok 2013 nyarán egy közös alkotótábor keretében készültek. Bár minden képet külön 
művész készített, egy jól összeszokott baráti csapat képei rajzolódtak ki az ecsetek nyomán. A 
minden képen feltűnő szó összeolvasva egy mondatot ad. Így fűződnek össze a textilek, mint 
egy gyöngysor.  

A művészek a munka elkezdésekor Polner Zoltán, 2013-ban 80 éves néprajzi gyűjtő és 
költő Sámánok nyara című versét hallgatták meg: „Utazom, hogy visszataláljak a táltosok 
kéklő égboltjához.” Ez a verssor bújik meg a képeken irányt adva a művészeknek alkotó 
munkájukban. Gratulálok a fiatal alkotógárdának, melynek tagjai: Bertus-Barcza Anikó, 
Csenteri Andrea, Hulman Anikó, Farkas Katalin, Farkas Krisztina, Némethné Koczka 
Gabriella, Szalamia Lóránt.  

A hagyományok ápolása biztosítja a gyökerekből való állandó táplálkozást, a tiszta forrást, 
miképpen messziről a falu tornya mutatja az utat a helyes irányba, ahol az otthonát találja meg 
az ember. Igaz, hogy ma már nem úgy létezik az a paraszti közösség, mely egykoron 
létrehozta e művészetet, mégis úgy gondolom, éppoly fontos helye van, mint bármely más 
művészetnek. Mert azt egy közösség lelke érlelte széppé, őszintévé és igazzá. 
 

 
 



      

         



 


