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„Öltözékünk üzenete”
Sárköz szellemi és kulturális öröksége

Az „Öltözékünk üzenete” divat-
bemutató nemcsak újragondolta és 
élővé tette a sárközi motívumvilágot, 
de nem várt népszerűséget is hozott a 
gazdag folklórkincsű falvak hagyomá-
nyos viseletének. Az azóta az ország 
több értékőrző rendezvényén is sikerrel 
szereplő program révén olyan folyama-
tok indultak el a Tolna megyei néprajzi 
tájegység öt településén, melyek akár 
a kulturális turizmus és a kreatívipar 
felvirágzását is előrevetíthetik.

Sárköz népművészete – szövés, 
hímzés, gyöngyfűzés, viselet – 2012-
ben felkerült a Szellemi Kulturális 
Örökség Nemzeti jegyzékére, ezzel 
automatikusan a Magyar Nemzeti Ér-

téktár részévé vált. A jegyzékre felter-
jesztés menetét, a települések közötti 
feltáró tevékenységet a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület koordinálta 
és szakmailag segítette.

Az öt település – Őcsény, Decs, 
Sárpilis, Alsónyék és Báta – alkotta 
néprajzi tájegység egyedülálló nép-
művészetének, népi kézművességé-
nek kutatását, bemutatását, tovább-
adását a fi ataloknak a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület fontos fel-
adatának tekinti 1996-os megalakulá-
sa óta, ezek megvalósulása érdekében 
tevékenységét, programjait, pályáza-
tokon történő részvételeit is e célok 
mentén szervezi.

Sárköz népművészetének szerve-
zett éltetője az 1953-ban megalakult 
Sárközi Népi Iparművészeti Szövet-
kezet volt 2001-ig. Az 1970-es évek 
végén még 1500 alkalmazottat és be-
dolgozót foglalkoztató szövetkezet 
megszűnésével a szövéssel, hímzéssel, 
viseletkészítéssel foglalkozó asszo-
nyok munkanélkülivé váltak. A  mes-
terek, akik a Szövetkezetben őrizték 
és alkalmazták azokat a technikai és 
technológiai tudásokat, amelyek a 
sárközi szőttesek, hímzések, viseletek 
jellegzetes arculatához is hozzátar-
toztak, megöregedtek, elhunytak. Így 
fontossá vált e tudások összegyűjtése, 
rendszerezése és átadása.

Ennek érdekében a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület küldetésé-
nek tekinteti a sárközi örökség átörö-
kítését, és programjainak tervezése-
kor ennek szellemében tervezi prog-
ramjait, amelyek összhangban vannak 
az alapító okiratában megfogalmazott 
céljaival: „A  nemzeti tárgykultúra ér-
tékeire épített szakmai és esztétikai 
szempontból egyaránt hiteles kézmű-
ves, népművészeti, népi iparművésze-
ti, iparművészeti tevékenység szolgála-
ta és képviselete, a  jól használható és 
szép emberi környezet megteremtése.”

Hungarikum pályázat

Az egyesület felvállalt küldetésé-
nek eredményes megvalósításához 
nyújtott lehetőséget a 2013-ban meg-
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hirdetett első Hungarikum pályázat, 
melyet civil szervezetek részére is ki-
írtak.

A  Vidékfejlesztési Minisztérium 
részére benyújtott és támogatásra 
méltónak talált pályázat három prog-
ramrészből állt: az V. Berekai Éva 
Országos Népi Ékszer pályázatból, 
valamint az Öltözékünk üzenete di-
vatbemutatóból és azonos nevű kon-
ferenciából.

Az egyesület által szervezett és 
háromévente meghirdetett Népi ék-
szer pályázat célja a hazánkban és a 
határainkon túl élő népi ékszerkészí-
tők bemutatkozási lehetőségének biz-
tosítása és annak bemutatása, hogyan 
lehet átmenteni, beilleszteni a külön-
böző műfajokban alkotó népi ékszer-
készítők alkotásait a XXI. század vise-
letkultúrájába.

Az „Öltözékünk üzenete” pályá-
zatnál a sárközi hímzés és szövés 
mintakincsének újszerű felhasználá-
sa, Sárköz gazdag hímzés és szövés 
motívumainak és technikáinak alkal-
mazásán keresztül új, a  ma embere 
számára is hordható viseletkollekciók 
és kiegészítők létrejöttének elősegíté-
se, valamint mintakincsének tovább-
örökítése és népszerűsítése volt a 
megfogalmazott cél.

A  nyertes Hungarikum pályázat 
megvalósítására 2014. augusztus 29-
én került sor a Babits Mihály Kultu-
rális Központban. A délelőtt kezdődő 
konferencián az ország minden részé-
ből érkező alkotók elsőként Dr. habil. 
Nagy Janka Teodóra phd. etnográfus, 
főiskolai tanár „Viseljük-e vagy hord-
juk?” című előadásában a sárközi női 
viselet kialakulásáról, és annak gaz-
dasági, történelmi hátteréről beszélt, 
majd Stumf Imre viseletkészítő az 
egyéni látásmód érvényesítésének 
feltételeiről adott értékes információt 
a résztvevőknek. Molnár-Madarász 
Melinda saját munkáinak bemuta-
tásán keresztül a régi motívumok 
újszerű alkalmazásához, mutatott jó 
példákat, megoldásokat a konferencia 
résztvevőinek.

Divatbemutató

A  konferencia és a kiállításmeg-
nyitó után egy időutazásnak is beillő 
viselet- és divatbemutatón vehettek 

részt a programon részt vevők, amely 
három részből állt. Az első részben 
a hagyományos sárközi viseletek ke-
rültek bemutatásra falvanként, majd 
Somodi Beáta fi ataloknak tervezett, 
a  sárközi hímzések motívumvilágát 
felhasználó ruhái következtek. Vége-
zetül Göbölyös Márta Ferenczi Noé-
mi-díjas iparművész ruháin jelentek 
meg a sárköziek által kedvelt újrafo-
galmazott gránátalma motívumok.

Sárköz öt falujának viseletén ke-
resztül a divatbemutatón láthatóvá 
váltak a falvak közötti lokális különb-
ségek és azonosságok. A  viseletek 
alkalmat jelölő funkcióval rendelkez-
nek, de ezeket a jelzéseket ma már 
kevesen ismerik, és a fi atalok szá-
mára ismeretlen egy-egy kendőkötés 
közötti különbség jelentése. „Egy-egy 
közösségen belül kialakított és érvé-
nyes öltözködési szokások normává 
rögzítődtek, állandósultak. E  szabá-
lyok ismeretében a viselet a helybeliek 
számára érthető volt, számos fi nom 
jelzést közvetített, egyben megkülön-
böztette őket a másféle öltözködési 
jelzésekkel élő, másféle viseletben já-
róktól.” Ezért Matókné Kapási Júlia 
minden bemutatott ruháról rövid 
ismertetőt mondott, így az esztétikai 
látványosságon kívül olyan új isme-
retekhez is jutottak a nézők, amelyek 
birtokában érthetőbbé vált számukra 
a színek használata, a  díszítés erő-
teljesebb vagy visszafogottabb al-
kalmazása, a  különböző fejviseletek 
használatának rendje a különböző 
korú, társadalmi helyzetű lányoknál, 
asszonyoknál.
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A  divatbemutató nagy sikert ara-
tott, s hamar híre ment: az elmúlt két 
évben már több jelentős rendezvény-
re is meghívást kapott, (Szekszárdi 
Szüreti Fesztivál 2014., Mesterségek 
Ünnepe 2015., Sárközi Lakodalom 
– Őcsény, 2015., Magyarság Háza 
2015.) valamint idén a Művészetek 
Völgye programjai között is szerepel.

Pozitív változások

A  program eredményeképpen 
együttműködés jött létre a Tolna Me-
gyei Népművészeti Egyesület, a Szek-
szárdi Bartina Néptánc Egyesület és 
az öt sárközi település civilszervezetei 
között. A  tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a bemutatók során a fi atalok 
és az idősek között kialakult egyfajta 
szakmai párbeszéd, ami várhatóan 
elősegíti a viseleti örökség továbbélé-
sét és megújulását. A  fi atalok részé-
re tervezett ruhák sikere várhatóan 
újabb kollekciók tervezésre inspirálja 
a ruhatervezőket, és ezzel újabb hím-
zések elkészítésre kapnak megbízást 
a településeken hímző asszonyok. 
A  kezdeményezés révén az idősebb 
generáció tagjai lehetőséget kapnak 
tudásuk átadására és a fi atalok által 
képviselt új szemlélet megismerésére, 
míg a divatbemutatón szereplő fi ata-
lok megismerik hagyományaikat és 
átélhetik annak elismertségét, sikerét. 
A  gyakran egymás között rivalizáló 
sárközi települések hagyományaik 
megismertetése érdekében immár 
közösen szervezik meg minden évben 
más-más sárközi településen a Sárkö-
zi Lakodalmat.

A program várható pozitív hatásai 
között említhető, hogy a bemutatók 
alkalmával megtapasztalt közösséghez 
kapcsolódás élménye és biztonsága 
elősegíti a fi atalok vállalkozó kedvét. 
A  program által eredményezett nép-
szerűség hozzájárulhat, hogy a régen 
oly híres sárközi népviselet ismét is-
mertté váljon, és felkeltse az érdek-
lődést a sárközi falvak népművészete 
iránt. A  fi atalabb generációk számára 
kedvet adhat településük kulturális 
örökségének és tárgyi kultúrájának el-
sajátításához és az egyesület tárgymeg-
újító törekvéseinek megvalósításához.

Felhasznált irodalom:

Fél Edit: Női ruházkodás Marto-
son. Néprajzi Értesítő 1942. 93-140.

Tárgyalkotó Népművészet, Plané-
tás Kiadó 1998.

KOMJÁTHI TAMÁSNÉ a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense. 1977-től 
1996-ig a Sárközi Népi Iparművészeti Szövetkezetben dolgozott művészeti vezetőként, 
majd 1996-tól 2002-ig önálló alkotóként folytatta textiltervezői és kivitelezői munkáját. 
2002-ben felkérésre került a Tolna Megyei Közművelődési Irodához. Feladat volt a megyei 
közművelődési statisztikai adatgyűjtés koordinálása, településenkénti rögzítése és összeg-
zése, a megyei népművészeti alkotómunka, a megye kulturális térségi életében betöltött 
szerepe szerinti tevékenységének irányítása, valamint régiós és országos kapcsolatrend-
szerének gondozása. Továbbá a térségi szerepű művészeti kiállítások anyagának rende-
zése, vándoroltatása és a felmenő rendszerű kiállítások szervezése. A  Berzsenyi Dániel 
Főiskola művelődésszervező szakán, közösségfejlesztő és andragógia szakirányon szerzett 
diplomát, majd ezt követően múzeumpedagógus szaktanácsadói szakdiplomát szerezett 
az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán. 1987-ben népi iparművész címet kapott alko-
tói tevékenységéért. 1996-tól tagja, majd 1999-től elnöke a Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesületnek. 2004-től három évig a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Felügyelő Bi-
zottságának tagja, majd 2007-től alelnöke. 2011-től a Hagyományok Háza Népi Iparművé-
szeti Tanácsadó Testületnek tagja.
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Tolna Megyei Népmű-
vészeti Egyesület

A  Tolna Megyei Népművésze-
ti Egyesületet azok a megyében élő 
alkotó hívták életre, akik személyes 
identitásukból eredően fontosnak 
érezték megyéjük gazdag tárgyal-
kotó népművészeti örökségének 
fenntartását, folytatását és átadását. 
Az egyesület 1996-ban alakult szek-
szárdi székhellyel. Az egyesület 2008 
decemberében Sióagárdra jegyeztet-
te be új székhelyét és a Tolna Megyei 
Bíróságnál új alapszabály létesítésé-
vel közhasznú egyesületté minősült.

Húsz éve fogja össze a Tolna me-
gyében alkotó, népi kismestersége-
ket ápoló, az egyesülettel együttmű-
ködő, amatőr és hivatásos tárgyalko-
tó népi kézműveseket, fi atal- és idő-
sebb alkotókat. 111 fős tagsága Tolna 
megye több mint 35 településének 
népművészeti örökségét képviselik 
közel húsz szakma képviseletében 
(fazekas, kékfestő, fafaragó, szövő, 
hímző, viseletkészítő, babakészítő, 
gyöngyfűző, mézeskalács készítő, 
szíjgyártó, bőrműves, fajáték készí-
tő, kosárfonó, csipkeverő, csuhéfo-
nó, kovács). Az egyesület tagdíjakon 
kívül állandó pénzbevétellel, költ-
ségvetési támogatással nem rendel-
kezik, önfenntartó, a programjaihoz 
szükséges pénzügyi forrásokat pá-
lyázatokból fi nanszírozza és a tagok 
önkéntes munkájával valósítja meg.

Az egyesület tagja a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetségének, 
munkájának aktív és elismert részt-
vevője. Az egyesület elismert alkotói 
2001 óta a szövetség szakmai bizott-
ságainak tagjai. Az egyesület elnöke 
2007 óta a szövetség egyik alelnöke.

Az egyesület tagjai részére szak-
mai fejlődésük érdekében lehetősé-
get biztosít és segítséget nyújt orszá-
gos konferenciákon való részvételre, 
képzéseket- és értékesítési lehetősé-
geket szervez, széleskörű informá-
ciókkal látja el tagjait vállalkozásuk 
folytatásához. Az egyesület alkotói 
rendszeresen szerepelnek országos 
pályázatokon, kiállításokon, konfe-
renciákon, szakmai találkozókon. 
Tagjai mesterség bemutatókkal, ját-

szóházakkal gazdagítják az országos 
fesztiválok és Tolna megye rendez-
vényeinek programkínálatát.

Az egyesület fontosnak tartja a 
helyi hagyományok ápolását, a tárgyi 
népművészet megőrzését, tovább-
adását, ezért évente képzéseket szer-
vez tagjai részére.

A  tagok tevékenységét és az 
egyesület szakmai tevékenységének 
minőségét a tagjainak minősítései és 
címei is mutatják: tagjai közül 5 al-
kotó Népművészet Mestere, 4 alko-
tó Népművészet Ifj ú Mestere és 27 
alkotó Népi Iparművész és 5alkotó 
Király Zsiga díjas alkotó.

Az egyesület munkáját a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2008-ban 
„Az Év Tolna Megyei Civil Szerveze-
te” díjjal ismerte el.

A Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesület 
tevékenysége

Kutatás
– A  Sárközi Népi Iparművészeti 

Szövetkezet dokumentum- és minta-
tárának teljes digitalizálása,

– a sárközi falvakban meglévő 
dokumentumok digitalizálása,

– a Sárközzel kapcsolatos nép-
rajzi tanulmányok, irodalmi, esetleg 
képzőművészeti alkotások össze-
gyűjtése,

– sárközi digitális adatbank lét-
rehozása,

– informatikai háttérrel megerő-
sített kutatószoba kialakítása, ahol a 
települések helyi népművészeti érté-
kei együtt is megjelenhetnek,

– a sárközi motívumkincs ere-
detének kutatása, délszláv hatások 
vizsgálata a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeummal és a Belgrádi Néprajzi 
Múzeummal együttműködve.

Oktatás
– Iskolarendszeren belüli és kí-

vüli oktatási formák maximális ki-
használása,

– a sárközi falvak iskoláival való 
folyamatos és eredményes együtt-
működés annak érdekében, hogy a 

hon- és népismereti órákon kívül is 
nagyobb szerepet kapjon a lokális 
kultúra,

– iskolai szakköri foglalkozások 
újbóli bevezetése szakmai irányítás-
sal,

– tájházi látogatások során mú-
zeumpedagógiai foglalkozások szer-
vezése gyerekeknek, felnőtteknek,

– a hímzés mintakincset újra al-
kalmazó varró, szabó és hímző tan-
folyamok indítása a sárközi települé-
seken,

– szövőszakkörök indítása gye-
rekeknek, felnőtteknek,

– a településeken működő műve-
lődési házak népi kézműves szakköri 
tevékenységének újraindítása szak-
mai irányítással.

Kiállítások, bemutatók
– A Tolna Megyei Népművészeti 

Egyesület további Sárközzel kapcso-
latos kiállításainak bővítése, kiszéle-
sítése országosan és országhatáron 
kívül;

– lehetőséget biztosítani a hazai 
és külföldi múzeumi anyag összeha-
sonlító bemutatására a mai alkotók 
munkáival együtt;

– a sárközi örökség további fel-
használási lehetőségeinek megfogal-
mazása motívumkincsének felhasz-
nálásával;

– az egyesület tagjai és a megyé-
ben élő alkotók részére pályázatok 
kiírása a sárközi hímzések, szövések 
újszerű alkalmazása, felhasználása 
érdekében;

– Sárköz hagyományos min-
takincsét feldolgozó ruhatervezők 
felkérése a megújítás megvalósulása 
érdekében;

– összművészeti bemutatókon, 
kortárs népművészeti kiállításokon 
Sárköz népművészetének népszerű-
sítése.

Eladhatóvá tétel
– Iparművészekkel közös ter-

mék skála kialakítása, a sárközi szö-
vés, hímzés jó hírének visszaállítása, 
amely újabb munka vagy önfoglal-
koztatás lehetőségét eredményezheti 
és bővítheti Tolna megye turisztikai 
látványosságainak kínálatát. 


