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TflRIRT 

A népi hagyomány 
Jáborné Balogh Tünde 
batikkárpitjain 

Jámborné Balogh Tünde Hódmezővásárhelyen született, s mint maga írja: alföldi parasztvér ke-
veredik benne a csíki székely ősökével, de egy-egy déd- vagy ükanya képében lengyel, szlovák, 
német és bolgár elődök is találhatók a felmenők között. Elemi és középiskoláit Makón járta, majd 
sok mindennel foglalkozott, míg végül elvégezte a Szegedi Tanárképző Főiskolát, tanítani kezdett és 
tanít mind a mai napig. 1966-ban ismerkedett meg a batikkal, de még sokáig kellett küszködnie, amíg 
vallási és népi témájú batikkárpitjai meggyőzték környezetét és önmagát művészetének erejéről. Ba-
logh Tünte azóta elsősorban a batikolás különös művészetével közli velünk mondanivalóját. 

Idézzük fel néhány pillanatra, mit is tudunk a batikolásról, erről az ősi, több ezer éves, keletről 
származó művészetről, amely legalább annyira a miénk, mint a fafaragás vagy a szőrhímzés. A 
textilbatikolást ugyan a múlt század végén, Jáváról hozták Európába, de a batiktechnikával való 
tojásírást több mint egy évezrede alkalmazzuk, sőt már avar sírokban is találtak írott tojásokat. En a 
batikolással, mint technikával Moldvában találkoztam először, amikor a csángó asszonyok megmu-
tatták, hogyan írják a húsvéti tojást. Elővették az irókát, a kesicét, aztán megolvasztották a méh-
viaszt, korommal összekeverték s megfogták a tojást, a tikmonyt. Az irókával gyönyörű szép mintá-
kat, jeleket írtak a tojásra, aztán megveresítették, meleg ronggyal letörölték a viaszt és kész volt 
az írott hímes tojás. Hasonló módon történik a textil batikolása is: az eljárás lényege, hogy viasz-
réteggel fedik a kép különböző felületeit, és fokozatosan festik rá a színeket. Az elkészítés körülmé-
nyessége, nehézsége, az anyaggal való küzdelem — amit csak közvetve érzékelhetünk — éppúgy 
hozzátartozik ezekhez a képeknek a varázsához, mint a rejtelmes színhatások és a téma élménye. 

Régóta ismertm és szeretem Balogh Tünde művészetét. Az elsők, amiket megismertem, az Elin-
dultam szép hazámbul, az Éva szívem Éva, a Megöltek egy legényt, vagy a Kiszáradt a tóbul . . . cí-
műek, a magyar népdalok és balladák világával itatták át a textilek anyagát. Más képei a múlt századi 
makói árvíz borzalmait idézik, az újabbak pedig a 12 hónap szimbolikáját, Krúdy bolondos álmos-
könyvének világát vetítik a batikkárpitokra. Amit Szervátiusz Jenő a fával, Kovács Margit az 
agyaggal, azt teszi Balogh Tünde ezeken a textilképeken. Újraéli és újrateremti múltunk, művelődés-
történetünk jelenségeit, közel hozza számunkra azt a világot, amelyet nem szabad elfelejtenünk, sőt 
újra és újra át kell élnünk. Engedelmeskedik a kodályi útmutatásnak, amely szerint „a kultúrát nem le-
het örökölni, mert az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának". 

Két témakör képeit mutatjuk most be szerény kereteink között: az apokrif imákat és a táltos 
fiút. Forduljunk ismét magunkba és lássuk, mit tudunk az apokrif imádságok világáról. Ki ne ismerné 
Erdélyi Zsuzsa Hegyet hágék, lőtőt lépek című, archaikus népi imádságokat tartalmazó kötetét, vagy 
Polner Zoltán: Föld szülte fáját . . . című könyvét, amelyben Szeged környékéről való ráolvasásokat 
és népi imádságokat közöl? Apokrif szövegek ezek, vagyis ismeretlen eredetűek, a hivatalos vallás által 
el nem ismertek. „Ne keressünk bennük pogány kori hagyatékot" — int Bálint Sándor, de elismeri, 
hogy ösztönzésükben van valami a primitív, történelem előtti ember szemléletéből. „Ezekben az imád-
ságokban — írja — a bensőséges, gyermeteggé egyszerűsödött vallás nem tételekben, hanem költői 
képekben nyilatkozik meg." 

El kell mondanom, mert aligha lehet véletlen, hogy apokrif imádságokkal első alkalommal ugyan-
csak a csángómagyarok körében találkoztam. A Lészpedről Mekényesre került Simon Ferenc Józsefnétől 
— aki írástudatlanságban is igazi nagyasszony volt — hallottam először ilyen imádságot. S ahogy 
Ilona néni lelkében jól megfért egymással a népi hiedelemvilág a keresztény mítoszokkal, úgy él ezek-
ben az imádságokban is ez a két kultúra. 
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ilindula szűz leány Szen' Margit 
Hónya alatt viszi arany medencéit, 
\rany medencéibe Krisztus Jézusnak harminchat csepp 
'érit, 
iódugságos Szűz Máriának fátyolát, 
izen' Benedeknek szárnyát, szárnyékját, 
izent Antalnak köteleit, hét sing olvasaját, 
Vlegtalálkozék sátányokval, sárkányokval, 
kérdik a sátányok, sárkányok: 
Mi dolog legyen szűz leány Szen' Margit, hézád nem 
Közeledhetünk? 
Feleli a Szen' Szűz: 
Hézám nem es közeledhettek, ha tiszta lelkek nem 
vattok. 

Hernádi Oszkár reprodukciói Lásd még az első boritó képeit (Szerk.) 
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Mert én hónyom alatt viszem arany medencéimet, 
Arany medencéimbe Krisztus Jézusnak harminchat csepp 
vérit, 
A Bódugságos Szűz Máriának fátyolát, 
Szen' Benedeknek szárnyát, szárnyékját, 
Szent Antalnak kötelit, hét sing olvasóját, 
Ki ezeket az imáccságokat elmongya, 
Este lefektyibe, reggel felkőttyibe, 
Menyország kapuja kinyittatik, 
Embernek lelke bévittetik, áment. 
Egy másik imádságban pedig a szent fiát kereső Mária szólal meg, és szavaiban az Ómagyar Márií 

siralom verssorai csengenek: 
. . . hogy ne sírnék, az én szent fijam 
könyökig könnyűbe, térdig vérbe, 
megcsapkodták vaskesztyükvel, 
megliggatták vasdárdákval . . . 
Az apáról fiúra, anyáról leányra szálló néphagyomány születik tehát újjá ezeken a batikokon. S 

ha az imádságok megnyitják előttünk a múlt kapuját, a Táltos fiúról szóló képek világa már valóság-
gal bűvül és vonz múltunk mélységeibe. 

Honfoglaló eleink táltoshitét szent királyaink s a keresztény papság tűzzel-vassal irtotta, ki akarta 
pusztítani még az írmagját is. A pogány vallás el is tűnt, de az emléke megmaradt kilenc évszázadon 
keresztül. A biharnagybajomi, szaruból készült sótartón a táltosok égig érő világfáját láthatjuk, nép-
meséink alsó világa vagy a mesehőst röpítő táltos csikó az ő emléküket őrzi. Regősénekeinkben a 
régi sámánok hangját véljük hallani, évezredek távolából. A pusztát járó garabonciás pedig nem 
egyéb, mint a kara bonc, a fekete táltos! 

Jámborné Balogh Tünde táltos fiúja nem a pogány kor isteneivel társalkodó, hatalmas erejű, föl-
döntúli képességekkel rendelkező sámán. Nem az istenek társa, bár ő is megküzd a gonoszt jelképező fe-
kete alakkal, ha nem is bika képében. A táltos fiú inkább a földön jár, a legtöbb képen nem ő cse-
lekszik, inkább vele történik valami. A régi félelmetes táltosok kései utódja ő, akárcsak többi társa, a 
közöttünk és körülöttünk élő művészek, költők és más megszállottak. A táltos fiú szinte már teljesen 
emberi, a nagy küzdelmek és a földöntúli dolgok nyilván a lelkében történnek, amely két nagy sze-
mén át sugárzik ránk s csupán az egyik képén láthatjuk táltos mivoltának testi bizonyítékát, a ha-
todik ujjat. 

Úgy nézzük tehát ezeket a képeket, hogy engedjük megszólalni magunkban a népi műveltség régi ré-
tegeiből, kultúránk időtlen múltjából érkező hangokat. Tisztábbak és erősebbek leszünk általuk! 

Halász Péter 

Dombon álló világfa egy szarusótartón; bal oldalán égitest, ágai fölött és alatt szarvasmarha-ábrázolások. 
Biharnagybajom, Szűcs Sándor gyűjtése. (Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága c. könyvből) 
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