
Szentendrei otthonának hangulata is azt a néhány tanulmányutat idé-
zi, amikor a világ legkülönbözőbb tájain igyekezett ellesni a szakma 
mestereitől  a batikfestés minden csínját-bínját. 
Eleonóra 10 éves korában kezdett batikolni egy iskolai szakkörben, s 
bár lelkesedése akkor csupán 4 évig tartott, olyan mély nyomott ha-
gyott benne, hogy megalapozta későbbi sorsát. A korai felbuzdulást 
15 év alkotói csend követte. Ez idő alatt szellemben és lélekben is 
megérett arra, hogy életcélt találjon a batikfestésben. Megszületett 
két gyermeke, megküzdött néhány betegséggel, majd a gyógyulás 

után ráébredt, micsoda hiányokat keltett benne a batikolás betelje-
sületlensége. 
“A batikoktatás nálunk alig elérhető, hiszen a műfaj is elég ismeretlen 
még itthon.  Az emberek csak a kötözéses batikot ismerik, amikor 
összeszorítunk egy pamut anyagot zsineggel, befestjük a textilt, 
majd kioldjuk a kötést. Ekkor a zsineggel szorított rész alól előtűnik 
az anyag eredeti színe, és ez adja a mintát.  Ehhez képest létezik egy 
2000 éves technika, amely Jáva szigetéről származik, ott az ünnepi 
viseletek, sorsfordulókon hordott öltözékek elengedhetetlen része. 

Nem meglepő, ha egy 
távoli tájakat bejárt 
batikművész otthona, 
családja, és egész 
lénye színek, anyagok, 
minták és egzotikus 
tárgyak sűrűjébe vész. 
Az már inkább okot 
ad a csodálkozásra, 
hogy ebben a magával 
ragadó orgiában Ur 
Eleonóra meglátja 
a rendszert. Hogy 
kicsiny világán belül 
hatalmas léptekkel halad 
előre, és hazánkban 
kuriózumként a 
tradicionális batikfestés, 
illetve batikoktatás 
szelíden karizmatikus 
személyiségévé lép elő. 

2000 éve  
így festik a textilt
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Igaz, hogy a szakmai hozzáértés hiánya is fékezi a batik terjedését, 
de azt is be kell látni, hogy ez egy nagyon körülményes műfaj. Nem 
éppen illatos tevékenység, külön helyiségre van például szükség 
a műveléséhez, és nehéz a forró viasszal bánni, sőt veszélyes is. 
Mindent összeken a viasz és a festék, a viaszgőz pedig nem egész-
séges . Sokakban ellenérzéseket kelt mindez, de nekem nem teher, 
sőt. Valamiért szeretem ezt az alkotással járó rendetlenséget. “
Eleonóra először 2000-ben járt Balin batiktanfolyamon. Akkor azt 
kérte a férjétől  az adott év összes ünnepére, hogy hadd ve-
gyen részt ezen a kurzuson. Azóta már Thaiföldön, Indiában, Srí 
Lankán és Mexikóban is járt hasonló céllal, de mindig a családdal 
együtt.  Szeretnek elmenni, de mindig visszatérni, és valamilyen 
szempontól újrakezdeni az úton tapasztaltak alapján.  Az édes-
anya tavaly batiktábort tartott a házuk kertjében, általános iskolás 
gyereknek. A dolog olyan sikert aratott, hogy az idén már heti egy 
alkalommal különórát tart a kicsiknek. Munkájában közös kiállítás-
ra készül Bubu Tímár Éva keramikusművésszel és Baranyai Ildikó 
nemezművésszel. A négy  égtájnak megfelelően fest egy-egy 
képet az adott égtáj természeti környezetéről és állatvilágáról, 
ami majd visszaköszön Éva kerámiavázáin és Ildikó nemezka-
lapjain. Az alkotások a herendi Porcelánmúzeumban kerülnek 

közönség elé Szent Iván éjszakáján.  A batikot a festőművészek 
egy része visszásan fogadja, a technikai ismeret hiányában nem 
az őt megillető helyen kezelik, és alacsonyabbra helyezik például 
az olajfestésnél. Inkább az idősebb festőművészek jelenthet-
nek kontrollt, hiszen közöttük vannak még olyanok, akik nagyon 
nyitottak az újra. Ezért is fontosak az egyre szaporodó kézműves 
vásárok, mert ezek olyan embereket vonzanak a legkülönfélébb 
korosztályokból, akik egy kiállításra például sosem mennének 
el.  Eleonóra I Nyoman Suradnya balinéz alkotóra és Kovács 
Gyulánéra gondola igazi mestereiként, utóbbitól tanulta hajdan 
iskolásként az alapokat.  
A batik az újrakezdés művészete. Mindig tovább lehet rajta dolgozni, 
és a képeket meg lehet menteni. Mindig van mód egy félresikerült 
színből visszavenni, vagy amiből kevés lett, ahhoz hozzátenni. Az 
egész egy végtelenített folyamat, de meg kell érezni, mikor kell abba-
hagyni. Addig pedig várni, mi hogyan alakul.  
Várakozás és alázat. Amúgyis két fontos kifejezés a szentendrei 
batikfestőnő lényének leírására. Egy itthon ismeretlen műfajban, 
járatlan úton lépdel előre, ahol végtelenül magára van utalva. De neki 
ez mégsem jelent gondot, hiszen független, autonóm művész, aki 
saját bevallása szerint is a magányos harcosok közül való…
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